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Information till handledare till inför 

verksamhetsförlagd utbildning 

Tillämpad apoteksfarmaci, 

VFU I 
Apotekarprogrammet termin 6

Uppsala universitet

Charlotta Heijkenskjöld

Charlotta.Heijkenskjold@farmaci.uu.se

Del 1

• Allmän information om VFU

• Regler, riktlinjer och handledning under VFUn

• Att göra inför och i samband med kursstart

Del 2

• Kursinnehåll och upplägg

• Bedömning

ALLMÄN KURSINFORMATION

VFU på apotekarprogrammet

mailto:Charlotta.Heijkenskjold@farmaci.uu.se
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VFU på apotekarprogrammet

• Sammanlagt 26 veckor (6 månader)

– Krav för att kunna ansöka om yrkeslegitimation – legitimerad apotekare

• ”Gamla apotekarprogrammet”: 

– 26 veckor på termin 10 (A10)

• ”Nya apotekarprogrammet”: 

– Ca 10 veckor på termin 6 (A6)

– Ca 16 veckor på termin 10 (A10), start 2022

Datum och tidsplan

• 2-3 dagar i början av kursen: Kursintroduktion och grundläggande 

föreläsningar på universitetet

• 2 sista dagarna av kursen: Avslutning och examination på universitetet

• https://apoteksfarmaci.nu/hem/tidsplaner/uppsala-universitet

Förkunskapskrav för VFU på 

termin 6
• Uppnå behörighet senast 7 dagar innan kursen startar

– Avhopp kan komma nära inpå, meddelas via apotekskedjans praktiksamordnare

• Samtliga kurser innan VFUn ska vara genomgångna, dock ej krav på att allt är godkänt

– Grundläggande kunskaper i fysiologi, immunologi, farmakologi, mikrobiologi, gelenik, 

farmakokinetik och farmakodynamik

https://apoteksfarmaci.nu/hem/tidsplaner/uppsala-universitet
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REGLER OCH RIKTLINJER 

UNDER VFU:N

Vad har vi att förhålla oss till 

Studietid

• Heltid – 40 h/vecka (exkl. lunch)

– Tid på apoteket (30-32h/vecka)

– Lästid (8 h/vecka)

– Seminarietid (0-2 h/v)

Tid på apoteket Lästid Seminarietid

Vecka utan

egenvårdsseminarium:

32 timmar 8 timmar 0 timmar

Vecka med 

egenvårdsseminarium:

30 timmar 8 timmar 2 timmar

Närvaro på apoteket

• Måndag-fredag 8-19

– Student bör ha möjlighet att lämna in önskemål om schema, men kan inte förvänta 

sig att alla önskemål kan uppfyllas. 

• Obligatorisk närvaro på apoteket

– Enstaka dagars sjukfrånvaro som inte påverkar studieresultatet är ok

– Om lång sjukfrånvaro eller otillåten sjukfrånvaro ska kursansvarig på universitetet 

kontaktas

– Läkarbesök och annan ev frånvaro ska i möjligaste mån förläggas utanför 

apotekstiden

– Berätta för student hur ev sjukanmälan ska göras. Viktigt att detta efterföljs!
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Handledning

• Huvudansvaret för handledningen ska innehas av en utbildad 

handledare
– Tillsammans med studenten planera genomförandet

– Vägledning genom praktiska moment

– Diskutera moment och situationer

– Problematisera

– Återkoppling

– Förebild i professionen!

• 1 timmas handledartid/vecka

– Sätt upp mål och agenda för möten

Att göra innan och i samband 

med kursstart
Inför kursstart
• Se till att studenten känner sig välkommen när den kommer!

– Läsa in dig på kursen

– Gott om tid avsatt för att introducera studenten

– Se till att ev kläder oich namnskylt finns på plats

– Beställa koder

– Informera övrig personal om att och när studenten kommer. Gärna genom att presentera kuren för 
kollegor på kollegiemöte, skriv ut kurshandledning så andra får läsa

• Se till att de som ska bistå med handledning är insatta i kursen

• Kontakta VFU-ansvarig på din apotekskedja för att se vilka rutiner och nivåer som gäller för eventuell

ersättning till studenten på just ditt apotek

Första dagen

Apoteksrelaterad 

information

• Ordningsregler och säkerhetsbestämmelser

• Tystnadsplikten och sekretess

• Studentens rättigheter och skyldigheter, 
ersättningsregler

• Visa lokalerna

• Presentera studenten för övrig personal  

• Arbetsmiljöfrågor och ergonomi

• Apoteksaktörens vision och idé, samt
verksamhet och organisation

Kursinformation

• Kursplans innehåll som rör VFU på apoteket –
utgå från kursens bedömningsunderlag

• Arbetstid, lästid och schema  

• Studentens och handledarens roll och uppgift

under kursen

• Handledarmöten – hur och när?

• Genomför ”Lärstilstest” som skickas ut från
universitetet

• Påbörja Individuell studieplan
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KURSINNEHÅLL

OCH UPPLÄGG AV VFU:N

Vad ska studenterna lära sig?

Kursinnehåll

• Egenvård

• Kommunikation

• Etik

• Författningar

• Hälso- och sjukvårdens uppbyggnad i Sverige
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Kursmål - egenvård

Kursmål egenvård:

 Ge evidensbaserade råd om egenvårdsbehandling samt hälsofrämjande åtgärder

 Använda relevant gränsdragning och därigenom avgöra om egenvård är lämplig

Bedömningskriterier egenvård

Studenten ska under deltagande i arbetet på apoteket visa att den kan:

 ge grundläggande evidensbaserade råd kring egenvårdsbehandling och andra

hälsofrämjande åtgärder för de egenvårdsområden som ingår i kursen*,

 ha god sortimentskunskap för produkter inom de egenvårdsområden som ingår i kursen*,

 använda relevant gränsdragning och därigenom avgöra om egenvårdsbehandling är lämplig

för de egenvårdsområden som ingår i kursen*, 

 hitta information om restnoteringar samt beställa ej lagerförda egenvårdsläkemedel då de 

efterfrågas av en kund

 uppvisa ett professionellt förhållningssätt i kundmötet och förstå innebörden av att ”ge råd

efter kompetensnivå”

Ovanstående kriterier bedöms av handledaren på apoteket.

Egenvårdsområden

• Allergi

• Förkylning

• Gynekologi

• Hjärta-kärl

• Hud och hår

• Hud och katt

• Mage/tarm

• Mun/tänder

• Rökavvänjning

• Psykiska besvär/CNS

• Smärta

• Vitaminer

• Ögon

• Öron

Gränsdragning 
• ta anamnes, ställa rätt frågor, bedöma om egenvård 

är lämpligt

Rådgivning:

• Produktkunskap 
• olika behandlingsalternativ för sjukdomen,
• olika behandlingsalternativ till aktuell person 

(ålder, kön, andra omständigheter), 
• dos 

• behandlingslängd
• Hälsofrämjande åtgärder

HUR?
• Deltagande i daglig drift

– Lyssna och diskutera med handledare

– Klämma, känna  kartläggning/utredning kring produkter

– Plocka varor

– Kassa?

• Teoretisk inläsning på lästid

– SRÅ, 1177, apotekets egenvårdsutbildningar

• Egenvårdsseminarier med kundfall på seminarietid

– Anordnas av universitetet

• Efter hand

– Student tar egna kunder, handledare skuggar och ger feedback



1/2/2020

7

Egenvårdsseminarier

• 6 seminarier med olika egenvårdsområden anordnas av universitetet

– Hålls via webben

– Dagar för seminarierna finns i kurshandledningen, tider meddelas studenterna i samband med 
kursstart

• Studenterna får varje vecka ut olika kundfall (4-6) som ska lösas inför och diskuteras med 

kursare under seminarierna

– Samtliga fall ska gås igenom och lösas teoretiskt inför seminariet

– Vid 2 seminarier ska varje student presentera sina lösningsförslag

– Fallen kan med fördel diskuteras med handledare inför seminariet t.ex under handledarmöten

• För att lösa fallen måste studenterna läsa in veckans egenvårdsområden teoretiskt samt 

jobba med sortiment och produkter för dessa områden under veckan.

Egenvården för studenter med 

erfarenhet
• Ungefär hälften av studenterna har tidigare erfarenhet att ha jobbat som egenvårdsrådgivare

• Utmana och uppmana till att inte ”jobba på”

• Utmana att fördjupa sin kunskap inom rådgivning och produktkunskap

• Ska ha möjlighet till att medlyssna och få medlyssning

• Dialogen efter kundmötet lika viktigt oavsett erfarenhet

• ”Utnyttja” studentens för att lära er mer…

– Utredningar för att botanisera bland olika områden/produkter

– Vad finns det för studier som talar för….

Kursmål - kommunikation
Kursmål kommunikation:

• Beskriva grundläggande kommunikationsteorier samt visa förmåga att använda dem i

egenvårdsrådgivningen i skriftlig rapport

Bedömningskriterier kommunikation:

Studenten ska under deltagande i arbetet på apoteket visa att den kan:

 Ställa relevanta frågor för att ta reda på kundens behov

 Aktivt lyssna på kunden och därigenom kunna ta reda på kundens behov

 Möta individer på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt

 Anpassa sin kommunikation till varje enskild individ utifrån dennes behov och önskemål

Ovanstående kriterier bedöms av handledare på apoteket.

Studenten ska genom inlämningsuppgifter och deltagande på seminarier visa att den kan:

 beskriva användningen av grundläggande kommunikationsteorier från ett verkligt kundmöte

 diskutera skillnaden mellan kommunikation på apotek i teori och praktik

Ovanstående kriterier bedöms av lärare på universitetet
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Kursmål - Etik
Kursmål etik:

• beskriva etiska teorier och reflektera över enklare etiska frågeställningar i det dagliga

apoteksarbetet

Bedömningskriterier etik:

Studenten ska under deltagande i arbetet på apoteket visa att den kan:

 Hantera och fatta beslut kring etiska dilemman och som kan uppstå i egenvården genom att

ta hänsyn till de etiska riktlinjer som finns för farmaceuter (att göra gott, att inte skada, lika

fall ska behandlas lika och individens rätt till självbestämmande).

Ovanstående kriterier bedöms av handledare på apoteket.

Studenten ska under deltagandet på seminarium visa att den kan:

 Med studentkollegor diskutera beslutsfattande kring olika etiska dilemman som kan uppstå

på apotek, baserat på de etiska riktlinjer som finns för farmaceuter.

 Väga olika handlingsalternativ vid etiska dilemman mot varandra och fatta beslut anpassade

till den aktuella situationen baserat på de etiska riktlinjer som finns för farmaceuter.

 Motivera beslutsfattande kring olika etiska dilemman som kan uppstå på apotek, baserat på

de etiska riktlinjer som finns för farmaceuter.

Ovanstående kriterier bedöms av lärare på universitetet

Kursmål - Författningar

Kursmål författningar

• Beskriva, förklara och tillämpa de grundläggande författningar som krävs för att arbeta inom

hälso- och sjukvården.

Bedömningskriterier författningar:

Studenten ska under deltagande i arbetet på apoteket visa att den kan:

 Kunna hantera och arbeta med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt

 Arbeta utifrån de regelverk som reglerar hur receptfria läkemedel och andra produkter ska

hanteras avseende rådgivning och förvaring på apotek

 Vilka regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel på och utanför apotek

Kursmål - Hälso- och sjukvårdens 

uppbyggnad

Kursmål: Hälso- och sjukvårdens uppbyggnad i Sverige:

 beskriva hälso- och sjukvårdens uppbyggnad i Sverige

Bedömningskriterier: hälso- och sjukvårdens uppbyggnad i Sverige

Studenten ska under deltagande i arbetet på apoteket visa att den kan:

 Hänvisa kunder som kommer till apoteket men som är i behov av sjukvård till rätt instans inom 

sjukvården (1177, primärvård, specialistvård, akutsjukvård)
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Individuell studieplan

Inlämningsuppgifter

• Kommunikationsuppgift

• Patientuppgift

• Slutvärdering

BEDÖMNING AV STUDENTEN

Hur bedömer vi studenterna?

http://www.bing.com/images/search?q=papper+och+penna&view=detailv2&&id=E05EF85EB93658D84C9314057D8B8F09C403E86F&selectedIndex=1&ccid=5UkF7012&simid=608014478199491673&thid=OIP.Me54905ef4d76fd698da5d4525bded2f3o0
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Examination

• Bedömning av studenten i det praktiska deltagandet på apoteket inkl

egenvårdstest – bedöms av handledare

– Praktisk deltagande samt egenvårdstest

• Deltagande på redovisningar, inlämningsuppgifter och seminarier –

bedöms av lärare från universitetet

Samtliga moment ska vara godkända för att 

studenten ska bli godkänd på kursen

Bedömning på apoteket

• Halvtidsrapport

– Skriver rapport över studentens framsteg

– Ni skriver båda under rapporten

– Studenten scannar in rapporten och lämnar in via studentportalen

– Universitetet följer upp och återkopplar vid ”avvikande” resultat

• Slutrapport
– skickas in underskriven till lärosätet med posten!
– studentens utveckling på kursen
– denna ligger till grund för examinationen på kursen

Var ärliga mot er själva och studenten vid bedömningen – vid osäkerhet, kontakta alltid kursansvarig!
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Om studenten inte blir godkänd?

Om ni inte kan rekommendera att studenten blir godkänd på kursen görs en 

bedömning av examinator på universitetet i samråd med handledaren vad 

studenten ytterligare behöver jobba vidare med för att bli godkänd. 

Utifrån bedömningen fattas beslut om vidare komplettering eller om ny 

praktikperiod är aktuell.

Vid osäkerhet kring studentens framstag – kontakta alltid kursansvarig på 

universitetet.

Mer information och 

kontaktuppgifter
Hemsidan: https://apoteksfarmaci.nu/for-apotek/placerad-

student/apotekarprogramet-termin-6-uppsala-universitet

• Kurshandledning

• Bedömningsunderlag

• Individuell studieplan

Kursansvarig

• Informationsmejl ca en vecka innan kursen startar

• Påminnelser och nyhetsbrev under kursen

Stort lycka till!

https://apoteksfarmaci.nu/for-apotek/placerad-student/apotekarprogramet-termin-6-uppsala-universitet
http://www.bing.com/images/search?q=tulpaner&view=detailv2&&id=A8EB7880EE23060EEFC0808E9FD933A1FC27FC3A&selectedIndex=46&ccid=XKH0KiKx&simid=608000699939685031&thid=OIP.M5ca1f42a22b140dad5cdf115c216e348o0

