
NYHET! VFU för Apotekarstudenter på termin 6 

Apotekarprogrammet  vid Uppsala universitet är under revidering vilket bland annat innebär att den 

verksamhetsförlagda utbildningen kommer att delas upp på två perioder – en på termin 6 och en på 

termin 10. De första studenterna på det nya apotekarprogrammet kommer till våren 2020 börja termin 

6 vilket innebär att vi från och med nu även kommer att behöva apotek som tar emot apotekarstudenter 

på termin 6. 

Bra att känna till inför kursen på termin 6 och anmälan av VFU-platser: 

 Kursen är 10 veckor lång (ca 9 veckor på plats på apoteket) och ges under första halvan av 

terminen. 

 Eftersom studenterna har Uppsala som utbildningsort så kommer intresset för platser i Uppsala 

och med pendlingsavstånd från Uppsala vara stort, men självklart kommer det behövas platser i 

hela landet. 

 Fokus på kursen är egenvårdsrådgivning och kommunikation, vilket innebär att huvuddelen av 

tiden är studenten i det praktiska arbetet i egenvården. Målet är att studenten efter avklarad 

kurs ska kunna ge grundläggande råd och behärska grundläggande gränsdragning inom 

egenvården. Att genomföra receptexpedition ingår inte i kursen. 

 Huvudhandledare för studenten ska uppfylla våra krav för att få vara handledare, dock kan delar 

av den praktiska handledningen delegeras (på samma sätt som man gör på termin 10) 

 Med tanke på att fokus är egenvårdsrådgivning så tror vi att det går jättebra att kombinera t.ex. 

apotekarstudent termin 6 och apotekarstudent termin 10. 

 Om det är praktiskt möjligt - sett till bemanning, yta och kundunderlag, så tror vi att det för 

studenterna finns en pedagogisk fördel att vara två termin 6-studenter på samma apotek. 

Att ha VFU tidigare i programmet är något som varit efterlängtat bland studenterna så vi hoppas nu på 

ett stort intresse att ta emot dessa studenter ute på apoteken! 

Frågor om kursen besvaras av charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se  
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