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Farmasøytisk etterutdanning på lokalplanet
Dette var kursvirksomhet som ble organisert av «Komiteen for farmasøytisk
etterutdannelse» (KFFE). Det ble etablert utdanningskretser rundt om i landet – 15 i tallet.
Disse ble ledet av et utdanningsutvalg som besto av 2 representanter for Norges
Farmaceutiske Forening og 2 representanter fra Norges Apotekerforening. Innen hver krets
var det opprettet flere studiegrupper.
Aktiviteten i den lokale studiegruppa
Studiegruppa vi representerer ble etablert i 1981 og er fortsatt aktiv. Så lenge KFFE var i
virksomhet, dvs frem til 2001, sørget de for at studiegruppene hadde tilgang på
opplæringsmateriell. Fokus var naturlig nok på legemiddelbehandling, men vi var også innom
emner som «Yrkesetikk for farmasøyter» og «Moderne ledelse i farmasien». Gruppa ble også
testgruppe for et svensk opplegg kalt DUNDER (distansundervisning).
Da det ble slutt på tilrettelegging av studiemateriell fra sentralt hold, ble det opp til
medlemmene i gruppa å finne frem til aktuelt stoff. Det var naturlig å starte opp med
«Terapianbefalinger» fra Statens legemiddelkontroll og tilsvarende fra Socialstyrelsen i
Sverige. Senere har vi brukt ulike kilder som publikasjoner i farmasøytisk/medisinske
tidsskrifter, Legemiddelhåndboka og andre fagrelaterte bøker. Gruppa har vanligvis 3
studiemøter pr semester, og ett medlem har ansvar for det faglige tema for hvert møte.
Videreutvikling har vært et sentralt tema – og gruppa har således etter hvert utvidet sin
virksomhet. Bruk av medlemmenes produksjonskompetanse – da innen det kulinariske
område - er kommet til, og senere også utenlandsreiser med innlagte
farmasøytisk/medisinske alibier. Kulturhistorie har stått nest øverst på listen over krav til
reisene. Det har blitt turer til Budapest, Venezia, Barcelona, Malta, Paris og Menton. Så
kombinasjonen av «det farmasøytiske alibi» og kulturhistorie har bidradd til opplevelsesrike
turer, gitt oss nye kunnskaper og styrket vennskapet oss imellom.
Konklusjon
Den farmasøytiske studiegruppa har blitt en arena for livslang læring både i og utenfor
farmasien. Det er derfor ingen grunn til å avslutte virksomheten, selv om vi ikke lenger er
yrkesaktive.

