
Policy gällande apotekarpraktik för studenter som är legitimerade receptarier och 
har minst 6 månaders arbetslivserfarenhet på apotek 
 
Praktiken är totalt 6 kalendermånader enligt EU-direktiv och inte baserad på antalet 
studieveckor. Total praktiktid som ska genomföras, om man fått tre månaders 
tillgodoräknande som legitimerad receptarie med > 6 månaders sammanhängande 
yrkeserfarenhet blir tre kalendermånader. Om man dessutom deltagit i 
universitetsveckorna innan praktikstart och har godkänd författningskurs blir praktiktiden 
tre kalendermånader minus två kalenderveckor för universitetsveckorna.  
 
Ansökan 
Studenter ska söka praktik enligt vanliga ansökningsförfarandet och innan ansökan om 
praktikplats skicka in ansökan om tillgodoräknande enligt gängse rutiner. Vid anmälan 
ska också kursansvarig kontaktas för att diskutera individanpassning av praktiken.  
 
Placering 
Studenten kan beredas möjlighet att ordna en egen praktikplats eller erbjudas 
praktikplatser utöver ordinarie lottning i syfte att ge en praktik som är anpassad till de 
förkunskaper dessa studenter har. Praktikapoteket ska erbjuda handledning med 
utbildad handledare och godkännas av universitetet. 
 
Start och slut 
För dessa studenter kan undantag göras från att alla ska starta samtidigt. Praktiktiden 
ska dock vara tre kalendermånader (ca 13 veckor) inklusive universitetsveckorna. För att 
kunna antas måste studenten vara behörig till kursen vid ordinarie kursstart. Praktiken 
ska genomföras under den ordinarie praktikperioden. 
 
Delkurs i författningar 
Studenten ska kunna visa att de är uppdaterade i aktuella författningar genom arbete på 
apotek för att kunna tillgodoräkna sig sina tidigare studier i författningar som ersättning 
för delkursen i författningar som ingår i Tillämpad apoteksfarmaci med författningar på 
Apotekarprogrammet. Ansökan om tillgodoräknande av författningar görs vid ansökan till 
kursen.  
 
Universitetsveckor och inlämningsuppgifter 
Studenter deltar i universitetsveckorna under kursen Tillämpad apoteksfarmaci med 
författningar. Studenterna kan beredas möjlighet att genomföra universitetsveckorna 
under terminen innan sin praktik efter ansökan om särskild studiegång. I annat fall ska 
universitetsveckorna genomföras under praktikterminen inom de tre månaderna, för att 
kunna få examen i samband med att praktiken är färdig. Har de gjort 
universitetsveckorna innan förkortas praktiken med ytterligare två veckor. I övrigt läser 
de kursen som de ordinarie studenterna med samma inlämningsuppgifter och rapporter.  
 
Påskrivningsrätt och bedömning i receptexpedition och egenvård 
Dessa studenter har från första dagen påskrivningsrätt och kan själva expediera recept. 
De har också rätt att självständigt ge egenvårdsråd. Dessa studenter gör inte 
egenvårdstestet och seminarierna i anslutning till detta, och inte heller recepttestet, om 
de inte känner att de vill repetera detta och att det finns tid för det. Skälet till att de inte 
gör det är att de redan har detta i receptarieutbildningen och genom sin examen är 
godkända för rådgivning och receptexpedition.  
 


