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Farmaceut? 
Raka vägen till 
svensk legitimation



Är du apotekare eller receptarie?
Sverige behöver fler farmaceuter och Senna är ett projekt 
för att underlätta för nyanlända farmaceuter att få jobb så 
snabbt som möjligt. Det vinner alla på. Den här foldern är 
tänkt att fungera som ett verktyg för dig som är utbildad 
farmaceut med utbildning från ett land utanför EU/EES – 
och som vill arbeta inom farmaciområdet i Sverige.

Vill du veta mer?
Har du fler frågor kring hur du får svensk legitimation efter att du läst 
foldern? Eller behöver du mer hjälp med din ansökan? Då är du alltid 
välkommen att vända dig direkt till oss på Senna, kontaktuppgifter 
hittar du på folderns baksida. Vi kan också förmedla kontakt med andra 
nyanlända farmaceuter.

”Senna kan hjälpa oss 
nyanlända farmaceuter 
att förmedla våra tankar, 

åsikter och synpunkter till 
berörda myndigheter, angående 
vägen till legitimation.
Maysam Mohammed, apotekare



Att få svensk legitimation som apotekare eller receptarie kräver en del, utbildningar 
behöver till exempel valideras och kunskaper prövas. Även för den med lång erfarenhet. 
Å andra sidan har du som farmaceut goda möjligheter att ta ett snabbspår in på 
arbetsmarknaden. Här är en översikt av vad du behöver göra för att få svensk 
legitimation som apotekare eller receptarie.

Börja studera svenska så fort som möjligt!
Innan du kan ansöka om legitimation måste du bevisa att du kan svenska språket 
tillräckligt bra. På Arbetsförmedlingen får du råd om var du kan studera svenska, de gör 
också en individuell bedömning om du har rätt till ekonomiskt stöd när du studerar.

Det här behöver du göra

11
Ansök om att få din  

utbildning kontrollerad
För att kunna få legitimation behöver 
man veta om din utbildning är jämförbar 
med den svenska, därför behöver du först 
ansöka om att få din utbildning granskad. 
Det gör du hos Socialstyrelsen. Det kostar 
inget att få din utbildning granskad, 
läs mer om Socialstyrelsen på folderns 
baksida.
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Gör ett kunskapsprov

När din utbildning blivit granskad måste 
du göra ett kunskapsprov. Provet, som är 
på svenska, består av en teoretisk del och 
en praktisk del. Du måste bli godkänd på 
den teoretiska delen innan du kan göra den 
praktiska. Behöver du hjälp med förbere-
delserna inför kunskapsprovet kan de delta 
på SENNAs studiecirkel och inläsningsstöd. 
Info hittar du på hemsidan. Om du behöver 
resa för att genomföra provet kan Arbetsför-
medlingen göra en individuell bedömning för 
att se om du kan få ekonomiskt stöd.



Apoteket AB: 
rekrytering@apoteket.se

Apoteket Hjärtat: 
praktik@apotekhjartat.se

Lloyds Apotek: 
rekrytering@lloydsapotek.se

Apoteksgruppen: 
Apotekschef på aktuellt apotek

Kronans Apotek: 
Apotekschef på aktuellt apotek

Övriga apotek: 
Apotekschef på aktuellt apotek
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Praktisk tjänstgöring

Efter att ditt kunskapsprov blivit godkänt 
skall du genomgå en praktisk tjänstgöring 
i sex månader, dels för att visa dina prak-
tiska kunskaper och din lämplighet för yr-
ket dels för att ge dig en inblick i hur den 
svenska apoteksverksamheten fungerar. 
Du kan ta hjälp av Arbetsförmedlingen för 
att få ett så kallat nystartsjobb eller ordna 
praktikplats själv. Om du har papper på att 
du är farmaceut kan du kontakta följande 
apoteksföretag för att ansöka om praktik 
med yrkeskompetensbedömning:

44
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Kompletterande utbildning

Om dina kunskaper inte räcker till – eller 
om du vill öka dina möjligheter att klara 
kunskapsprovet – kan du ansöka om att få 
gå en kompletterande utbildning. Utbild-
ningen är ettårig och sker via Uppsala 
universitet eller Göteborgs universitet, läs 
om ansökan och antagning på www.uu.se 
eller www.gu.se. Arbetsförmedlingen gör 
individuella bedömningar av rätten till 
ekonomiskt stöd under utbildningen.

Kurs i svenska författningar
Parallellt med den praktiska tjänstgöring-
en får du gå en kurs i svenska författning-
ar. Under den kursen får du lära dig om 
lagar och regler som gäller inom svensk 
hälso- och sjukvård. Kursen är en webba-
serad distanskurs och kostnadsfri.



”Genom Senna hoppas jag 
att det kommer att bli 

lättare att kommunicera 
med myndigheter som 

Socialstyrelsen, universitet och 
Arbetsförmedlingen.

Samer Jehjah, doktor i farmakologi

77
Ansök om yrkeslegitimation

Nu när du har gjort vad du behöver göra 
och bevisat dina farmaceutiska samt 
språkliga kunskaper är det dags att skicka 
in din ansökan om legitimation. Du skickar 
din ansökan till Socialstyrelsen, det är de 
som beslutar om du uppfyller kraven för 
att få en svensk legitimation.
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Svenska språkkunskaper

Nu börjar det bli dags att skicka in din 
ansökan om legitimation – men först måste 
du bevisa att du har tillräckliga språkkun-
skaper. Det gör du genom att skicka ett 
intyg eller betyg till Socialstyrelsen. Skicka 
gärna intyg/betyg så tidigt som möjligt, 
men senast tillsammans med din ansökan 
om legitimation.



Vill du veta mer om Senna eller har 
frågor om svensk legitimation? Kontakta 
Sara Antar, projektledare för Senna: sara.
antar@sverigesfarmaceuter.se, telefon 
070-939 99 06. Läs mer om Senna på 

www.sverigesfar-
maceuter.se/senna. 
Här hittar du också 
information om regler 
och blanketter – och 
kontaktuppgifter till 
”Nätverket för nyanlän-
da farmaceuter”. 

Arbetsförmedlingen är Sveriges största 
förmedlare av arbeten. Du kan läsa mer 
på www.arbetsformedlingen.se.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet 
som bland annat prövar och utfärdar 
legitimationer för personal inom olika 
yrkesgrupper, till exempel apotekare och 
läkare. Läs mer på www.socialstyrelsen.se. 
Mer information om vad som behövs för 
att få svensk legitimation hittar du på 
https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/
utbildad-utanfor-eu-och-ees/apotekare.

Studiestöd
Läs mer om regler om rätt till studiestöd 
kan du läsa om på https://www.csn.se/
bidrag-och-lan/for-din-situation.html

Do you want this  
information in English?

Please contact Sara Antar,  
Senna Project Manager:  

sara.antar@sverigesfarmaceuter.se, tel. 
+46 (0)70 939 99 06.
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www.sverigesfarmaceuter.se/senna
Följ oss även på LinkedIn, Facebook 

och Instagram @projektsenna


