APOTEKSTEKNIKER
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 300 YH-POÄNG, DISTANS
VILL DU ARBETA MED KUNDBEMÖTANDE, SÄLJ, EGENVÅRD OCH HÄLSA?
GILLAR DU DESSUTOM ATT TRÄFFA NYA MÄNNISKOR, ÄR NOGGRANN,
ANSVARSFULL OCH HAR ETT STORT INTRESSE FÖR LIVSSTILSFRÅGOR. DÅ
ÄR APOTEKSTEKNIKER ETT YRKE FÖR DIG.

Idag är apoteket så mycket mer än bara
receptbelagda mediciner. Människor kommer
också dit för att få rådgivning när det gäller
enklare behandling av egenvårdsåkommor.
Apoteksteknikern behöver ha kunskaper om
folkhälsa samt kunna avgöra när en kund skall
hänvisas till vården eller behandlas med
egenvård. Utbildningen syftar även till att
apoteksteknikern skall kunna sättas in i
receptkedjan.

ANSÖKAN

Apoteksteknikerna arbetar huvudsakligen med
egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor,
försäljning och varuhantering samt har
kännedom om recepthanteringen.

Läs mer om behörighet, urval och
antagning här.

Utbildningen bedrivs på distans och har ca 6-10
obligatoriska träffar. Träffarna kan innehålla
både föreläsningar samt någon form av
examination.

ARBETSMARKNAD
Under den närmaste 10-årsperioden beräknas
cirka 1 000 av landets apotekstekniker gå i
pension. Det innebär att behovet av
välutbildad personal kommer att vara fortsatt
stort, i första hand utanför storstäderna.

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs
grundläggande behörighet. Vad grundläggande
behörighet innebär styrs av när du studerade
på gymnasienivå. Klicka här för mer
information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV
Minst betyg E i Svenska 2 och Naturkunskap 2,
eller motsvarande kunskaper.

URVAL
Samtliga behöriga sökande kallas till skriftligt
urvalstest i svenska. Behöriga sökande får
kallelse till test per e-post före aktuellt
testtillfälle. Urval görs med utgångspunkt från
betyg samt resultatet från det skriftliga testet i
svenska. Testerna tar cirka en halv dag i
anspråk.

KURSER
Butiksekonomi och försäljning 20p
Egenvård 80p
Examensarbete 15p
Introduktion 5p
Kundbemötande – professionellt samtal 15p
Livsstilsfaktorers påverkan på hälsa 20p
Logistik och lagerhantering 10p
LIA 1 – Lärande i arbete – varuhantering &
logistik 25p
LIA 2 – Lärande i arbete – receptprocessen
10p
LIA 3 – Lärande i arbete – egenvård 50p
Medicinsk grundkurs 25p
Recepthantering och registrering 30p
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
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SAMARBETSPARTNERS

Apoteksgruppen
Kronans Apotek

OM UTBILDNINGEN

Lloyds apotek

Längd: 60 veckor distans

Unionen farmaci & hälsa.

Start: 3 september 2018

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN.
Kostnader för kurslitteratur, kopiering och
utskrifter tillkommer. Avgifter till
självkostnadspris tas ut för läromedel som
skolan producerat. Läromedel/facklitteratur
som vi själva inhandlat förmånligt säljs till
reducerat pris.

Antal platser: 34
Ansökan: vår webbansökan öppnar den 1
februari 2019.
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHAT
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

