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Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning 

Sveriges Farmaceuter organiserar apotekare och receptarier och har ett fördjupat 

engagemang i nyanlända farmaceuter i och med de främjandemedel förbundet erhållit 

för 2017 och 2018. I denna remiss fokuserar vi därmed på kompletteringsutbildning för 

just dessa grupper, de så kallade KUA och KUR. 

 

För oss är det viktigt att säkerställa att farmaceuter med utländsk examen möter samma 

villkor och förutsättningar som personer med en svensk examen gör. Så som vi tolkar 

det kan de föreslagna förändringarna verka i en positiv riktning för att åstadkomma 

detta. 

 

Vi vill i detta sammanhang särskilt trycka på vikten av att det även fortsatt är 

högskoleutbildning som avses. Vi har noterat att, vad gäller EU-medborgare och den 

tolkning som görs utifrån Yrkeskvalifikationsdirektivet, fokuserar den jämförelse som 

görs mellan individers kompetens på jämförlig yrkesutövning. En svensk tolkning av 

direktivet öppnar upp för icke högskoleutbildade apotekstekniker att efter 

kompletteringsutbildning alternativt prov, erhålla en svensk receptarielegitimation. 

Något vi tycker är högst olyckligt och med uppenbara risker för patienters liv och hälsa 

eftersom det skapar en väg till legitimation som i normalfallet baseras på en 

högskoleexamen. 

 

Vi tillstyrker förslagen om ett oförändrat första syfte - studenter som har en avslutad 

utländsk utbildning motsvarande en svensk högskoleutbildning ska avlägga en examen. 

Samt de förändrade andra och tredje syftena - få behörighet att i Sverige utöva ett yrke 

som den utländska utbildningen är relevant för, eller få kunskaper för att i Sverige 

utöva ett yrke som den utländska utbildningen är relevant för. Detta förefaller vara 

förändringar som bättre överensstämmer med verkligheten där exempelvis 

motsvarigheten till den svenska receptarieutbildningen inte finns i utomnordiska länder. 

Återigen med ett förtydligande att det är utländsk högskoleutbildning som avses. 

 

Vi tillstyrker att förslaget att ett behörighetskrav för utbildningen ska vara att syftet med 

utbildningen nås inom ramen för denna. Enligt uppgifter vi har fått är dock 

meritbedömningen redan idag en utmanande verksamhet som sannolikt inte blir mindre 

utmanande med detta förslag. Det är viktigt att universiteten för förutsättningar att 

utföra detta uppdrag inom ramen för sin verksamhet. 

 



 

 

Förbundet tillstyrker förslag om att utbildningen ska kunna omfatta ytterligare 30 

högskolepoäng i svenska eller engelska. Språket är helt avgörande, inte bara för studier, 

utan för integrationen totalt sett och förutsättningar att klara sig bra i arbetslivet. 
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