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Certifiering i klinisk farmaci 
 

Evidenskategori Evidensexempel 

Yrkeserfarenhet inom klinisk 
farmaci. 

Anställning som klinisk apotekare/farmaceut i primärvård eller slutenvård 
Kortare praktik inom klinisk farmaci 
Arbetat med läkemedelsgenomgångar inom äldreomsorg eller annan verksamhet 

Annan relevant yrkeserfarenhet 

Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg (ssk, usk, personlig assistent etc) 
Erfarenhet av projektledning 
Erfarenhet från öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek 
Erfarenhet av läkemedelstillverkning 
Utlandserfarenhet/biståndsarbete 
Erfarenhet av arbete vid läkemedelsinformationscentral 

Undervisning/handledning 

Kursansvar för universitetskurser 
Handledning av studentprojekt eller examensarbeten 
Handledning av doktorander 
Klinisk handledning av studenter på universitetskurser med praktik 
Erfarenhet av att hålla information/utbildning för kollegor 
Erfarenhet av att hålla information/utbildning för patienter eller andra yrkesgrupper 
Roll som examinator/bedömare 
Personlig referens avseende motivation och professionalism 

Forskning/utveckling 

Forskarutbildning 
Publicerat artiklar i vetenskaplig litteratur 
Presenterat projekt i form av poster/föredrag på konferenser 
Deltagit i utvecklingsprojekt 
Erfarenhet av projektledning 

Medverkan i relevanta 
expertgrupper/arbetsgrupper 

Deltagande i expertgrupp till läkemedelskommitté 
Deltagande arbetsgrupp för utarbetande av vårdprogram/behandlingsrekommendation etc 
Styrelseuppdrag i professionella organisationer/föreningar 

Verksamhetsansvar/ 
personalansvar 

Chefserfarenhet 
Utvärderat kompetens och arbetsinsats hos medarbetare 

Övrigt 
Erfarenhet av patientsäkerhetsarbete 
Professionellt nätverkande 
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KOMPETENS NR KOMPETENSBESKRIVNING 

PRAKTISK INNEBÖRD 
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Arbetsmetoder 
för klinisk farmaci 

 

A1.1 
Kan tillämpa kunskaper i farmakoterapi 

för att identifiera, åtgärda och förebygga 
LRP för enskilda patienter. 

1 3 2     

A1.2 
Visar förmåga att tolka labvärden i 

relation till patientens kliniska tillstånd. 
1       

A1.3 
Demonstrerar god förmåga att göra 

enkla- och fördjupade 
läkemedelsgenomgångar 

1       

Analytisk 
förmåga 

och omdöme 

A3.2 
Har förmåga att i komplexa situationer 

värdera olika alternativ och fatta 
välgrundade beslut. 

1,4       

A3.3 
Demonstrerar förmåga att prioritera LRP. 

 
1  2     

Professionell 
autonomi 

A4.1 
Följer och tillämpar legala, etiska, 
professionella och organisatoriska 

regelverk och policies i sin yrkesutövning. 
  5     

A4.2 

Demonstrerar förmåga att göra 
medvetna och välgrundade 

professionella avsteg från gällande lagar, 
regelverk och rutiner när så är påkallat. 

 6      

 

Kommunikation 
 

B1.1 

Demonstrerar förmåga att kommunicera 
framgångsrikt med patienter, kollegor 
och vårdpersonal och därigenom vinna 
deras förtroende och samarbetsvilja. 

7  2     

B1.2 
Demonstrerar förmåga att genomföra 

individanpassade patientsamtal. 
1 3 2     

Samarbete och 
konsultation 

B2.1 
Kan samarbeta med andra kliniska 

farmaceuter och kollegor inom 
professionen. 

8      9 

B2.3 

Inser egna kunskaps- och 
kompetensbegränsningar och 
konsulterar/hänvisar till annan 

kollega/expert när så krävs. 

1,7       
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Strategiskt 
sammanhang 

C1 
Har förståelse för hur nationella och 
lokala prioriteringar och satsningar 
påverkar den egna verksamheten. 

10    11  12 

Tjänste-
produktion 

C2.2 
Uppvisar förmåga att arbeta i projekt. 

 
   13,14 15   

Utvärdering C4 

Demonstrerar förmåga att generera och 
sammanställa data för 

uppföljning/utvärdering av verksamhet 
inom klinisk farmaci. 

16       

Motivation C5 
Demonstrerar förmåga att skapa 

motivation så att professionella mål 
uppfylls. 

8,17       

EBM 

D1.1 
Demonstrerar förmåga att tillgodogöra 
sig, och kritiskt granska, vetenskaplig 

litteratur. 
18 19  20 21   

D1.2 

Visar förmåga att identifiera EBM-
frågeställningar och/eller områden där 

det saknas evidensgrund för praxis inom 
aktuell verksamhet. 

18  22     

D1.3 
Visar förmåga att tillämpa och 

implementera evidens i praktisk 
verksamhet. 

   13    

Undervisning D2 
Demonstrerar förmåga att genomföra 

utbildningsaktiviteter för kollegor 
och/eller andra målgrupper. 

23 24 25     

Kontinuerlig 
fortbildning 

D3 
Tar ansvar för egen professionell 

utveckling genom kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

26      27,28 

Mentorskap 

D4.1 

Demonstrerar genom personliga 
egenskaper och god yrkesutövning att 
man fungerar som representant och 

förebild för klinisk farmaci. 

1,7       

D4.2 
Agerar som mentor för klinisk farmaci i 

relevanta sammanhang (tex studiebesök, 
handledning, nätverk, möten.) 

   29-31   32 

 
1. Kliniskt arbete på olika avdelningar tillhörande MedicinCentrum sedan 2002-pågående (för detaljerad information se 

bilaga C. I arbetet ingår läkemedelsgenomgångar, ronddeltagande samt patientsamtal (utvalda patienter). På 
uppdrag av läkare även utredning av läkemedelsrelaterade frågeställningar. 

2. Patientfall, uppgifter och praktik inom magisterprogrammet i klinisk farmaci, Uppsala Universitet. 
3. Arbete med receptexpedition på öppenvårdsapoteket Korsvägen i Göteborg 2009–2011. 
4. Anställning som klinikapotekare inom psykiatri. Exempel på komplex klinisk situation: att utifrån tillgänglig evidens, 

klinisk situation och diskussion med psykiatriker ge rekommendation kring val av neuroleptika till psykotisk patient 
som tidigare drabbats av malignt neuroleptikasyndrom. 

5. Värdering av etikprövning vid handledning av studentprojekt i sjukvården. 
6. Exempel från öppenvårdsapotek (ref 3): Akut expediering av insulin på utgånget recept inför resa. 
7. Överläkare X, gruppchef ssk Y samt kliniska apotekarkollegor Z och W, se referenser bilaga G. 
8. Kliniska apotekarkollegor Z och W, se referenser bilaga G. 
9. Samarbete med apotekarkollegor i andra landsting kring upphandling uppföljning av läkemedel i slutenvården. 
10. Genomgång av riktade satsningar och måltal (tex landstingets vårdval, mest sjuka äldre, SKL:s 

patientsäkerhetssatsning) vid klinikapotekargruppens möten och planeringsdagar. 
11. Har inom ramen för styrelseuppdrag i sektionen för sjukhusfarmaci arbetat med att granska och besvara remisser 

från Regeringen och myndigheter. 
12. Följer kontinuerligt farmaceutisk debatt och politik i Sverige via fackpress och nätverk. 
13. Deltagit i att utveckla klinisk farmaci i landstinget Dalarna, arbetat med att ta fram rutiner för kliniska farmaceuters 

arbetssätt inom primärvård och slutenvård. 
14. Projekt på Med 5 ”Apotekare på vårdavdelning” (2002–2003), vilket ledde till fortsatt verksamhet på 

MedicinCentrum.  
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15. Vid tre tillfällen deltagit i nationell arbetsgrupp för revision av Apoteket AB:s kvalitetshandbok för hantering av 
kliniska prövningar på apotek 2000-2008. 

16. Sammanställt data över genomförda läkemedelsgenomgångar inom psykiatri till klinikapotekarnas årsrapport till 
landstinget 2012 & 2013. 

17. XX verksamhetschef Läkemedelsenheten, se referenser bilaga G. 
18. Värdering av evidens för användning av psykofarmaka utanför godkänd indikation vid fördjupade 

läkemedelsgenomgångar till psykiatriska patienter. Detta inom ramen för anställning som klinikapotekare inom 
psykiatrin i Uppsala 2012–pågående. 

19. En månads praktik vid läkemedelsinformationscentralen ELINOR i Umeå hösten 2002. 
20. Eget fördjupningsprojekt inom magisterprogrammet i klinisk farmaci. 
21. Medverkat vid utarbetandet av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation om enteral 

läkemedelsadministrering 2012–2013. 
22. Handledning och bedömning av studenter som gjort EBM-patientfall inom magisterprogrammet i klinisk farmaci vid 

Uppsala universitet. 
23. Framtagit och genomfört en heldagsutbildning om läkemedelsgenomgångar med patientfall för ST- och överläkare 

på Medicincentrum (6 tillfällen) 2011-pågående. 
24. Hållit interninformation om nya läkemedel, läkemedelsgrupper, terapiområden mm för apotekspersonal inom 

ramen för anställning som sjukhusapotekare inom Apoteket AB 1999–2011. 
25. Anställning som universitetsadjunkt i farmakoterapi vid Uppsala universitet. Kursansvarig för fördjupad 

farmakoterapi HT11, KOF-kursen VT12 + HT12. Blandad undervisning på magisterprogrammet i klinisk farmaci. 
26. Kontinuerligt deltagande vid klinikapotekargruppens veckomöten (90 min) på onsdagar sedan jan 2012. Cirka hälften 

av dessa möten ägnas åt kompetensutveckling. 
27. Deltagande vid minst ett nationellt/internationellt professionellt möte per år. Exempel: Norrländska 

läkemedelsdagarna 2008–2011, Läkemedelskongressen (flera år), nationell nätverksträff för landstingsapotekare, 
ESCP-kongressen 2005 & 2007, ASHP Midyear meeting 2010 & 2013. 

28. Följer relevant fackpress på kontinuerlig basis, såsom svensk Farmaci, Dagens Medicin, Dagens Apotek, 
Läkemedelsvärlden, Läkartidningen, Information från Läkemedelsverket etc. 

29. Muntligt föredrag: Kliniska pärlor, “Klinisk apotekare på Medicinkliniken”, Läkemedelskongressen 2005. 
30. Rollmodell/handledare för farmacistudenter som gör VFU 7 dagar inom ramen för kursen klinikorienterad farmaci 

7,5 hp vid Uppsala universitet. 
31. Klinisk handledare på magisterprogrammet i klinisk farmaci 2006-pågående. 
32. Arrangerat studiebesök i landstinget Sörmland för kliniska farmaceuter från Värmland. 


