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Innledning: Grunnutdanningen skal forberede farmasøyten til rollen i samfunnet, en rolle som 
er i stadig utvikling i tråd med ny teknologi og endrede samfunnskrav. Nylig fokus har vært på 
farmasøytisk omsorg (ta direkte ansvar for pasientens legemiddelrelaterte behov) i tillegg til 
tradisjonell dispenseringsrolle. Farmasistudenter ved UiO har en 6 måneders praksisperiode 
(EU krav) med økende vekt på kommunikasjonsferdigheter. I et multikulturelt samfunn trengs 
det også kulturkompetanse for å kunne kommunisere effektivt og forsvarlig. 
Hensikt: Å finne ut hva veiledere forventer at praksisstudenter skal kunne etter endt praksis, 
slik at de er best utrustet for apotekyrket, samt hva de mener skal til for at det blir samsvar 
mellom det som etterspørres av farmasøyter i samfunnet og det universitetet tilbyr. 

Metode: Det ble i januar 2017 utført totalt 9 intervjuer i Oslo og Drammen regionen med 
farmasøyter som hadde erfaring som veiledere for praksisstudenter fra UiO.  

Resultater: Faglig tyngde ble fremhevet som nødvendig for å kunne vurdere resepter og utøve 
farmasøytisk skjønn, og rollen som problemløser ble fremhevet som viktig. Ifølge informantene 
bruker studentene mye tid på det tekniske (FarmaPro) og studieoppgaver, på bekostning av tid 
ute i apoteket, så der ble det fremhevet forslag om å ha e-læringskurs samt apotekomvisning i 
forkant av praksis, og om mer vekt på kommunikasjon. Der ble uttrykt usikkerhet rundt 
farmasøytisk omsorg og kommunikasjon med minoritetsgrupper, da språk skapte barrierer, 
mens gode norskferdigheter ble ansett som viktig for å unngå misforståelser. Forenkling av 
kunnskap og standardisering ble foreslått til effektivisering. Farmasøytene oppfattet studentene 
som utrygge ved avsluttende praksis, eventuelt grunnet mangel på reell erfaring, men mente 
likevel at seks måneders praksis holdt. Det ble uttrykt ønske om mer veilederopplæring og klare 
studentevaluerings-kriterier for å kvalitetssikre veiledningen.. 
Konklusjon: Dagens praksisordning er bra, men studentene mangler trygghet. De bør bruke 
mindre tid på det tekniske og mer på farmasøytiske oppgaver. Informantene vektla tilstrekkelige 
norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter. Kulturkompetanse kunne være et ledd i å 
styrke det sistnevnte. Kunnskapsforenkling og standardisering er viktige. 


