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FAS521    Tillämpad apoteksfarmaci med inriktning mot
egenvårdsrådgivning, 9 högskolepoäng 
Pre-registration training with focus on self-care counselling, 9 credits
Grundnivå / First Cycle
 
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2016-11-14 och senast reviderad
2022-06-01. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-08-29, höstterminen
2022.
 
Utbildningsområde: Farmaceutiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för medicin

 
Inplacering
Kursen ges inom apotekarprogrammet som en obligatorisk kurs på termin 5. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Apotekarprogrammet (F2APO) och 2)
Apotekarprogrammet (F2APP)

Huvudområde Fördjupning

Farmaceutisk vetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkända kurser/moment om 75 hp från termin 1-4 på
Apotekarprogrammet eller motsvarande, därav grundläggande kemi och cellbiologi
motsvarande termin 1 och 2, samt genomgångna kurser termin 3-5 till och med
Farmakologi, läkemedelskemi och sjukdomslära 2 (FLS512). 

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 



Kunskap och förståelse
• redogöra för sortiment och rekommenderad användning inom ett egenvårdsområde

med god presentationsteknik,
• uppvisa god kunskap inom anvisade egenvårdsområden.

 
Färdigheter och förmåga

• ge råd om självmedicinering och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan inom
anvisade egenvårdsområden på ett för målgruppen anpassat språk,

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom
egenvårdsrådgivning.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• problematisera och ge exempel på apotekens arbete för hållbar utveckling,
• med utgångspunkt i kommunikationsteorier, reflektera kring kundmöten i receptur

och egenvård med syfte att främja en god läkemedelsanvändning,
• ge skriftlig, konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten.

 
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.

 
Innehåll
Kursen syftar till att ge en tidig yrkeskontakt och ge möjlighet att tillämpa kunskaper i
farmakologi och sjukdomslära. Kursen inleds med föreläsning i kommunikation samt
introduktion till egenvård. Därefter följer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på
apotek, med fokus på egenvård och kundkommunikation. Kursen avslutas med
examinerande seminarier i egenvård. 

 
Former för undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier och VFU under
handledning.  
Undervisningsspråk: svenska

 
Former för bedömning
Kursen examineras genom 

• genomförd VFU på apotek med en godkänd slutrapport från VFU-handledaren
• muntligt individuellt egenvårdstest
• muntlig presentation i grupp vid ett egenvårdsseminarium 
• individuella inlämningsuppgifter och grupparbete
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Dessutom ingår obligatoriska moment i form av deltagande i en kursintroduktion
och deltagande i digitala diskussioner om veckoteman. 
För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examination erbjuds ytterligare
examinationstillfällen vilket beslutas i samråd med kursledare. 
Frånvaro i större utsträckning från praktik på apotek kan medföra att en ny VFU-
period måste genomföras. Antal praktiktillfällen för denna kurs är begränsade till tre
tillfällen. Efter två underkända praktiktillfällen upprättas en individuell studieplan där
det framgår vilka eventuella aktiviteter och/eller kunskapskontroller som krävs innan
studenten ges möjlighet till ett sista praktiktillfälle. 
Examinator kan i samråd med berörd handledare besluta att underkänna student under
pågående VFU i de fall studenten uppvisar sådana brister att dessa, enskilt eller i
kombination, medför en påtaglig risk att studenten kan komma att skada sig själv eller
någon annan person fysiskt eller psykiskt. 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22). 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt stöd kan
examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte orimliga
resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller alternativ
examinationsform. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst ett provtillfälle (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år, dock som längst två år efter det att
kursen upphört/förändrats. 
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

 
Kursvärdering
Kursvärdering sker i form av en skriftlig enkät, samt muntligt i dialog med studenterna.
Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till
utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på
lärplattformen. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg förmedlas
både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja
kursen. 
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Övrigt
Anmälan till kursen är obligatorisk och skall vara skriftlig. Kursen kan medföra vissa
kostnader för studenten. 
 
Policy rörande placering av studenter på apotek 
Inför kursen Tillämpad apoteksfarmaci med inriktning mot egenvård placeras
studenterna på VFU-apotek enligt önskemål som lämnas in via obligatorisk skriftlig
anmälan. Turordning för placering bestäms genom lottning. Förtur till placering på
särskild ort medges endast om man är vårdnadshavare till barn som fyller högst 16 år
det år man ska genomföra sin VFU, eller om man har en sjukdom som kräver att man
vårdas på särskild ort. Övriga fall bedöms mycket restriktivt. Ansökan om förtur måste
styrkas av nyligen utfärdat intyg. 
 
Policy om klädsel 
I enlighet med Göteborgs universitet policy och regler om klädsel och personlig
utsmyckning gäller följande: Arbetet på apotek innebär personlig rådgivning och
muntlig kommunikation med kunder. En förutsättning för god kommunikation är att
studentens ansikte är synligt. 
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