APOTEKSTEKNIKER
Sep 2019 - Dec 2020 Distans (Jönköping)
Apotekstekniker är yrket för dig som vill arbeta med försäljning, egenvård och hälsa. Du är
utåtriktad, ansvarsfull, har ett stort intresse för livsstilsfrågor och tycker om kontakten med
nya människor. I din yrkesroll arbetar du främst med rådgivning kring egenvård, recepthantering, försäljning och folkhälsofrågor. Din arbetsplats är apotek eller hälsokostbutiker.
Utbildningen sker på distans, vilket är perfekt för dig som vill styra över din tid. Distansstudierna kombineras med givande dagar i Jönköping.
Vad arbetar du med?
Apoteken erbjuder idag så mycket mer än endast re-

olika sjukdomar, deras symptom och lindring. I ditt yrke är

ceptbelagda mediciner. Du utbildas därför för att ge råd

tystnadsplikt och sekretess en viktig del. Även att du inte

om egenvårdsprodukter, såsom receptfria läkemedel.

själv lämnar ut receptbelagda mediciner kan du planera

Även andra produkter, allt från hygien och tandvård till

och arbeta med recepthantering och du vet skillnaden

solskydd och läkemedel för djur ger du råd om. Du kan

mellan olika typer av läkemedel.

även få frågor för egenvård av enklare åkommor. Här
kommer din goda service och empatiska förmåga väl till

Genom att ha koll på budgetering, prissättning, kalkylering

användning.

och olika köpbeteenden bidrar du till apotekets lönsamhet.
Du är duktig på merförsäljning samtidigt som du bemöter

I din yrkesroll har du de kunskaper som krävs för att

kunden på ett professionellt sätt. I din vardag arbetar du

veta om en kund kan behandla sig själv eller måste

även med varuhantering och uppackning av nya leveranser

hänvisas till vården. För att ge bästa service har du goda

av läkemedel och andra produkter.

kunskaper om kroppens uppbyggnad och funktion samt

www.tucsweden.se

LIA - Lärande i arbete
Under 16 veckor av utbildningen kommer dina studier vara

Poäng: 300 YH-p (60 veckor, ca 1,5 år)

förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete,

Studietakt: 100%

LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina

Antal platser: 35

kunskaper inom ditt kommande yrkes olika arbetsområden

Utbildningsort: Distans med närträffar i Jönköping

i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

UTBILDNINGSINNEHÅLL

Prognoserna visar att behovet av apotekstekniker kommer
att öka och det beror främst på att många apotekstekniker

• Butiksekonomi & försäljning, 20 YH-p

går i pension under de närmsta åren. Behovet kommer

• Egenvård, 80 YH-p

att finnas i hela landet. Förutom att arbeta på apotek kan

• Examensarbete, 15 YH-p

du även arbeta inom dosapotek, läkemedelsindustri och
hälsokosthandel.

• Introduktion, 5 YH-p
• Kundbemötande, 15 YH-p

Samarbete med arbetslivet

• Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan, 20 YH-p
• Logistik & varuhantering, 10 YH-p

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och

• LIA 1, 25 YH-p

tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning

• LIA 2, 45 YH-p

som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar när
de ska anställa apotekstekniker. Vi samarbetar bla med
Apotek Hjärtat, Apoteket, Apoteksgruppen Jönköping,
Kronans Apotek distr Kalmar och Region Jönköpings län.

• LIA 3, 10 YH-p
• Medicinsk grundkurs för apotekstekniker,
25 YH-p
• Recepthantering & registrering, 30 YH-p

Att studera på distans
Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort
eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller
att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera,
men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum
för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är
till största delen webbaserad men innehåller även träffar

Ansökan
Sista ansökningsdatum är den 6 maj 2019. Ansök direkt till
oss på TUC, https://apply.yh-antagning.se/to/tuc/ht2019
För mer information, se www.tucsweden.se

i Jönköping. Totalt 10 träffar som varje gång är en till tre
dagar. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar,

Kontaktperson

tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och
grupparbeten.

Cecilia Mårtensson, utbildningsledare
070-236 82 83, cecilia.martensson@tucsweden.se

Behörighet
• Behörighet för Yrkeshögskolan
• Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i Naturkunskap 2
och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskap

