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1 INLEDNING  
 
Denna guide är avsedd att vara ett hjälpmedel både för farmacistuderande och för 

personalen vid undervisningsapoteken. Guiden innehåller grundläggande information om 
den praktik som ingår i farmaceutexamen, målen för praktiken, hur man gör upp en plan 
(ISP) för praktiken, lärandet, handledningen och hur man utnyttjar respons. Det lönar sig 

både för studerande och för dem som deltar i handledningen av studerande att läsa guiden 
redan innan praktiken börjar. 

 
Praktiken som ingår i studierna i farmaci är en viktig del av farmaceutexamen och 
provisorsexamen. Mätt i studiepoäng är praktiken vid ett undervisningsapotek det mest 

omfattande studieavsnittet i farmaceutexamen. Tre parter deltar i praktiken: studerande, 
undervisningsapoteket och universitetet. Varje part spelar en viktig roll i en lyckad praktik. 

Genom gott samarbete blir praktiken en helhet som gagnar alla parter. 
 
Det är universitetens uppgift att se till att de studerande som ska utföra apotekspraktiken 

har tillräckliga kunskaper. Universiteten ska också på andra sätt förbereda studeranden för 
praktiken. Universiteten ansvarar vidare för att de uppgifter studeranden får under 

praktiken är tillräckligt praktiskt inriktade och motiverande. Universiteten följer upp 
praktiken och ger vid behov handledning och hjälp. 
 

För många farmacistuderande är praktiken den första kontakten med apoteksarbetet. Det 
är mycket viktigt att de får en positiv bild av arbetet. 

 
Undervisningsapotekets personal har en viktig roll i främjandet av lärandet, även om 
studerande själv har huvudansvaret för sitt lärande. Under praktiken utvärderar 

studerande tillsammans med ansvarspersonen för praktiken sitt lärande och hur väl målen 
för praktiken har uppnåtts. Praktiken är viktig för utvecklingen av studerandes 

yrkesidentitet.  
 

Ha en inspirerande praktik! 
 
Denna guide är skriven i samarbete, koordinerat av arbetsgruppen för utvecklande av 

praktiken vid undervisningsapoteken. För redigeringen ansvarade undervisande provisorn 
Paavo Tanskanen vid Östra Finlands universitet. I den första versionen av guiden 

medverkade Marja Airaksinen (HU), Anne Alitalo (YFK), Riitta Andersin (FAF), Liisa Backas 
(FAF), Nina Katajavuori (HU), Johanna Kause (FAF), Sanna Passi (ÖFU), Marianne Sarkola 
(FFF), Kaisa Toukola (Fortis) och Maaret Varunki (HU). 

 
Guiden uppdateras vid behov av arbetsgruppen för utvecklande av praktiken vid 

undervisningsapoteken. En uppdaterad version finns på Helsingfors universitets och Östra 
Finlands universitets sidor om praktiken vid undervisningsapoteken och på Åbo Akademis 
webbplats. Arbetsgruppens årliga sammansättning finns också presenterat på dessa sidor. 
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2 PRAKTISKA FRÅGOR OM PRAKTIKEN 
 
Det är önskvärt att undervisningsapoteken meddelar på sina webbplatser när och hur man 

ska söka en praktikplats vid apoteket. De apotek som är medlemmar i Apotekareförbundet 
kan också meddela om lediga praktikplatser på webbplatserna Apteekkariliitto.fi och 
Apteekki.fi under ”Avoimet työpaikat”, där det nu finns en kategori för praktikplatser. 

Praktikplatser vid Universitetsapoteket finns på webbplatsen ya.fi. Platserna annonseras  
också på Universitetsapotekets LinkedIn-sida. 

 
I frågor som gäller farmacistuderandes anställningsförhållande tillämpas kollektivavtalet för 
farmaceutisk personal som kan läsas på Apotekens Arbetsgivarförbunds webbplats. När 

anställningen inleds ska man göra upp ett skriftligt arbetsavtal enligt modellen i 
kollektivavtalet (s. 79). Om det uppstår problem gällande anställningsförhållandet under 

praktiken ska man i första hand kontakta förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige 
på arbetsplatsen. Om man inte kan komma överens lokalt eller ovannämnda personer inte 
har utsetts, kan man fråga råd av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Vid andra 

frågor eller problem som gäller praktiken ska man i första hand diskutera med apotekets 
ansvarsperson för praktiken. Vid behov kontaktas den person vid utbildningsenheten som 

ansvarar för praktiken.  
 
Nedan behandlas praktiska frågor och anvisningar för praktiken som de olika 

utbildningsenheterna följer. Studerande genomför den obligatoriska praktiken i enlighet 
med Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) som trädde i kraft 

1.8.2005. 
 
 

2.1.1 Helsingfors universitet 
 

Tre månader av praktiken genomförs utan avbrott i april–juni andra studieåret och tre 
månader genomförs utan avbrott tredje studieåret i skiftet mellan höst- och vårterminen i 

november–januari. Om det finns goda skäl kan man i undantagsfall komma överens med 
fakultetens ansvarsperson för praktiken om att genomföra hela praktiken på en gång eller i 
flera delar som dock inte får vara kortare än en månad. Minst tre månader av praktiken 

måste genomföras i Finland vid ett öppenvårdsapotek. De resterande tre månaderna kan 
genomföras vidi ett öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek, i Finland eller utomlands.  

 
Studier som måste vara genomförda innan man kan göra praktiken: 
Harjoittelu I:   

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=1&Tunniste=590227  
Harjoittelu II: 

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=1&Tunniste=590228 
 

 
Arbetstid: 115 timmar/3 veckor 
Sjukfrånvaro: Sammanlagt 6 dagar/3 månader (eller 2 dagar/månad) utan att det 

förlänger praktiktiden 
Semester: Tas ut i pengar 

Helger under praktiken: Helger som inträffar under praktiken förlänger inte praktiktiden 

 
Ansvarsperson för praktiken:  

http://apta.fi/apta_swe/kollektivavtal
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040794
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=1&Tunniste=590227
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=1&Tunniste=590228
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Farmaceutiska fakultetens studiehandbok finns i WebOodi på adressen 
http://www.helsinki.fi/weboodi. I studiehandboken finns närmare beskrivningar av 
studieavsnitten. 

 

2.1.2 Östra Finlands universitet 
 

Tidpunkten för praktiken:  
De första tre månaderna (del I) genomförs i slutet av andra studieåret och de resterande 

tre månaderna (del II) genomförs i slutet av tredje studieåret, när de andra studierna är 
slutförda. Minst tre månader av praktiken måste genomföras vid ett öppenvårdsapotek och 
högst tre månader kan genomföras vid ett sjukhusapotek. En del av praktiken kan också 

genomföras utomlands. I så fall måste de första tre månaderna av praktiken genomföras i 
Finland vid ett öppenvårdsapotek, och de resterande tre månaderna kan genomföras 

utomlands vid ett öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek. Endast i undantagsfall kan hela 
praktiken genomföras på en gång under sex månader efter att de andra studierna har 
slutförts. Det måste man komma överens om med den som ansvarar för studieavsnittet 

och med arbetsgivaren. Praktikperioder på mindre än två veckor godkänns inte. 
  

Studier som måste vara genomförda före den första delen av praktiken: 
Kraven gäller studenter som har inlett sina studier 2014.  

o Analyyttinen kemia 1 (farmasia) harjoitustyöt 

o Apteekkioppi (harjoitukset) 
o Asiakasneuvonta apteekissa, kevään osuus 

o Ensiapu  
o Farmakologia ja toksikologia  
o Farmasian teknologia 2  

o Farmasian teknologia 3  
o Ihmisen anatomia ja fysiologia 1 

o Ihmisen anatomia ja fysiologia 2 
o Ihmisen anatomia ja fysiologia 3 
o Lääkkeet terveydenhuollossa  

o Mikrobiologian perusteet  
o Mikrobiologian perusteet, harjoitustyöt  

o Tautioppi farmasian opiskelijoille 1 
o Tautioppi farmasian opiskelijoille 2 

 

Studier som måste vara genomförda före den andra delen av praktiken: 
o Opetusapteekkiharjoittelu osa 1  
o Apteekkioppi  

o Kliinisen farmasian perusteet  
o Lääkehoito  

o Asiakasneuvonta apteekissa  
o  

För den som genomför sin praktik vid ett sjukhusapotek rekommenderas dessutom 

studieavsnitten Sairaalafarmasian perusteet och Sairaaloiden lääkevalmistus. 
 

Arbetstid: 115 timmar/3 veckor 

Sjukfrånvaro: Sammanlagt 6 dagar/3 månader (eller 2 dagar/månad) utan att det 
förlänger praktiktiden 
Semester: Tas ut i pengar 

Helger under praktiken: Helger som inträffar under praktiken förlänger inte praktiktiden 
 

http://www.helsinki.fi/weboodi
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Ansvarspersoner för praktiken:  
Studiechef Riitta Koistinen, tfn 029 445 1007, e-post Riitta.Koistinen(at)uef.fi  
Avdelningssekreterare Raija Holopainen, tfn 029 445 4301, e-post 

RaijaAnneli.Holopainen(at)uef.fi  
Universitetslärare Paavo Tanskanen, tfn 029 445 4394, e-post Paavo.Tanskanen(at)uef.fi  

 

2.1.3 Åbo Akademi  

 
Tidpunkten för praktiken:  
Praktiken börjar i april andra studieåret och pågår utan avbrott i 26 veckor. 

 
Studier som måste vara genomförda före praktiken: 

http://www.abo.fi/fakultet/farmacipraktik   
 

Arbetstid: 115 timmar/3 veckor 
Sjukfrånvaro: Högst 12 dagar/6 månader (eller 2 dagar/månad) utan att det förlänger 
praktiktiden 

Semester: Tas ut i pengar 
Helger under praktiken: Helger som inträffar under praktiken förlänger inte praktiktiden 

 
Ansvarsperson för praktiken: Universitetslärare Anne Eriksson, tfn (02) 215 4042, e-
post anne.eriksson(at)abo.fi 

 

2.2 UNDERVISNINGSAPOTEKSTILLSTÅND 

 
Tillståndet att fungera som undervisningsapotek är bundet till apoteket. Om en apotekare 
övergår till ett annat apotek måste hen ansöka om tillståndet på nytt. Apotekets 
ansvarsperson för praktiken är apotekaren eller en provisor som apotekaren utser. Om 

ansvarspersonen byts ut ska man meddela universitetet. Bytet meddelas Helsingfors 
universitet med blanketten OPETUSAPTEEKKIA KOSKEVIEN TIETOJEN MUUTOS och Östra 

Finlands universitet med blanketten ILMOITUS HARJOITTELUVASTUUHENKILÖN 
MUUTTUMISESTA. 
 

Man måste ansöka om status som undervisningsapotek separat hos Helsingfors 
universitets farmaceutiska fakultet, Östra Finlands farmaceutiska enhet och Åbo Akademi. 

Utbildningsenheternas kontaktuppgifter finns på ansökningsblanketterna och på 
enheternas webbplatser. Innan man ansöker om undervisningsapotekstillstånd ska man 

o läsa utbildningsenheternas gemensamma anvisningar om ansökan om 

undervisningsapotekstillstånd 
o läsa guiden och broschyren om praktiken vid ett undervisningsapotek 

o fylla i e-blanketten Tietoja opetusapteekista på Östra Finlands universitets sidor om 
praktiken vid ett undervisningsapotek. Med hjälp av blanketten samlar man in 

information om apoteken till stöd för ansökan om undervisningsapotekstillstånd. 
(Obs! Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi använder 
samma blankett)  

o fylla i ansökan och lämna in den till den utbildningsenhet som tillståndet gäller. 
 

Utbildningsenheten kan vid behov be om kompletteringar eller ytterligare utredningar 
angående apoteket. Apotekaren meddelas skriftligen om resultatet av ansökan, vid Åbo 

http://www.abo.fi/fakultet/farmacipraktik
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/5634/lomake.html
http://www2.uef.fi/documents/1122738/1123014/HARJOITTELUVASTUUHENKILON_MUUTOSLOMAKE.pdf/b52d39c2-4f82-44fc-9718-63c9dc9c923c
http://www2.uef.fi/documents/1122738/1123014/HARJOITTELUVASTUUHENKILON_MUUTOSLOMAKE.pdf/b52d39c2-4f82-44fc-9718-63c9dc9c923c
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/4399/lomake.html


 7 

Akademi först i samband med då apoteket tar emot en studerande på praktik. Närmare 
anvisningar och blanketterna för ansökan finns på Helsingfors universitets farmaceutiska 
fakultets, Östra Finlands farmaceutiska enhets och Åbo Akademis sidor om praktiken vid 

ett undervisningsapotek. 
 
 

2.3 STUDERANDENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER 

 
Hurudana rättigheter har farmacistuderande under sin praktikperiod och efter avklarad 
examen tills legitimationen vunnit laga kraft? 

 
Den som studerar till provisor eller farmaceut  i Finland eller som i utlandet studerar för ett 

motsvarande yrke och som med godkänt resultat har genomfört de allmänna studier och 
ämnesstudier som universitetet fastställt, och som på basis av de genomförda studierna 
har tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften i fråga, kan när den fullgör den 

praktik som hör till studierna eller efter en fullgjord första praktikperiod tillfälligt vara 
verksam i farmaceutuppgifter vid ett apotek, ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral 

under ledning och tillsyn av en legitimerad farmaceut eller provisor. Statsrådets förordning 
om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
(104/2008), trädde i kraft 1.6.2008 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080104.  
Utbildningsenheterna meddelar Valviras centralregister över yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården Terhikki att studerande har genomfört de studier som krävs för 

praktiken. Studenter som har inlett sina studier för mer än 10 år sedan och studenter som 
kompletterar en utländsk examen kan inte föras in i Terhikki. 
 

Valvira tolkar lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården så, att 
en person måste vara aktiv studerande för att tillfälligt få verka i uppgifter som kräver 

legitimation. För att vara aktiv studerande måste personen vara anmäld som närvarande 
vid ett universitet. Om man avbryter sina studier förlorar man rätten att tillfälligt verka 
som yrkesutbildad person i hälso- och sjukvården. Valvira anser att studerande som har 

anmält sig som frånvarande har avbrutit sina studier. Valvira registrerar uppgifterna om 
frånvaro på basis av den information Valvira får av universiteten. 

 
Statsrådets förordning om ändring av 3 e § i förordningen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården (656/2012) trädde i kraft 1.12.2012 

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120656. I och med ändringen har en 
nyutexaminerad farmaceut rätt att i 30 dagar efter utexamineringen vara verksam inom 

legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter, tills Valvira beviljar personen rätt att 
utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person. 

Valvira rekommenderar ändå att man ansöker om legitimering genast efter 
utexamineringen.  
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3 MÅLET MED PRAKTIKEN 
 
Målet är att studerande efter praktiken ska kunna arbeta självständigt som farmaceut i ett 
apotek. Under praktiken lär sig studerande om arbetet i ett apotek och om olika 

personalgruppers uppgifter.  
 

Det är viktigt att studerande lär sig kundbetjäning och att ge råd åt kunder både vid 
egenvård och vid receptexpediering. Uppgifter där studerande ska expediera receptbelagda 
läkemedel och betjäna kunder som behöver läkemedel för egen vård kräver grundlig 

introduktion. För uppgifter där studerande följer upp och bedömer kundernas 
läkemedelsbehandling behöver studerande särskilt sakkunnigt stöd och handledning. Det 

rekommenderas också att studerande får analysera läkemedelssubstanser och läkemedel 
samt framställa läkemedel i den mån det är möjligt. Om apoteket endast i liten 
utsträckning framställer läkemedel ska alla situationer där läkemedel framställs utnyttjas i 

handledningen av studerande. Vid behov kan handledningen i läkemedelsframställning 
tillfälligt ges i ett annat apotek än praktikapoteket. Studerande ska också bekanta sig med 

de andra hälso- och sjukvårdstjänsterna på orten, så att hen får en bild av apotekets 
uppgift som en del av hälso- och sjukvården och tar till sig sin roll som en framtida expert 

inom hälso- och sjukvården. 
 
Målet för praktiken i ett undervisningsapotek är att stöda utvecklingen av 

farmacistuderandens yrkesidentitet, yrkeskompetens och yrkesfärdigheter. Det kräver att 
studerande kombinerar den teori hen lärt sig vid universitetet och den praktiska kunskap 

som studerande fått i arbetslivet. 
 
Universiteten anvisar studerande att ställa upp personliga mål för de olika 

praktikperioderna. Studerandes personliga mål, undervisningsapotekets mål och 
universitetets mål för praktiken utgör tillsammans en grund för praktikplanen.  

 
Uppgifterna i arbetsböckerna som används under praktiken (Työ opiksi! sv: Min Praktik) 
visar konkret vilka mål universitetet ställer för praktiken vid undervisningsapoteket. Syftet 

med uppgifterna är att underlätta genomförandet av praktiken. Uppgifterna är utformade 
så att de ska stöda studerandens lärande och styra in honom eller henne på vägen mot 

livslångt lärande. Vissa av uppgifterna ska göras självständigt, medan andra kräver att 
studerande får handledning och hjälp av undervisningsapotekets personal. Arbetsboken är 
ett verktyg för att främja studerandens lärande.  

 

3.1 PRAKTIKENS BETYDELSE FÖR APOTEKET 
 
Studerande är apotekens framtida resurs. Praktikperioden måste vara sådan att intresset 

för apoteket som arbetsplats bevaras eller väcks. Av studerande får apoteket den nyaste 
teoretiska informationen från universitetet och studerande bidrar med sin arbetsinsats. 

Genom att handleda och lära studerande uppdaterar personalen samtidigt sin egen 
kunskap och erhåller möjlighet till att lära sig nytt. Satsningen på studerandes handledning 
kan utnyttjas i synnerhet i slutskedet av praktiken, då studerande redan har sakkunskap 

om många farmaceutiska arbetsuppgifter. Studerande kan också medverka i olika projekt 
och utbildningar.  

 
Under praktiken vid apoteket lär sig studerande sådana arbetslivsfärdigheter som det är 
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ändamålsenligt att öva sig på i apoteket. Vid universiteten kan studerande t.ex. genom 
grupparbeten öva upp sina sociala färdigheter, som sedan utvecklas vidare via autentiska 
situationer i arbetslivet.  
 

4 ISP* – DEN INDIVIDUELLA STUDIEPLANEN  
 
Studerande har mycket olika utgångslägen då de inleder sin arbetspraktik. Praktikperioden 

kan vara en första kontakt med apoteksarbetet, och i vissa fall med arbetslivet överlag. Å 
andra sidan kan studerande ha flera års erfarenhet av tekniska uppgifter i ett apotek 

bakom sig. Studerande som har bytt bransch kan ha lång erfarenhet av arbetslivet, även 
om de kanske inte har arbetat i apotek. Därför är det bra att beakta studerandens tidigare 
studie-, arbets- och livserfarenhet när man planerar praktiken. Vidare måste man beakta 

om studerande ska genomföra sin första eller andra praktikperiod och var studerande ska 
genomföra praktiken. Praktiken i apoteket måste planeras särskilt noggrant om studerande 

genomför en del av praktiken i ett sjukhusapotek eller utomlands. Apoteken borde också 
uppmärksamma att de som studerar till provisor ska ha möjlighet att bekanta sig med 
provisorns arbetsuppgifter. 

 

Man gör upp en individuell studieplan (ISP) för praktiken tillsammans med studerande. 
Planen görs upp utgående från universitetets, studerande och apotekets mål och med 

beaktande av studerandens kunskaper och erfarenheter, apotekets resurser och särdrag 
och universitetets lärandemål. Man har börjat använda ISP, eftersom det har konstaterats 
att planen främjar en lyckad praktikperiod. ISP:ns form och innehåll kan variera, och den 

behöver inte följa något visst mönster eller någon viss utformning. När man gör upp en 
ISP för praktiken för Östra Finlands universitets studenter kan man också använda 

blanketter som har gjorts upp på basis av uppgifterna i arbetsböckerna. Blanketterna finns 
på nätet. Blanketten som används vid Helsingfors universitet finns i arbetsboken och i 
studerandes lärplattform Moodle. Blanketten som används vid Åbo Akademi finns i 

arbetsboken och i lärplattformen Moodle.  

 

4.1 ATT GÖRA UPP EN ISP 
 

Det lönar sig att göra upp ISP:n genast i början av praktikperioden eller, om möjligt, redan 
innan praktiken börjar. Studerande och ansvarspersonen för praktiken gör tillsammans upp 
ISP:n. När man gör upp planen ska man reflektera över vem i personalen som ska vara 

studerande handledare och för vilken period, och när man ska behandla vad. Planen ska 
vara tillräckligt öppen och flexibel. Det är bra att komma överens med personalen om de 

allmänna spelreglerna för praktiken redan innan praktiken börjar. Till exempel borde alla 
känna till principerna för hur uppgifterna i arbetsboken ska göras. Det lönar sig också att 

ha ISP:n framme så att alla kan följa hur praktiken framskrider och se vad man själv 
ansvarar för. 
 

 

 
*) vid Åbo Akademi: MinPraktikPlan  

http://www.uef.fi/fi/web/farmasia
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5 ARBETSBÖCKERNA TILL STÖD FÖR PRAKTIKEN 
Det finns särskilda arbetsböcker för praktik vid ett apotek och praktik vid ett 
sjukhusapotek. Arbetsböckerna används till stöd både för studerande och för 
undervisningsapotekets personal. Syftet med arbetsböckerna är att säkerställa att alla 

studenter uppnår målen för praktiken och att studerande introduceras i de viktigaste 
farmaceutiska uppgifterna. Det rekommenderas att studerande och ansvarspersonen för 

praktiken går igenom arbetsboken tillsammans när de gör upp den individuella 
studieplanen (ISP). Studieplanen hjälper studerande att få en bild av apotekets 
verksamhetsmiljö och ger en helhetsbild av det studerande lärt sig under praktiken.  
 

Arbetsböckerna: 

o Finns på universitetens webbplatser där de kan läsas och skrivas ut 

o Östra Finlands universitet 

o Helsingfors universitet 

o Åbo Akademis arbetsbok är skriven på svenska och finns i Moodle  

o Uppdateras årligen 

o Hjälper studerande att få en helhetsbild av praktiken 

o Man strävar efter att ge alternativa i uppgifterna, eftersom undervisningsapoteken 

är olika 
 

Uppgifterna i arbetsböckerna: 

o Förutsätter att man sätter sig in i arbetsuppgiftens innehåll och utförande och att 

man skaffar sig den information man behöver för arbetsuppgiften från olika källor 

o Styr studerande att själva utvärdera sitt arbete 

o Omfattar de viktigaste farmaceutiska uppgifterna vid ett apotek 

o En del av uppgifterna anknyter till aktuella farmaceutiska frågor 

o Det lönar sig att fördela uppgifterna jämnt över hela praktikperioden i enlighet med 

ISP:n. På detta sätt främjas också inlärningen 

o Det är viktigt att man diskuterar uppgifterna med ansvarspersonen för praktiken. 

Det stöder också lärandet. För att säkerställa lärandet, finns det uppgifter där 
handledaren ska kvittera att uppgiften är gjord och att man tillsammans har gått 

igenom materialet 

o Uppgifterna i arbetsboken är en central del av praktiken, därför är det särskilt viktigt 

att studerande kan göra åtminstone en del av dem på arbetstid 

o Alla uppgifter ska vara genomförda och godkända inom den utsatta tiden 
 

Apoteken kan också utnyttja uppgifterna i arbetsböckerna i utbildningen av personalen på 
arbetsplatsen. Kundernas frågor om receptbelagda och receptfria läkemedel samt problem 

med användningen av läkemedel är exempel på sådant som kan tas upp på personalens 
utbildningar. 
 

Det rekommenderas att studerande får delta i apotekens egna projekt. Att delta i 

projekten är motiverande för studerande och de får en uppfattning om hur principerna för 
projektarbete fungerar i apoteksmiljö. Undervisningsapoteken kan också låta studerande 

göra grupparbeten. Det lönar sig att förlägga sådana övningar till slutet av praktiken.  
 

En del av studerandes inlärningsuppgifter har förts in i den webbaserade lärmiljön. 

Studerande har före praktiken introducerats i den elektroniska lärmiljön och de kan vid 
behov visa hur lärmiljön används för ansvarspersonerna och den övriga personalen vid 
apoteket. Den elektroniska lärmiljön är också till hjälp vid kontakten mellan 

utbildningsenheterna och studerande under praktiken.   

http://www.uef.fi/farmasian-laitos/tyokirjat-ja-hopsit
http://www.helsinki.fi/farmasia/opiskelu/apteekkiharjoittelu/tyokirjat.html
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6 LÄRANDE 
 
Praktiken vid undervisningsapoteken skiljer sig från andra studieavsnitt bl.a. gällande 
omfattning, plats och handledare. Studerande får lön och studiepoäng för praktiken. Det 

förutsätts att studerande arbetar och lär sig. Förhållandet mellan arbete och lärande ska 
vara ändamålsenligt.  

 
Undervisningsapoteket är en annorlunda lärmiljö i jämförelse med universitetet. Apotekets 
personal handleder studerande vid sidan av sitt arbete. Om personalen förhåller sig positivt 

till studerande, accepterar hen som en jämlik medlem av arbetsgemenskapen och har vilja 
att stöda studerandes inlärning, blir det lättare för studerande att nå lärandemålen. 

Apotekspersonalens attityd har stort betydelse för studerandens intresse för yrket. En 
positiv attityd gentemot och uppskattning av det egna arbetet och en vilja att utveckla sin 
yrkeskompetens smittar lätt av sig på studerande.  

 
Lärande är: 

o ett resultat av studerande egen aktivitet 

o målinriktat 

 
Lärande är inte att passivt lyssna och ta emot information, utan att på egen hand och 

aktivt utveckla sina kunskaper och färdigheter samt söka och hantera information. Det 
innebär att studerande självständigt bearbetar, reflekterar, övar och tillämpar det som hen 

lär sig. Lärande kan ske oplanerat och av en slump, men kvalitativt lärande förutsätter att 
studerande har förstått och tagit till sig lärandemålen och betydelsen av det som hen lärt 

sig. Lärande målen utgör grunden för studerandens motivation och de hjälper studerande 
att orientera sig mot kommande uppgifter. Med tanke på motivationen och engagemanget 
för praktiken är det viktigt att studerande är med och gör upp sina egna mål och ISP:n för 

praktiken. Lärandemålen styr praktiken mot det väsentliga och mot meningsfulla helheter. 
 

När det gäller lärande 

o har studerandens tidigare kunskaper betydelse 

o har den sociala interaktionen en central betydelse  

o räcker det inte att uppleva och göra, man måste stanna upp och reflektera över och 

utvärdera det man lärt sig 

o är det viktigt att ha ett grepp om sammanhanget och helheterna. 

 
När man lär sig någonting nytt bygger det alltid på tidigare kunskaper och färdigheter. 

Därför borde handledaren i sin undervisning utgå från studerandens kunskapsnivå. 
Studerandes tidigare kunskaper kan också vara felaktiga. Då måste man ”lära sig av med” 

de gamla kunskaperna innan man kan lära sig något nytt. 
 

Diskussioner med kolleger eller andra studeranden är viktiga med tanke på lärandet. När 
man diskuterar och var och en får berätta om sina åsikter och lösningar får studerande 
respons på sitt eget sätt att tänka och lära sig och på sina kunskaper. I diskussioner kan 
handledaren medvetet hjälpa studerande att identifiera sina styrkor och 

utvecklingsmöjligheter. Handledaren kan också vid behov rikta studerandens 
uppmärksamhet mot det väsentliga och bekräfta eller utvidga studerandens perspektiv på 

det man diskuterar. 

 
I praktiken tillämpas erfarenhetslärande. Erfarenheter är inte i sig lärande, utan lärandet 
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sker först när vi tolkar våra erfarenheter och ger dem mening. Syftet med lärandet är inte 
enbart att studerande via arbetet och lära sig av den praxis och kunskap som behövs, det 
är också viktigt att studerande reflekterar över sina erfarenheter och bygger upp sina 

kunskaper.  
 

Människan har lättare att lära sig helheter än detaljer. Därför är det bra att dela upp 
praktiken i helheter som är meningsfulla för studerande. De lösryckta detaljer som 
studerande lär sig under praktiken blir begripliga när de kan kopplas till en större helhet. 

Då blir det lättare att lära sig nya saker och att komma ihåg dem. En helhetssyn hjälper 
också handledaren att bygga upp innehållet i praktiken och få fram det viktigaste med 

tanke på lärandet. Arbetsboken och de mål som universiteten ställer upp för praktiken kan 
utgöra utgångspunkten för att bilda en helhet av apoteksverksamheten i vilken detaljerna 
småningom fogas till.  

7 HANDLEDNING AV STUDERANDE  
 

Handledning innebär att man jobbar sida vid sida med studerande, stöder studerande och 
ger respons. Även om studerande förutsätts ta egna initiativ och ansvar för sitt lärande, är 

de anställda som ger handledning mycket viktiga för studerandens lärande. Det lönar sig 
ändå att medvetet försöka förbättra studerandens självstyrningsförmåga.  

 

Det är också bra för handledaren att beakta att alla lär sig på olika sätt. Alla studerande 

har också olika behov av handledning. Det lönar sig att reservera tid för handledningen, 
särskilt i början av praktiken. Med tanke på lärandet är det viktigt att handledaren 

motiverar sina anvisningar och råd (då är det lättare att förstå och komma ihåg råden). 
Mer information om lärande och handledning finns på adressen 
www.uta.fi/tyt/verkkotutor/. 

 

Ansvarspersonen för praktiken ska reservera tid för diskussioner med studerande, rikta 
studerandens fokus mot det väsentliga, hjälpa studerande att koppla ihop tidigare och nya 
erfarenheter och uppmuntra studerande att reflektera över olika alternativ och vid behov 

söka mer information. Handledaren ska uppmuntra och stöda studerande, inte ge färdiga 
svar.  

 

Man kan använda många metoder i handledningen: undervisning, introduktion, stöd, att 
fungera som modell och exempel, ge råd osv. 
 

Ansvarspersonen för praktiken 

o Informerar den övriga personalen om att studerande kommer till arbetsplatsen 

o Planerar på förhand hur praktiken ska genomföras tillsammans med den personal 

som deltar i handledningen av studerande 

o Skapar en trygg och engagerande lärmiljö tillsammans med personalen 

o Gör tillsammans med studerande upp hens individuella studieplan för praktiken 

o Ser till att studerande introduceras i apoteket som arbetsplats, arbetsmiljön och 

arbetsuppgifterna 

o Styr och stöder studerandens lärande 

o Ger studerande respons och tar emot respons av studerande 

o Instruerar personalen att ge studerande respons 

o Är kontaktperson mellan studerande, arbetsplatsen och universitetet 

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/
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Ansvarspersonen för praktiken ska känna till de allmänna målen för praktiken och de 
studieavsnitt som studerande har genomfört före praktiken. Ansvarspersonen ser till att 

den individuella studieplanen (ISP) görs upp utgående från universitetets, apotekets och 
studerande mål. Planen genomförs flexibelt under praktiken. Personalens stöd är viktigt för 

studerande lärande, därför ska ansvarspersonen för praktiken försäkra sig om att 
personalen har förbundit sig till handledningen. 
 

 

8 UTNYTTJANDE AV RESPONS I PRAKTIKEN VID ETT 

UNDERVISNINGSAPOTEK  
 

Med hjälp av responsen kan alla parter som deltar i praktiken vid ett undervisningsapotek 
utveckla sin verksamhet. Det är viktigt att aktivt ge och utnyttja respons redan under 

praktiken. 
 
Att få respons angående kundrådgivningen är en väsentlig del av praktiken i. Att ge råd åt 

kunder är en av farmaceutens viktigaste arbetsuppgifter i apoteket. Övning i 
kundrådgivning under studietiden utvecklar studerandens yrkeskompetens och 

yrkesidentitet. Det är ett krävande jobb att ge respons åt studerande angående de råd 
studerande ger till kunderna, och man bör också fundera på förhand hur en saklig respons 
ska ges. De praktiska arrangemangen varierar beroende på förhållandena vid 

undervisningsapoteket och personalen. Övningsuppgifterna som berör kundrådgivning har 
utvecklats så att det ska underlättare för handledaren att ge respons åt studerande. 

Studerande kan också genom självvärdering bedöma sina egna färdigheter i 
kundrådgivning. Studerande har övat sig i att utvärdera sina färdigheter i kundrådgivning 
på universitetet före praktiken, och det kan löna sig att be studerande att bidra med idéer 

om hur man ska ordna responsdiskussionen. 
 

8.1 KÄNNETECKEN FÖR BRA RESPONS 
 

o Responsen är så konkret som möjligt. 

o Responsen ges regelbundet och tillräckligt ofta. 

o Det är bäst att ge korrigerande respons i enrum och fokusera på sak och 

konsekvenser i stället för att skuldbelägga. 

o Man kan ge positiv respons också på små framsteg och prestationer. 

o Det lönar sig att komma överens om det praktiska: vad ger man respons på, när och 

hur – både när det gäller den respons som studerande får och den respons som 
studerande ger. 

o Det är alltid bäst att vara ärlig i sin respons. Det är också bra att vara aktiv och 

konsekvent. 
 
När du ger respons, beakta följande:  

o Ge responsen i jag-form > du tar ansvar för dina egna tankar och åsikter. 

o Ge responsen direkt till den som responsen gäller. 

o Om möjligt, ge responsen genast. 

o Utgå från dina observationer (”jag har hört, jag tycker att det verkar som”). 
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o Generalisera inte (”du glömmer alltid”) utan hänvisa till enskilda, konkreta 

företeelser. 

o Ge respons på sådant som mottagaren kan påverka. 

o Ställ preciserande frågor och be om mer information. 

o Kontrollera att mottagaren förstod vad du ville säga. 

o Skilj på person och handling (inte ”du är slarvig”, utan ”det här har du gjort 

slarvigt”). 
 

8.1.1 Respons till studerande 

 

Studerande vill ha respons på sitt jobb och sitt lärande av personalen som handleder dem, 
så att studerande kan utvecklas i sitt värv.  
 

Responsen: 

o är ett verktyg för lärande 

o hjälper studerande att få en bild av hur de utvecklas 

o uppmuntrar studerande att ta egna initiativ 

o främjar studerandes självkännedom 

o hjälper studerande att identifiera vad de behöver utveckla 

o hjälper studerande att ställa upp mål. 

  

Responsen kan ges i olika typer av situationer. Det lönar sig att ge respons spontant i 
samband med de dagliga arbetsuppgifterna. Studerande vill ha respons kontinuerligt under 

hela praktiken. 
 
I arbetsboken finns uppgifter som är till hjälp för att föra responssamtalen, också för de 

apotek som inte har erfarenhet av att utnyttja respons i utvecklingen av verksamheten och 
som ett verktyg för lärande. Uppgifterna ger tips om hur man kan utnyttja respons på olika 

sätt. Studerande och ansvarspersonen för praktiken kan t.ex. följa inlärningen i arbetet. 
Med hjälp av responsen och självvärderingen ställer studerande upp mål för sig själv. 
 

8.1.2 Respons till undervisningsapotekets personal 

 

Responsen är effektivast om den är ömsesidig. Det är viktigt att ansvarspersonen för 
praktiken och personalen vid undervisningsapoteket också får respons på sin handledning 

och undervisning av studerande, helst redan under praktiken. Det kan vara svårt för 
studerande att berätta om sina upplevelser i början. Då måste ansvarspersonen för 
praktiken kunna uppmuntra studerande att föra fram sina åsikter. Det är lättare om 

ansvarspersonen för praktiken och studerande har en positiv och förtroendefull relation. 
Det lönar sig också att be studerande om skriftlig respons i slutet av praktiken. Responsen 

kan användas för att utveckla praktiken vid undervisningsapoteken.  

8.1.3 Respons till universiteten 

 
Universiteten samlar alltid in respons av ansvarspersonen för praktiken och av studerande 
efter praktiken. Det är viktigt att de som ansvarar för praktiken vid undervisningsapoteken 

och universiteten använder responssystem för att utveckla praktiken. De problem som 
kommer upp i responsen försöker man lösa bl.a. i samarbete med arbetsgruppen för 
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utvecklande av praktiken vid undervisningsapoteken. 
Helsingfors universitet samlar in respons med e-blanketten Yleinen harjoittelua koskeva 
palaute och Östra Finlands universitet använder e-blanketterna på adressen 
http://www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/palaute1. Vid Åbo Akademi används ÅA:s allmänna 
utvärderingsblanket på MinPlan.  

 
Efter praktiken ordnas ett responstillfälle för studerande. Responsen som ges på mötena är 
värdefull för dem som ansvarar för praktiken vid universitetet. Studerandes samtal med 

lärarna och utbyte av erfarenheter hjälper dem att bedöma sitt eget lärande under 
praktiken. Med hjälp av responsen kan man utveckla farmaceutstudiernas mest 

omfattande studieavsnitt så att det är yrkesmässigt intressant och lönsamt för 
undervisningsapoteken och universitetet.  

9 EVENEMANG I SAMBAND MED PRAKTIKEN 
 

Undervisningsenheterna ordnar tillsammans årligen evenemang som stöder praktiken både 
i Helsingfors och i Kuopio. Undervisningsapotekens introduktions- och förhandlingsdagar är 

avgiftsfria utbildningsevenemang. Det rekommenderas att ansvarspersonerna för 
praktiken, apotekarna, de som ansvarar för praktiken vid universiteten och studerande 

aktivt deltar i evenemangen. 
 
Årets undervisningsapotek offentliggörs på Farmacidagarna. 

 

9.1 UNDERVISNINGSAPOTEKENS INTRODUKTIONSDAG 

 
Undervisningsapotekens introduktionsdag ordnas på hösten (i oktober–november). Syftet 

med utbildningsdagen är att introducera deltagarna i målen för praktiken vid ett 
undervisningsapotek, studerandes förväntningar och erfarenheter, utbildningsenheternas 

förväntningar och praxis samt presentera verktyg för främjande av bra handledning och 
studerande lärande. Utbildningsdagen riktas särskilt till ansvarspersonerna vid nya 
undervisningsapotek, men alla som är intresserade av praktikhandledning är varmt 

välkomna.  

9.2 UNDERVISNINGSAPOTEKENS FÖRHANDLINGSDAG 
 
Undervisningsapotekens förhandlingsdag ordnas på våren (mars–maj). Syftet med 

förhandlingsdagen är att behandla aktuella frågor som gäller praktiken, utbyta 
erfarenheter av praktiken med kolleger och utveckla praktiken i samarbete med 

utbildningsenheterna, personalen vid undervisningsapoteken och studeranden. 
Förhandlingsdagen har ett nytt tema varje år. 

9.3 ÅRETS UNDERVISNINGSAPOTEK 
 

Det viktiga arbete med att introducera studerande i farmaci som undervisningsapoteken 
gör lyfts varje år fram på Farmacidagarna. Samordningsgruppen AATE utser årets 
undervisningsapotek utgående från utbildningsenheternas förslag. 

 
Studerandes respons väger mest i valet av årets undervisningsapotek. Kriterier: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/6314/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/6314/lomake.html
http://www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/palaute1
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o Praktiken genomförs systematiskt och planenligt 
o hur verkställs introduktionen av studerande 
o Uppfylls lärandemålen, uppföljningen av lärandet och responssamtalen 

o Personalens roll, insats och verksamhet i handledningen av studerande 
 

Utbildningsenheterna samlar in information om studerandes och ansvarspersonernas 
respons från praktiken. 
Tidigare verksamhet som undervisningsapotek och utbildning i studenthandledning beaktas 

också. 
 

10 TILL SIST 
 
En farmacistuderande från Kuopio; tankar och önskemål gällande den första 
praktiken vid ett undervisningsapotek 

 
”Mitt livs första apotekspraktik närmar sig och spänningen stiger. Även om jag har studerat 

farmaci i närmare två år och samlat på mig mycket kunskaper inom området, känns det 
som att jag har en väg kvar till yrkeslivet. På praktiken får man lära sig sådant som man 

inte kan läsa sig till i böcker. Men övergången från teori till praktik gör mig lite nervös. 
 
Årligen inleder hundratals studerande sin praktik och precis som apoteken är alla studenter 

olika. Det jag mest av allt hoppas på är att varje praktikant tas emot som en individ vid 
apoteken, och att man beaktar deras kunskapsnivå. En del av studerande kan ha mycket 

erfarenhet av att arbeta i ett apotek, men för andra kan praktiken vara första gången de 
över huvud taget sätter foten i ett apotek.  
 

Från den första tiden av praktiken förväntar jag mig framför allt handledning. Jag hoppas 
att man genast får börja bekanta sig med farmaceutens arbete, men att studerande får 

stöd och att det reserveras tid för introduktionen. Jag hoppas också att man utnyttjar hela 
praktikperioden, så att lärandet sker planmässigt och under hela praktikperioden. Eftersom 
jag vet att det är mycket nytt man måste lära sig hoppas jag att allt delas in i tydliga och 

hanterbara helheter.  
 

Jag tycker att det är viktigt att praktikanterna lär sig arbetet vid apoteket som helhet 
under praktiken. Därför är det bra om man kan pröva på och få se apotekets verksamhet 
från många olika synvinklar. Det är viktigt att alla som arbetar på apoteket känner till 

praktikantens och varandras arbetsuppgifter under praktiken. Jag tror att man på så sätt 
kan undvika att de olika parterna har motstridiga förväntningar.  

 
Jag är mest nervös för den stunden då jag upptäcker att jag har gjort ett misstag. Jag 
hoppas att vi under praktiken på förhand kan gå igenom vad man ska göra i en sådan 

situation, eftersom alla säkert gör fel ibland. Det är också viktigt att gå igenom situationen 
noggrant i efterhand, för då kan man lära sig av sina misstag. Jag förväntar mig också att 

få och kunna ge respons, eftersom jag tycker att det är viktigt att veta vad man borde 
utveckla. Men minst lika viktigt är det att veta vad man har lyckats med och vad man har 
gjort bra. Uppmuntran skapar självförtroende och entusiasm.  

 
Mina mål för praktiken är klara. Jag vill lära mig att identifiera och svara på kundernas 

behov. Jag vill utnyttja och tillämpa mina kunskaper i praktiken. Jag vill också utvecklas till 
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en kompetent och professionell farmaceut och på så sätt bidra till denna viktiga del av 
hälso- och sjukvården. Jag kan knappt vänta på att praktiken ska börja!”   
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