
ÄR DU INTE MEDLEM 
ÄN? BLI DET NU! Ansök 
om medlemskap på förbundets 
hemsida. Ju fler medlemmar 
vi är desto starkare blir 
förbundet. 

FOKUS-rådet
Anna Wahlgren, receptarie, KD 
Östhammar
Eva Arlander, apotekare, 
Affibody AB
Tommy Westerlund, apotekare, 
docent, knuten till Göteborgs 
universitet
Emma Lundkvist, farmacie 
magister och adjunkt i 
farmakoterapi, Uppsala 
universitet

Godkända 
FOKUS-
utbildningar
Den nya svenska 
sjukvårdsfarmacin 5 p
Vätsketerapikurs 13,5 p
Läkemedelsansvarig på apotek 
10 p
EduDocs egenvårdsutbildningar
, 9,5 p
Pulverteknik, 10 p

Listan uppdateras kontinuerligt. 
Håll dig uppdaterad på 
förbundets hemsida!

Ansökan
Du hittar ansökan på 
förbundets hemsida under 
Medlemsförmåner.

Frågor?
Kontakta professionsrådgivare 
Clary Holtendal 
TEl 08-507 999 06, 
0709-99 39 06 
E-POST clary.holtendal@
sverigesfarmaceuter.se

DET ÄR LÄTTARE ÄN 
DU TROR ATT BYTA 
FACKFÖRBUND! Ansök 
om medlemskap först, därefter 
utträde och meddela oss vilket 
utträdesdatum du får. Du 
betalar ingen medlemsavgift 
under övergångastiden.

MISSA INTE MEDLEMS-
RÅDGIVNINGEN Har du 
frågor om t ex anställning, lön, 
semester eller arbetsmiljö - vår 
medlemsrådgivning finns till för 
dig. Ring oss på 08-50799900 
eller e-posta till medlem@sve-
rigesfarmaceuter.se
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Är du inte medlem än?  
Bli medlem på  

www.sverigesfarmaceuter.se!

FOKUS - 
Kompetensutveckling
Poängsystemet FOKUS står för FOrtlöpande Kompe-
tensUtveckling för Sveriges Farmaceuter. 

FOKUS innebär att man får minst ett poäng per ut-
bildningstimme. Både externa och interna utbildningar 
räknas. Det enda kravet är att utbildningen är inriktad 
på farmaci och/eller  är verktyg för att omsätta den 
farmaceutiska professionen i praktiken. 

Förbundets professionsrådgivare bedömer utbildning-
en och vid behov konsulteras det fackråd som instiftats 
för att avgöra i mer komplicerade ärenden. 

Målet är att uppnå 12 poäng per år det vill säga ca 1 poäng per månad. 
Antingen ansöker utbildningsproducenten om att ett visst poäng kopplas 
till aktiviteten eller så ansöker medlemmen själv om poäng på aktivitet. För-
bundet administrerar varje persons individuella poäng och vid uppnådda 
poäng delas ett certifikat ut som man kan visa upp för exempelvis arbetsgi-
vare och inkludera i sitt CV. 

Fördelarna med systemet är många; det är frivilligt och enkelt. Det synlig-
gör och dokumenterar farmaceuters kompetensutveckling även mellan olika 
arbetsgivare. Det kan integreras i CV och kan anpassas till arbetsplatser och 
individuella planer för kompetensutveckling. Det tydliggör även farmaceu-
ters rättigheter till kompetensutveckling. 

Dessutom är detta ett system som gagnar både farmaceuten och arbets-
givaren i och med att det tydliggör vilken kompetensnivå som farmaceuten 
har. Detta kan användas vid anställningsintervjuer, utvecklingssamtal etc. 

Sveriges Farmaceuter är ett professions förbund och vi driver frå-
gor som är viktiga för dig i ditt yrke. 

FOKUS är en medlemsförmån för dig som är medlem i Sveriges 
Farmaceuter.


