Fagforbundet for deg
som er apotekansatt

Apotekansatt
Vi ønsker deg som apotekansatt velkommen som medlem. I Fagforbundet
kan du delta i et større fellesskap av yrkesgrupper innen helsesektoren.
Apoteket er en kompetansebedrift som skal sikre forsvarlig utlevering av
legemidler til befolkningen.
Fagforbundet bidrar til at du får en solid grunnutdanning og gode muligheter for
kompetanseutvikling.
Apotekteknikere er autorisert helsepersonell. Det sikrer kvalitet og viser at det er
profesjonelle arbeidstakere i apotekene.
Fagforbundet ser apotekene som en viktig aktør for god folkehelse. I mange
tilfeller blir de apotekansatte de første som får kontakt med personer som
eventuelt har eller er på vei til å få en lidelse. De som oppsøker apoteket skal få
god veiledning om riktig bruk av legemidler, informasjon om forebygging av
lidelser eller forslag om kontakt med andre deler av primærhelsetjenesten.
Veien fram til å bli apotektekniker går gjennom videregående skole, hvor utdanningen løper over tre år. Første året er det helse og oppvekstfag, deretter
helseservicefag og siste året er det apotekteknikk.

Som medlem i Fagforbundet kommer du inn under Yrkesseksjon helse og sosial.
Yrkesseksjonen
• har egne tillitsvalgte sentralt, i fylkene og lokalt.
• gir innspill til tarifforhandlingene, både lokalt og sentralt.
• arbeider med saker som påvirker de ulike utdanningene eller som regulerer
utøvelsen av det enkelte yrke.
• er med og påvirker fagområdene, for eksempel gjennom høringer.
• besvarer spørsmål som angår ditt behov for kompetanse og faglig utvikling i
jobben.
• setter søkelys på muligheter og utfordringer yrkesgruppene møter i samfunnet.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 365 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og andre offentlige virksomheter. Fagforbundet organi
serer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.

Medlemsfordeler

•
•
•
•
•
•
•
•

Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, kollektiv hjem.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

