
Var med och tävla 2018!

De flesta är överens om att personalens bemötande och kompetens är en viktig faktor för en 
hälsosam läkemedelsanvändning. Detta vill Läkemedelsakademin belysa och uppmuntra! 

Så här går det till:
✚✚ Tävlingen genomförs inom ramen för Apoteksforum 9-10 oktober 2018.
✚✚ Vinnarna erhåller, förutom äran och titeln ”Årets Kompetensapotek 2018”, en lagplats till  
Årets kompetensapotek 2019 samt ett inglasat diplom att exempelvis hänga i kundutrymmet.
✚✚ Tävlingen genomförs i frågesportform och innehållet fokuserar på olika delar från det 
farmaceutiska området med tyngdpunkt på kundmötet inom öppenvård.
✚✚ Namn på tävlande lag anmäls till Läkemedelsakademin senast 1 juni 2018.
✚✚ Antalet tävlande lag är åtta, så vänta inte för länge med att anmäla er. Först till kvarn gäller!

Tävlingsregler:
✚✚ Laget består av tre personer samt en reserv, samtliga med valfri kompetensbakgrund.
✚✚ Lagmedlemmarna ska ha sin organisatoriska tillhörighet till anmäld arbetsplats och arbeta 
minst 50% av ordinarie arbetstid på arbetsplatsen i fråga. Vi godkänner arbetsplatser på 
regionnivå.
✚✚ Arbetsplatsen ska ha vardaglig kontakt med privatkunder. Huvudkontor och centrala 
stödfunktioner kvalificerar sig ej till tävlingen. 
✚✚ Vid större antal anmälda lag än maxantalet åtta kommer platsfördelning att göras utifrån 
principen ju fler olika aktörer desto bättre. Eventuell prioritering av enskilda lag från samma 
företag görs i samråd med företaget ifråga. 
✚✚ Anmälningsavgift är 5 000 kr exkl moms för hela laget inklusive reserv. Anmälan är bindande. 
✚✚ Sista anmälningsdatum för laget är 1 juni 2018. Bemanningen av laget på individnivå 
meddelas till Läkemedelsakademin senast den 15 september 2018.
✚✚ Anmäl ert lag via mail till: lovisa.andersson@lakemedelsakademin.se

 
Varmt välkomna till tävlingen Årets Kompetensapotek 2018!

Nu är det återigen dags att synliggöra kompetenta medarbetare på 
öppenvårdsapotek – vilka blir vinnarna av Årets Kompetensapotek 2018?
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