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Överenskommelse om genomförande av verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) på apotek för farmaciutbildningar i Sverige 
 
Parter 
Lärosäten: 
Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet 

Apoteksbranschen: 
Företag anslutna till Sveriges apoteksförening vilka driver öppenvårdsapotek i Sverige.  
 

Bakgrund 
Ovan nämnda lärosäten bedriver farmaciutbildningar inom ramen för apotekar- och receptarieprogram-
men samt kompletteringsutbildning för farmaceuter med utländsk examen. I samtliga utbildningarna 
ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på apotek, för att kunna erhålla legitimation från Socialsty-
relsen som apotekare eller receptarie.  

Apoteksbranschens företag är aktörer på apoteksmarknaden och har åtagit sig att tillhandahålla VFU-
platser för de nämnda utbildningarna. 

Syftet med denna överenskommelse är att reglera och kvalitetssäkra genomförandet av VFU för far-
maciutbildningar på högskolenivå. Överenskommelsen gäller endast VFU inom ovan nämnda kurser. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning 
VFU ska genomföras under handledning på öppenvårdsapotek och omfatta 40 timmar/vecka. Samman-
lagt ska VFU omfatta 8-10 veckor för receptarieexamen och 6 månader för apotekarexamen samt för 
farmaceuter som kompletterar en utländsk examen. VFU ges både vår- och hösttermin, på receptarie-
programmet två tillfällen per termin. 

Lärosätena ansvarar för innehåll i VFU (regleras av respektive kursplan) och examination av studenterna.  
Se Bilaga 1  

 

Tillhandahållande av VFU-platser 
Apoteksbranschen åtar sig nationellt att tillhandahålla det antal VFU-platser vid öppenvårdsapotek som 
behövs för att fylla lärosätenas behov varje termin. Lärosätena åtar sig att meddela apoteksbranschen 
senast överenskommet datum hur många VFU-platser som behövs inför respektive termin.  
Se Bilaga 1  

Apoteksbranschen ansvarar för att de VFU-platser som erbjuds uppfyller lärosätenas kvalitetskrav. 
Se Bilaga 2 

Lärosätena ansvarar för att placera studenterna på VFU-platserna och att meddela apoteksbranschen 
placeringen. Lärosätena åtar sig även att meddela om ändringar sker i placeringen. 
Se Bilaga 1 respektive Bilaga 4 

Om en student har tilldelats en VFU-plats som erbjudits av en viss apoteksaktör är det apoteksaktörens 
ansvar att VFU kan genomföras på det apoteket.  
Se Bilaga 2 respektive Bilaga 3 
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Handledning 
Apoteksbranschen ansvarar för att studenten ges adekvat träning i nödvändiga arbetsmoment för att 
vid VFU-periodens slut uppfylla aktuella lärandemål enligt kursplan för respektive utbildning. 

Varje student ska tilldelas en utbildad handledare på sin VFU-plats. Apoteksaktören ansvarar för att en 
handledare utses i god tid före VFU-periodens början och att handledningen i övrigt uppfyller lärosäte-
nas krav. 

 

Byte av VFU-plats 
Om förutsättningarna för VFU på ett visst apotek ändras efter att en student har blivit tilldelad plats där 
(exempelvis på grund av att den tilltänkta handledaren avslutat sin anställning) har apoteksaktören möj-
lighet att avsäga sig berörd VFU-plats.  

Vid avsägning enligt ovan ansvarar apoteksbranschen för att en annan VFU-plats erbjuds studenten. 
Platsen ska i möjligaste mån vara en för studenten geografiskt likvärdig. 
Se Bilaga 1 respektive Bilaga 4 

 

Försäkring 
Studenten är försäkrad genom sitt lärosäte.  

 
Informationsutbyte 
Parterna åtar sig att informera varandra om omständigheter som bedöms kunna påverka genomföran-
det av VFU-perioden.  

 

Gemensamt personuppgiftsansvar för Lärosätena i överenskommelsen 

Placeringsprocess och administration av VFU hanteras genom webplattformen apoteksfarmaci.nu där 
även personuppgifter kommer att behandlas. Ansvaret för webplattformen kommer att cirkulera mellan 
lärosätena. Eftersom ändamål och medel för personuppgiftsbehandlingen bestämts gemensamt mellan 
lärosätena ska gemensamt personuppgiftsansvar gälla för lärosätena för den personuppgiftsbehandling 
som sker i webplattformen, se Arrangemang om gemensamt personuppgiftsansvar, bilaga 5. 

Övrig personuppgiftsbehandling 

För apoteksbranschen gäller självständigt personuppgiftsansvar för var och en av företagen som ingår i 
överenskommelsen. Apoteksbranschen har inget personuppgiftsansvar för personuppgifter som regi-
streras i webplattformen. 

Verksamhetsförändringar 
Om förändring sker i farmaciutbildningar eller i apoteksbranschverksamhet, som väsentli-
gen förändrar förutsättningarna för någondera parten har endera parten rätt att begära 
omförhandling av denna överenskommelse. Ändringar och tillägg i löpande överenskom-
melser skall för att vara giltiga, ske genom en skriftlig handling undertecknad av behörig fö-
reträdare för Lärosätena och Apoteksbransch. 
 
Överlåtelse 
Lärosätena eller Apoteksbransch äger inte rätt att överlåta överenskommelsen, helt eller 
delvis på annan fysisk eller juridisk person. 
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Giltighetstid och uppsägning 
Överenskommelsen gäller tillsvidare från och med 2021-11-01. 
  
Löpande översyn/revidering av överenskommelsen ska ske med tvåårsintervaller från 
denna överenskommelses undertecknande under första kvartalet vartannat år med start 
vårterminen 2024. 
Bilagorna (bilagor 1, 2, 3, 4 och 5) kan revideras separat utan uppsägning av denna överens-
kommelse efter samråd mellan parternas företrädare i Nationella TAF-rådet. 
  
Uppsägning av överenskommelsen ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är 1 år. 
 
Tvistlösning och Tillämplig lag 
  
Svensk lag skall vara tillämplig på denna överenskommelse. Tvister med anledning av detta 
avtal, vilka inte kan lösas genom förhandlingar parterna emellan, skall slutligt avgöras enligt 
svensk rätt av allmän domstol. 
 

Underskrift 

Lärosäten  

 

Ort och datum    Ort och datum 

_____________________________  _____________________________ 

 

______________________________  ______________________________ 

Göteborgs universitet, Inst. för medicin  Linnéuniversitet, Inst. för kemi och biomedicin 
    Anna Asplund Persson, prefekt  

Jan Borén, prefekt    

 

Ort och datum    Ort och datum 

_____________________________  _____________________________ 

 

______________________________  ______________________________ 

Uppsala universitet, Inst. för farmaci Umeå universitet, Inst. IMB 

Mats Karlsson, prefekt Staffan Johansson, prefekt 
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Apoteksbranschen:  

  

Apoteket AB 

 

 Datum, namn, namnförtydligande 

Apoteksgruppen 

 

 Datum, namn, namnförtydligande 

Apotek Hjärtat 

 

 
Datum, namn, namnförtydligande 

Lloyds Apotek 

 

 

Datum, namn, namnförtydligande 

Kronans Apotek 

 

 

Datum, namn, namnförtydligande 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Organisation, ansvar och genomförande 

Bilaga 2 Kvalitetskrav för att få vara VFU-apotek 

Bilaga 3 Handledarutbildning 

Bilaga 4 Placeringsprocessen 

Bilaga 5 Arrangemang om gemensamt personuppgiftsansvar för lärosäten 
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