Till Socialstyrelsen
Dnr 10.2-12990/2017
Möjlighet att lämna synpunkter på intyg för praktisk tjänstgöring för apotekare och
receptarier utbildade utanför EU och EES
Vägen till legitimation
Socialstyrelsen anger vilka steg som vägen till legitimation innehåller:
-

Granskning av utbildningen
Kunskapsprov
Praktisk tjänstgöring
Kurs i svenska författningar
Svenska språket

Vi önskar för tydlighet skull att kravet kring kurs i svenska författningar och svenska
språket förtydligas:
-

Godkänd kurs i svenska författningar
Svenska språket nivå?

Kunskapsprovet måste vara godkänt
Socialstyrelsen anger att apoteket själv får ta ställning till språkkunskaper, något som
ställer relativt stora krav på apoteket i fråga. Det hade varit önskvärt med någon form
av rekommendation av vad som är tillräckligt stora kunskaper.
Handledaren bör ha utbildning och erfarenhet
Förbundet anser att det är rimligt att liknande baskrav, som ställs på handledare för
studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för de svenska
apotekar- och receptarieutbildningarna, ska ställas på handledare för apotekare och
receptarier utbildade utanför EU och EES. Det vill säga:
-

Vara legitimerad receptarie eller apotekare. I möjligaste mån ska handledaren
vara legitimerad apotekare för att handleda apotekarstudenter och legitimerad
receptarie för att handleda receptariestudenter. Ha sin huvudsakliga
arbetsplats på det apotek där den tjänstgörande är placerad.

-

Ha minst ett års yrkeserfarenhet på öppenvårdsapotek.
Ha genomgått grundläggande TAF-handledarutbildning (TAF=tillämpad
apoteksfarmaci) anordnad av lärosätena.
Regelbundet delta i lärosätenas arrangerade fortbildningsdagar för handledare
önskvärt åtminstone vartannat år.
Handleda maximalt två tjänstgörande samtidigt för att hinna med sina
åtaganden mot tjänstgöraren.

Därav tycker förbundet att det är olyckligt att det är apoteket som ska avgöra om
handledaren har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att handleda och bedöma
tjänstgöraren. Om apoteket ska avgöra detta måste under alla omständigheter den roll
som ska bedöma detta uttryckas tydligt, förslagsvis läkemedelsansvarig farmaceut
tillsammans med apotekschef. Inte apotekschef/tillståndsinnehavare allena då det inte
är ett krav att hen är farmaceut.
Bedömning av den praktiska tjänstgöringen
Vi noterar bedömningen av den praktiska tjänstgöringen skiljer sig från de mål som
anges i slutrapport för studenter som genomgår de svenska utbildningarna. Vi kan
tycka att det finns en poäng i att målen för svenska studenter respektive farmaceuter
utbildade utanför EU/EES överensstämmer i så hög utsträckning som är möjligt.
Övrigt
Kraven på utbildad handledare, uppföljning av apotek och handledare samt bättre stöd
vid bedömningen är viktiga komponenter även när det gäller praktisk tjänstgöring för
apotekare och receptarier utbildade utanför EU/EES.
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