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Remissvar – avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation 
för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland 
 
Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
rubricerad remiss och lämnar följande yttrande: 
 
Sveriges Apoteksförening ställer sig positiv till att reglera legitimationsprocessen i 
föreskrift, då de bidrar till en tydlig, mer förutsägbar, rättssäker och enhetlig process. Detta 
borde också bidra till en mer effektiv process med en bibehållen hög patientsäkerhet.  
 
Före, 2016, så fanns det en välinarbetad process för sökande med apotekarlegitimation (eller 
motsvarande receptarie, i nivå, längd och innehåll) från tredjeland. Uppsala Universitet hade 
Socialstyrelsens uppdrag att bland annat ansvara för den praktiska tjänstgöringen. Den 
ordningen fungerade bra men har enligt uppgift utgjort ett undantag jämfört med hur det har 
varit organiserat för övriga legitimationsyrken. De krav som Socialstyrelsen nu vill reglera i 
föreskrift utifrån 6 kap. 4 § PSF, är delvis en kodifiering av de krav som tidigare reglerats i 
praxis. Att dessa krav och mer praktiska frågor nu beskrivs i föreskrift samt senare i 
”Information om praktisk tjänstgöring för …” är nödvändigt.  
 
Sveriges Apoteksförening delar Socialstyrelsens bedömning att det är bättre att nu utfärda 
mindre reglerade författningar för att senare, när flera yrken kommit längre i processen, 
utvärdera och eventuellt öka detaljeringen i vissa delar av föreskriften.  
 
De delar av föreskriften som vi inte kommentarer har vi inga särskilda synpunkter på. 
 
Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
Vi ser positivt på Socialstyrelsens egen bedömning att föreskrifterna kommer leda till en 
effektivare handläggning och reducerade ledtider samt en mer kostnadseffektiv process.  
Kortare handläggningstid är angeläget för att sökanden snabbare ska komma tillbaka till ett 
yrkesliv.   
 
Kunskapsprovet 
Vi anser att kunskapsprovet ska vara ett obligatoriskt moment, detta mot bakgrund av att den 
granskning som Socialstyrelsen gör av den sökandes utländska utbildning med nödvändighet 
ofta sker mer ”översiktligt” eftersom all relevant dokumentation inte finns tillgänglig för 
myndigheten.  
 
Socialstyrelsen upphandlar idag ”tjänsten” kunskapsprov av olika lärosäten. Det är en bra 
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ordning, men det ställer samtidigt stora krav på lärosätena i utarbetandet av innehållet i 
kunskapsprovet så att inte obehöriga sökanden tar sig igenom kunskapsprovet. Sveriges 
Apoteksförening menar att det är nödvändigt att Socialstyrelsen stödjer lärosätena i 
utformandet av proven för att säkerställa att det blir ”rätt” svårighetsnivå. Det är särskilt 
nödvändigt nu i början då det är ett lärande för flera av lärosätena.  
 
Kurs i svenska författningar 
Sveriges Apoteksförening anser att det bör framgå av Socialstyrelsens föreskrift att kursen i 
svenska författningar bör vara genomförd och godkänd innan den sökande kan påbörja sin 
praktiska tjänstgöring. Det ökar patientsäkerheten och säkerställer att den praktiska 
tjänstgöringen får rätt fokus på att visa sina praktiska kunskaper och lämplighet för yrket.  
 
Legitimation efter kompletterande högskoleutbildning 
Sveriges Apoteksförening anser att det är bra att denna del är mindre reglerad än för 
legitimation utan kompletterande högskoleutbildning. Men det är samtidigt viktigt att de 
lärosätena som ges i uppdrag att anordna kompletteringsutbildning ställer krav i paritet med 
det som framförs i remitterad föreskrift.  
 
 
Sveriges Apoteksförening den 8 mars 2017 
 
Robert Svanström,  
Chefsfarmaceut 


