Sammanfattning möte söndag 26 feb – Shima Momeni från Uppsala
Universitet pratar med Farmaceutkompis om Kompletteringsutbildningen
och kunskapsprov
Socialstyrelsen har gjort nya avtal med universiteten om alla legitimationsyrken
(apot, läk, m fl). Samtidigt kom utbildningsdepartementet med en förfrågan till
universiteten i Uppsala och Göteborg om att starta kompletteringsutbildning.
Kunskapsprov och kompletteringsutbildning är två helt separata vägar, man kan
ansöka till bägge parallellt.
Uppsala universitet beskriver de bägge vägarna till legitimation här
http://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-vill-studera/arbeta-som-farmaceut-isverige/
Generella saker att tänka på:
Rent generellt så ska du tänka på att har du en utbildning som farmaceut som är
kortare än 5 år, så ska du ansöka om receptarie, inte apotekare (apotekare
kräver minst 5 års utbildning).
Kom ihåg att legitimation behöver du bara om du ska jobba på apotek som
farmaceut och vissa sjukhusarbeten (direktkontakt med patient) – för andra jobb
inom exempelvis läkemedelsindustri behövs oftast inte legitimation som
farmaceut.
Även om du jobbat mycket på apotek utomlands så behöver du ändå göra praktik
i Sverige för att lära dig svenska apotekssystemet. Praktik kan vara i andra
städer i Sverige och behöver inte vara där universitetet ligger. Deltagarna får
själva välja de apotek de kan tänka sig göra sin praktik på och får därefter en
plats lottad till sig via samma välfungerande system som UU använder för det
vanliga Apotekar- och Receptarieprogrammet.
Kunskapsprov - http://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-villstudera/arbeta-som-farmaceut-i-sverige/kunskapsprov-farmaceuter/
 4 gånger/år
 100 platser första gången i Uppsala nu i vår 2017, eventuellt fler platser
och fler städer i framtiden.
 Bedömning behövs från Socialstyrelsen, som bedömer att individen är
redo för kunskapsprovet. Det är en mer generell bedömning än förut, man
ska i stället visa sin fulla kompetens/kunskap i själva kunskapsprovet
som därför är mer omfattande än tidigare kunskapsprov.
 Inget krav på engelska men det kommer delar i provet som är på engelska
även om frågorna är på svenska.
 Inget krav på svenska för att göra provet men för legitimation ska man
skicka in intyg/betyg på svenskakunskaperna.
 3 gånger kan man maximalt skriva provet. Om du inte godkänd efter 3:e
gången så kan du inte skriva kunskapsprovet igen, men du kan söka till
kompletteringsutbildningen.
 Det finns en referenslista på litteratur på hemsidan (litteraturlistan
innehåller de böcker som rekommenderas för de vanliga svenska 3- och
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5-åriga farmaceututbildningarna) på uu’s hemsida, länk ovan. Hur ska
man hinna läsa alla böcker fram till april? Det är inget krav att läsa alla
böckerna, det viktiga är att titta på kursmålen i litteraturlistan för att se
vilka kunskaper man ska kunna och böckerna kan hjälpa till att läsa in
rätt kunskap. Vissa kurser/ämnen har samma bok. Naturligtvis kan Du
läsa annan litteratur som täcker kursmålen.
Hur många frågor som kommer på provet inom varje ämne beror på hur
stort ämnet är i programmet, du kan titta på antalet högskolepoäng (hp) i
litteraturlistan för att se om det är ett “stort” ämne eller inte.
Efter varje provomgång kommer universiteten att utvärdera och
rapportera till Socialstyrelsen.
Om du studerar till kunskapsprovet kan du vara kvar i
etableringsuppdragen, prata med arbetsförmedlingen. Men du har du
ingen rätt att söka CSN/Studiemedel.
Provet kommer bestå av flervalsfrågor där du väljer rätt svar utifrån flera
olika alternativ (ungefär som ett svenskt högskoleprov).
Ett heldagsprov med paus och man kan ta med sig mat/snacks.
Exempelfrågor och exempelartikel – lärarna jobbar på det just nu,
kommer så snart de kan till hemsidan.
% rätta svar som kommer räknas som godkänt är inte bestämt ännu.

Kompletteringsutbildning - Uppsala universitet http://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-vill-studera/arbeta-somfarmaceut-i-sverige/kompletteringsutbildning-farmaceuter/
 30 platser just nu per termin, höst och vår. Kanske fler platser senare.
 Uppsala Universitet har både Apotekare och Receptarie.
 1 år – innehåller både teoretiska kurser samt praktik (praktisk
tjänstgöring cirka 6 månader)
 Distanskurs, du kan bo kvar där du bor. Men enstaka dagar behöver du
komma till Uppsala.
 Antagning sker 15 mars-18 april via www.antagning.se
o Du behöver ha en komplett genomförd farmaceututbildning
motsvarande svensk apotekar- eller receptarie-examen inklusive 6
månaders praktik (eller att du jobbat praktiskt på apotek)
o Det krävs inte att du har jobb-erfarenhet från annat land, MEN det
kan vara meriterande och göra att du blir antagen före andra som
inte har jobberfarenhet.
 Det krävs ingen bedömning från Socialstyrelsen för att söka.
 Ger rätt till att söka CSN / Studiemedel.
 Engelska 6 och Svenska 3 är krav, men man kan komplettera sin ansökan
fram till 21 juni med intyg på kurser som pågår medan man ansöker.
o Språkkunskap kan bedömas från fall till fall, kolla på uu’s hemsida
för mer information se länken ”Läs mer om kraven på engelska och
svenska” http://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-villstudera/sprakkunskaper/ se också ” Läs mer om kraven i
engelska” https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-digsom-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/Det-har-behover-duha/Behorighet-i-engelska/ läs mer under sektionen “Andra sätt att
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nå behörighet”, exempelvis om du gått din utbildning på engelska
så kan detta bedömas som att du har tillräckliga kunskaper även
fast du inte har intyg på engelska 6.
Kompletteringsutbildningen – Göteborg
 Är inte en distanskurs, kursen ges fysiskt i Göteborg.
 Antagning 1 gång / år, 20 platser, endast Apotekarutbildning.
 Just nu krävs inte engelska, kan komma att ändras i framtiden.
 Kommer vara liknande utbildning som Uppsala Universitets då de har
samma krav från Utbildningsdepartementet, men utbildningarna är inte
exakt likadana eftersom universiteten kan göra andra val i hur de tycker
att utbildningen ska se ut.
Kom ihåg att detta dokument endast är ett förtydligande från 26 feb 2017 hänvisa alltid till universitetens och Socialstyrelsens hemsidor för allra senaste
informationen!
http://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-vill-studera/arbeta-som-farmaceut-isverige/
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