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Snabbspår och vägen till svensk 

legitimation för apotekare/receptarier 

utbildade utanför EU/EES 

Checklista för Arbetsförmedlingens handläggare: 

Senast uppdaterad 2017-02-09 

Det fetmarkerade/kursiva i checklistan är lämpliga åtgärder. 

Börja med att hitta arbetssökande på ert 

arbetsförmedlingskontor. Sök efter de nyanlända med SSYK som 

sökt eller önskat yrke. Dessa SSYK-koder är relevanta: 

2281 Apotekare 

3213 Receptarier 

Nedanstående fem rubriker utgår från Socialstyrelsens 

valideringsprocess: 

1. Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos 
Socialstyrelsen  

Om sökande inte redan påbörjat Socialstyrelsens 

valideringsprocess så hjälp sökanden med detta. 

Socialstyrelsen beskriver processen på sin webbsida på svenska och 

engelska 

Socialstyrelsens process kan starta utan att sökande har 

personnummer eller uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen bör 

bekosta översättningen av betyg och intyg. Hjälp den 

sökande med att vidimera kopiorna. Översättningen bör vara 

gjord av en auktoriserad översättare. 

Om den sökande är arabisktalande så tipsa om att använda 

Läkemedelsakademins distansutbildningar 

http://www.lakemedelsakademin.se/online-courses-in-arabic/  

lösenord: lma  

3 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadiannatland
http://www.socialstyrelsen.se/applicationforswedishlicencetopractiseothercountries
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/korrektahandlingar
http://www.lakemedelsakademin.se/online-courses-in-arabic/
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2. Språkstudier fram till avklarat språkkrav 

Bistå sökande med att hitta en bra språkutbildning. Det 

finns ett antal olika vägar för att läsa svenska och uppnå språkkraven: 

 SFI och komvuxstudier upp till Svenska som andra språk 3.  

 Behörighetsgivande kurs i svenska på universitet ofta kallad 

”svenska som främmande språk”. Betyg från dessa godtas av 

Socialstyrelsen. Denna utbildning är inte ordinarie 

högskoleutbildning, utan förberedande inför högskolestudier, 

vilket gör att sökande kvarstår i etableringen och bibehåller 

etableringsersättning. Denna utbildning anmäler sig den 

sökande på www.antagning.se. Om personen antas lägger du 

in detta i etableringsplanen.  

 Delta i Arbetsförmedlingens upphandlade utbildning Korta 

vägen på de orter där det erbjuds inriktningen för 

legitimationsyrken. För att hitta utbildningstillfällen sök i KA 

Webbstöd. För att Socialstyrelsen ska godta denna utbildning 

måste den avslutas med språkprov. 

Uppmana gärna sökande till självstudier i svenska genom att använda 

exempelvis Svenska Institutets kurs  

När sökande uppnått Socialstyrelsens språkkrav ska språkintyget 

skickas till Socialstyrelsen direkt även om Socialstyrelsen inte 

behandlat ansökan om prövning av den utländska utbildningen.  

3. Kunskapsprov eller ettårig kompletterande 
utbildning  

Apotekare utbildade utanför EU/EES kan antingen göra 

Socialstyrelsens kunskapsprov eller gå en 

studiemedelsberättigad kompletterande utbildning. Mer 

information om den kompletterande utbildningen finns här. 

Bistå sökande med att hitta en praktik/yrkeskompetens-

bedömning inför Socialstyrelsens kunskapsprov eller 

kompletterande utbildning. Innan sökande gör Socialstyrelsens 

kunskapsprov är det lämpligt att göra en 

praktik/yrkeskompetensbedömning. Arbetsförmedlingen har ett 

samarbete med Sveriges Apoteksförening vars apoteksföretag 

erbjuder praktikplatser, se adresser nedan.  

Gör så här: 

 Se vilket apotek/apoteksaktör på orten som sökande vill göra 

praktik på.  

http://www.antagning.se/
http://learningswedish.se/courses/1
http://sahlgrenska.gu.se/utbildning/kompl_utbildning/kompletterande-utbildning-apotekare
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 Skicka sedan e-post till någon av nedanstående adresser med 

en kort ansökan om praktik/yrkeskompetensbedömning som 

beskriver sökandens intresse av apotek i omkringliggande 

områden. Ytterligare information som är viktig att ta med i 

brevet till apoteksföretaget är information om 

arbetsförmedlingens insats ”yrkeskompetensbedömning” 

samt längd och omfattning av praktikperioden.  

 Beskriv också vilken språknivå i både engelska och svenska 

den sökande har gärna med bifogat språkintyg. 

Apoteksföretagen har olika språkkrav och en individuell 

bedömning görs. Observera att det inte finns något generellt 

språkkrav i Svenska utan det varierar där vissa apotek har 

handledare som exempelvis är arabisk- eller engelsktalande.  

 Till det allmänna brevet bifogas kort personligt brev på 

svenska eller engelska (ca 1/4 A4) samt CV. Påminn sökande 

om att ta med telefonnummer och e-postadress i det 

personliga brevet. En person från apoteksföretaget kommer 

sedan ta kontakt med sökande för att ge besked om praktik. 

Dessa företag är villiga att ta emot ansökningar om en kortare 

praktik/yrkeskompetensbedömning under förutsättning att sökande 

har dokumentation som styrker att hen är apotekare/receptarie: 

Apoteket AB  

Kontakt tas centralt genom: 

Email: rekrytering@apoteket.se 

Adelina Andersson  

telefon: 010-447 56 12 

Thomas Lindevall 

telefon: 010-447 50 26 

 

Apoteksgruppen 

Kontakt tas centralt genom: 

Email: 

sara.wurtz@apoteksgruppen.se 

Sara Würtz 

telefon: 08-563 022 41 

 

Apotek Hjärtat 

Kontakt tas centralt genom:  

Email: 

praktik@apotekhjartat.se 

Frida Nordlund 

telefon: 076-720 10 20 

Hanna Backesten 

telefon: 070-614 89 50 

 

Kronans Apotek 

Kontakt tas lokalt genom med 

Apotekschef på aktuellt apotek. 

 

Lloyds Apotek 

Kontakt tas centralt genom: 

Email: 

frida.astrom@lloydsapotek.se 

Frida Åström 

telefon: 072-711 65 47 

Övriga apotek 

Kontakt tas lokalt med 

Apotekschef på aktuellt apotek. 
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När ni kommit överens med företaget om praktiken, startdatum och 

längd, så anvisa till yrkeskompetensbedömning vilket ger 

arbetsgivaren ett handledararvode. En sådan anvisning beskrivs på 

Vis-sidan om validering. För apotekare och receptarier finns det ett 

särskilt YKB-intyg som bör användas. 

 

Om den arbetssökande behöver hjälp med ekonomisk ersättning 

för resa för att genomgå Socialstyrelsens kunskapsprov så 

kan detta medges med hänvisning till 15 § i Förordning 

(1996:1100) om aktivitetsstöd då person kan anses ” genomgå 

utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en anvisning till 

ett program”. Det är viktigt att motivera beslutet med att provet avgör 

om den arbetssökande kan få beslut om en sex månader lång 

arbetspraktik som av Socialstyrelsen kallas praktisk tjänstgöring. Om 

man klarar av provet och den efterföljande sex månader långa 

arbetspraktiken, som av Socialstyrelsen kallas praktisk tjänstgöring, 

får man sin läkarlegitimation och kommer då betydligt närmare 

arbetsmarknaden. 

4. Socialstyrelsens kurs i samhälls- och 
författningskunskap  

Eftersom Socialstyrelsens kurs i samhälls- och författningskunskap 

inte är ordinarie högskoleutbildning kan sökande fortsatt vara 

inskriven hos Arbetsförmedlingen med bibehållen ersättning. 

Ansökan till dessa utbildningar görs på Socialstyrelsens webbplats. 

Detta läggs in som ett UTA-beslut. Läs mer om detta under svaret på 

frågan ”Utbildningar på universitet som inte är CSN-berättigade” 

längst ner på följande sida.  

5. Gör praktisk tjänstgöring 

Efter avklarat kunskapsprov ska den sökande göra praktisk 

tjänstgöring enligt instruktion från Socialstyrelsen. Detta kan ske 

genom anställning med stöd från Arbetsförmedlingen i form 

av nystartsjobb men det kan också ske genom anvisad 

praktik med etablerings- eller aktivitetsersättning.  

6. Ansökan om legitimation skickas till 
Socialstyrelsen 

Det sista steget i processen är att söka om legitimation vilket beskrivs 

på Socialstyrelsens webbplats.  

 Har du synpunkter eller frågor som är specifika för detta snabbspår 

kontakta då joel.hellstrand@arbetsformedlingen.se  

 

http://vis.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/saharjobbarvi/faststalltjansterochaktiviteter/validerakompetens.4.23f3772313b28bff175d880.html#rubrikyrkeskompetensbedomning
http://vis.arbetsformedlingen.se/download/18.677670f414be94b676abf1f/1448436445045/Yrkeskompetensbed%C3%B6mning+Apotekare.pdf
https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/sjukskoterska/olika-vagar-till-legitimation
http://vis.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/integrationochetablering/snabbsparfornyanlanda/fragorochsvaromsnabbsparen.4.3610196715695c5434586486.html
http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/sjukskoterska/gor-praktisk-tjanstgoring
http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/sjukskoterska/gor-praktisk-tjanstgoring
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadiannatland/apotekare
mailto:joel.hellstrand@arbetsformedlingen.se

