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Handledarutbildning

Christina Ljungberg Persson, leg apotekare
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Handledare 
Tips och erfarenheter



Tidigare erfarenhet

Christina
• Fd apotekschef och handledare

Sofia
• LMA på Apotek Hjärtat Markmyntsgatan och Gråbo
• Studenthandledare sedan 2017



Vad vill jag få tips om?

Gå till www.menti.com
kod 6471 5107



• Kolla igenom material, checklista , skriva ut introduktion, tystnadsplikt.

• Inloggningsuppgifter

• Kläder (tips: annan färg på rocken för studenter), namnskylt

• Skåp eller liknande

• Handledningsmöten, kolla tider med chef

• Skriv välkommen på schemat

• Informera kollegor om att det börjar en student och vilket datum hen 

börjar

Innan studenten kommer



Involvera alla medarbetare 
• Dela sin kompetens

• Konflikthantering, ta upp saker direkt 

• Uppmuntra studenten och skapa självförtroende

• Informera om upplägg, lästid, handledningsmöten… 

• Reservhandledare?

Allas student



• Fråga studenten om hur den lär sig bäst – lärstilstest

• Känna av om studenten vill (eller behöver) ha ett uppstyrt schema eller 
mer fritt

• På apoteken finns MÅNGA rutiner och instruktioner -inte läsa alla i 
början. Undantag: säkerhetsrutiner

• Stå bredvid och se, sedan prova själv och därefter läsa 
rutiner/instruktioner- en ökad förståelse/befäster kunskapen. 

Tips i början av praktiken



Allas student





• Studenter är på apoteket för öka sin kunskap för att inte jobba

• Ej schemalagda

• Se till att de behärskar alla delar

• En timme varje vecka – avstämningsmöte med handledaren

• Informera alla medarbetare 

Låt studenten vara student



• Dela upp processen i muntligt och tekniskt 

• Skylt? 

• Självförtroende

• Olika kompetenser i apoteket/kedjans

• Dela med sig av apoteket/kedjans resurser. Praktisera en 

kortare period på annat apotek kan vara lärorikt.  

Recepturprocess



MENTI
Resultat



Vad ser jag fram emot som handledare?
Vad ser jag som utmaningar som handledare? 



Inför handledarskapet

Gå till www.menti.com
kod 5518 6863



APOTEKSFARMACI
Handledarutbildning
Tack för idag!
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