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Hvorfor velge en 
farmasiutdanning? 

Farmasi er et spennende og variert studie som 
passer for deg med interesse for naturvitenskapelige 
fag. Mange velger også å studere farmasi fordi de ønsker 
å jobbe med mennesker. 

En treårig bachelorgrad i farmasi 
passer for deg som er interessert i 
både naturfag og mennesker. Som 
bachelorstudent i farmasi har du fire 
måneder praksis i apotek. Det gir deg 
trening i kommunikasjon og styrker dine 
muligheter i arbeidslivet. Fullført studie gir 
deg rett til å utlevere legemidler i apotek.

En femårig mastergrad i farmasi 
passer for deg som ønsker en 
profesjonsutdanning innen farmasi. 
Du velger selv tema for masteroppgaven 
og kan spesialisere deg innenfor ett 
fagområde. Til sammen har du seks 
måneder praksis i apotek. 

En toårig påbyggingsmaster passer 
for deg som har en bachelorgrad i 
farmasi fra før og som ønsker fordypning 
i farmasifaget. Studiet inkluderer to 
måneder praksis i apotek og avsluttes 
med innlevering av masteroppgave.  

Med en mastergrad i farmasi kan du bli 
apoteker. Det betyr at du er daglig leder 
for apoteket og har det administrative 
og faglige ansvaret. 

Alle studiestedene har muligheter for 
utenlandsopphold og utveksling.

Husk å  
søke innen  

fristen
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Hva kjennetegner  
en god farmasistudent?

Liker 
realfag

Strukturert  
og nøyaktig

Flink til å 
samarbeide

Studiehverdagen består av forelesninger 
og undervisning på laboratoriet, i tillegg til 
både gruppearbeid og selvstudium. 

I løpet av studiet får du god innsikt i ulike 
sykdommer og hvordan de behandles med 
legemidler. Du lærer om menneskekroppen 
og hvilken effekt legemidler har på den. 

Du får opplæring i å fremstille salver, 
miksturer, tabletter og andre preparater. 

Gjennom farmasistudiet får du også  
kunnskap om helsevesenet, legemiddel-
lovgivning og om legemiddelbruk sett 
i et samfunnsperspektiv.

I tillegg får du treningsoppgaver som 
styrker dine evner til å kommunisere 
og formidle kunnskap om hvordan 
legemidler skal brukes.

Hva lærer du på 
farmasistudiet?

Farmasistudiet består av kjemi, biologi og 
fysiologi. I tillegg er det mange spesialiserte 
fag som samfunnsfarmasi, ulike legemiddelfag 
og farmakologi. 
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Her kan du studere:

76

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU)

Opptakskrav: Gjennomsnittskarakter på C  
eller bedre fra bachelor.

Trondheim  |  Master  |  20 studieplasser

Nord Universitet 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)  
med R1/(S1+S2) matte og KJE1 og FYS1/BIO1/KJE2.

Namsos  |  Bachelor  | 30 studieplasser

Universitetet i Bergen (UiB)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS)  
med R1/(S1+S2) matte og FYS1 og KJE1+KJE2.

Bergen  |  Master  |  24 studieplasser

UiT Norges arktiske universitet

Opptakskrav bachelor: Generell studiekompetanse (GENS) 
med R1/(S1+S2) matte og KJE1 og FYS1/BIO1/KJE2. 
Opptakskrav master: Gjennomsnittskarakter på C eller bedre fra bachelor.

Tromsø  |  Bachelor / Master  |  50/35 studieplasser

OsloMet -  Storbyuniversitetet

Opptakskrav bachelor: Generell studiekompetanse (GENS) 
med R1/(S1+S2) matte og KJE1 og FYS1/BIO1/KJE2. 
Opptakskrav master: Minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt fra bachelor.

Oslo  |  Bachelor / Master  |  100/26 studieplasser

Universitetet i Oslo (UiO)

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS) 
med R1/(S1+S2) matte og FYS1 og KJE1+KJE2

Oslo |  Master  |  68 studieplasser



Hva er en farmasøyt?

En farmasøyt er en ekspert på legemidler og 
har sin utdanning innen fagområdet farmasi. 

Farmasi er læren om legemidler, som er 
samfunnets viktigste tiltak for å behandle 
sykdommer. Ved hjelp av legemidler kan vi 
i dag kurere sykdommer som tidligere var 
livstruende og hjelpe kronisk syke til å leve 
et normalt liv. 

Farmasøyter er autorisert helsepersonell 
og har kontakt med ulike typer mennesker 
– gjerne som problemløsere eller som 
rådgivere. Råd og veiledning er også 
en sentral og viktig del av jobben som 
farmasøyt i apotek. En god farmasøyt 
har evnen til å kommunisere og formidle 
kunnskap til andre. 

Farmasøyter er kvalifiserte til å arbeide 
innen produksjon, kvalitetssikring og 
utlevering av legemidler. De er også 
kvalifiserte til å jobbe med informasjon, 
rådgivning og forskning. Som farmasøyt 
har du mange jobbmuligheter over hele 
landet. Som nyutdannet farmasøyt er det 
også gode muligheter for å bli leder, blant 
annet i apotek.

Fire grunner til  
å bli farmasøyt

bli ekspert på legemidler

veilede pasienter i riktig 
legemiddelbruk

gode jobbmuligheter  
i hele landet

gode muligheter til 
å bli leder
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Hvor jobber 
en farmasøyt?

Hvis du tar en farmasiutdanning kan du jobbe  
som farmasøyt. Karrieremulighetene er mange 
og du kan jobbe over hele landet. 

Farmasøyter som jobber i apotek skal 
sørge for trygg utlevering av legemidler, 
samt veilede kunder eller annet helse-
personell i hvordan legemidlene skal 
brukes. På sykehusapotek produseres 
i tillegg legemidler til pasienter. 

Farmasøyter i sykehus blir stadig mer 
vanlig. Kliniske farmasøyter jobber ofte i 
tverrfaglige team for å gi pasienten best 
mulig legemiddelbehandling. 

Mange farmasøyter jobber i legemiddel-
industrien. Der benytter de sin farma-
søytiske kompetanse blant annet til klinisk 
utprøving av nye legemidler, til å overvåke 
bivirkninger og produsere legemidler. 

Med sin brede legemiddelkompetanse 
er farmasøyter populære arbeidstakere 
innen legemiddelforvaltningen, som for 
eksempel Folkehelseinstituttet, Statens 
legemiddelverk og Helsedirektoratet. 

Noen velger å ta en doktorgrad for 
å bli forsker enten ved et universitet, i 
forvaltningen eller i legemiddelindustrien.

Her jobber  
farmasøyter

apotek eller sykehusapotek

sykehus

legemiddelindustrien

helseforvaltningen

kommunen

akademia

Les mer på  
farmasifag.no
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Scan koden  
for å lese mer!
farmasifag.no

Har du en  
farmasøyt i deg?

 
Er du nysgjerrig på  

hvordan legemidler virker? 

 
Liker du realfag? 

 
Er du glad i å jobbe  
med mennesker? 

Da har du mest sannsynlig  
en farmasøyt i deg.


