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Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i
forbindelse med udkast til bekendtgørelsen om uddannelse til behandlerfarmaceut. Vi har følgende bemærkninger:
Generelle bemærkninger
Dansk Sygeplejeråd mener, at det er positivt, at der i forlængelse af
indførelse af behandlerfarmaceut etableres en uddannelse med henblik på at sikre de rette kompetencer hos de kommende behandlerfarmaceuter.
Vi har i udarbejdelsen af dette høringssvar parallelt udarbejdet høringssvar om bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde. For Dansk Sygeplejeråd er det vigtigt, at rammerne for
etablering af en behandlerfarmaceut tænkes sammen. Derfor refereres der til begge bekendtgørelsesudkast i de to høringssvar. Når vi
læser udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut parallelt med udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, er det vores opfattelse, at flere af de krav,
der stilles ved behandlerfarmaceuternes virksomhedsområde, ikke
opnås gennem uddannelsen til behandlerfarmaceut. Det eksemplificeres i dette høringssvar under ”Kursets konkrete indhold”.
Det er samtidig vores opfattelse, at der er en diskrepans mellem den
varighed, der er angivet for uddannelsen til behandlerfarmaceut og
den viden, færdigheder og kompetencer, der skal opnås på uddannelsen og som fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.
Specifikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet
Færdigheder og kompetencer
Af bekendtgørelsesudkastets § 2, fremgår det, at en behandlerfarmaceut skal have færdigheder inden for basal patientbehandling. Det er
Dansk Sygeplejeråds vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt med færdigheder i basal patientbehandling. Vi anbefaler derfor, at det fremgår, at en behandlerfarmaceut skal have kompetencer inden for basal
patientbehandling, hvilket vil forudsætte både viden og færdigheder.
Bekendtgørelsen for uddannelsen beskriver ikke noget læringsudbytte af kurset. Vi anbefaler derfor, at der i bekendtgørelsens bilag
beskrives læringsudbytte i form af konkrete mål for læring.
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Kvalitetssikring og sikring af faglige kompetencer
For Dansk Sygeplejeråd er det altid vigtigt, at der ved beskrivelse af
uddannelser fastsættes tydelige krav til, hvordan det sikres og dokumenteres, at læringsudbyttet er opnået. Det bidrager til en formel kvalitetssikring og en gennemsigtighed ift. de krav, der måtte være til den
enkelte deltager på uddannelsen. Her er et bedømmelseskrav ved
prøver og krav for udstedelse af uddannelsesbeviser væsentlige.
I udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut
fremgår det, at kurset afsluttes med en skriftlig prøve, og at kursusdeltageren som afslutning af kurset får udleveret et kursusbevis som
dokumentation for at have gennemført kurset i behandlerfarmaci. Det
fremgår imidlertid ikke, om der for den afsluttende prøve er et beståkrav eller hvilke krav, der er til, hvorvidt kurset er gennemført eller ej.
Vi anbefaler derfor, at der angives et krav om, at den skriftlige prøve
skal bestås samt et krav om, at kursusgennemførelse sker på baggrund af en konkret målopfyldelse.
Kursets konkrete indhold
I udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, som aktuelt er sendt i høring af Styrelsen for Patientsikkerhed, er der indsat et bilag med angivelse af ”Liste over lægemidler til
genordination ved behandlerfarmaceut”. Her fremgår det blandt andet, at der kun må genordineres β-2-agonister til inhalation til patienter i fast stabil behandling, som ikke virker akut respiratorisk påvirket.
I bilag 1 til udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut er der oplistet en række områder, som behandlerfarmaceuten
skal opnå viden, færdigheder og kompetencer indenfor. Det fremgår
dog ikke, at kursisterne skal opnå kompetencer til at vurdere, hvorvidt
en patients aktuelle tilstand, fx respiratorisk, stemmer overens med
eller afviger fra patientens habituel-tilstand.
Det fremgår ej heller, at kursisterne skal opnå kompetencer ift. samarbejde og kommunikation med patienter, hvilket for Dansk Sygeplejeråd er en afgørende kompetence ift. medicinhåndtering og compliance.
Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at det tydeligt fremgår, hvordan behandlerfarmaceuten opnår kompetencer ift. vurdering af patientens tilstand, jf. bilag 1 ”Liste over lægemidler til genordination ved behandlerfarmaceut”, i bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområder. Derudover bør kompetencer ift. samarbejde og kommunikation med patienten tydeliggøres.
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