Information till apotekschefer inför eventuell anmälan av praktikplatser
I samband med att du tar ställning till att erbjuda en eller flera praktikplatser för apotekar- och
receptariestudenter, vill vi att du tar del av de krav vi har på en praktikplats respektive på en
handledare.
Det finns följande baskrav på en handledare:
− Vara legitimerad receptarie eller apotekare. I möjligaste mån ska handledaren vara
legitimerad apotekare för att handleda apotekarstudenter och legitimerad receptarie för
att handleda receptariestudenter. Om handledaren inte har samma titel/utbildning som
studenten ska det finnas en resursperson på samma apotek, alternativt på apotek på
samma ort, med samma titel/utbildning som studenten
− Ha sin huvudsakliga arbetsplats på det apotek där studenten är placerada
− 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 TAF-handledare,
önskvärt åtminstone vartannat år
− Handleda maximalt två studenter samtidigt för att hinna med sina åtaganden mot
studenten/studenterna
−
a

Om handledaren även är apotekschef, inte vara chef för mer än ett apotek

med detta menar vi >75% av arbetstiden

I övrigt ser vi helst att en apotekschef inte är handledare eftersom det enligt tidigare erfarenheter
visat sig svårt att avsätta tillräckligt mycket tid för studenten.

För att ett apotek ska få vara utbildningsapotek önskar vi att apoteket har:
− helst minst 3 farmaceuter med apoteket som huvudarbetsplats
− minst 2 receptkanaler
− möjlighet för studenten att ha en läsplats på apoteket samt tillgång till dator med
internetuppkoppling.

När ert apotek finns inlagt som valbart i våra system har man också möjlighet att själv lägga till
information om apoteket och på så sätt locka studenter. Detta görs på rtaf.se (receptarieplatser)
respektive apoteksfarmaci.se (apotekarplatser). För att kunna uppdatera informationen krävs
inloggning vilket vanligtvis ges till handledarna efter att de har gått handledarutbildningen. Det är
också viktigt att handledarna håller sina uppgifter uppdaterade (om de byter apotek, epostadress
osv) och att det finns direktnummer där vi kan nå dem.

