
EXPERTER PÅ 
LÄKEMEDEL



OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS 
OCH VI MED DEN. Det innebär nya  
roller, nya uppgifter och nya utmaningar för oss farma
ceuter. Farmaceutens roll har aldrig varit viktigare än nu.

En sak har dock varit densamma under de mer än 100 
år som förbundet funnits – vår uppgift att värna våra med
lemmar och lyfta fram farmaceuterna som hela samhällets 
läkemedelsexperter. Framtiden kommer att behöva farma
ceutens kompetens i mycket större utsträckning än i dag.

Vi vill att Sveriges Farmaceuter ska vara den självklara 
hemvisten för dig som är apotekare eller receptarie, oavsett 
var du arbetar. Den här skriften ger en övergripande bild av 
vilka vi är och vad vi gör. Vill du veta mer är du välkommen 
att höra av dig till oss eller besöka vår hemsida,  
www.sverigesfarmaceuter.se 

En stor del av vårt arbete handlar om att vara med och 
påverka vår omvärld. Vi driver olika frågor för att våra med
lemmar ska ha bästa tänkbara förutsättningar i sitt yrkesliv. 
För att kunna driva rätt frågor med framgång krävs att vi 
är ett engagerat och lyhört förbund. Vi är den enda orga
nisationen som arbetar för att driva enbart farmaceuternas 
frågor.
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Varje år dör 3000 personer på grund av fel
aktig läkemedelsanvändning. 6–16 procent 

av alla sjukhusinläggningar beror på läke
medelsrelaterade problem. Det är allvarligt. 
Människor ska bli friska av sina läkemedel, 
inte sjuka. 

Notan för läkemedelsrelaterade problem är 
hög, både mätt i mänskligt lidande och vård
kontakter. Den totala kostnaden för läkemedel 

i Sverige är 35 miljarder kronor om året. Fel
användning kostar 10 miljarder. Om apotekares 
och receptariers kompetens utnyttjas bättre finns 
stora besparingar att göra. Enligt en studie är 
den potentiella samhällsekonomiska besparingen 
3 miljarder kronor.

Sveriges Farmaceuter har en nollvision för 
läkemedelsrelaterade problem. Vi är väldigt 
engagerade för att farmaceuternas kunskap ska 
tas bättre tillvara genom hela läkemedelskedjan 
– från tillverkning till användning. 

INGEN SKA BEHÖVA 
DÖ AV FELAKTIG 
MEDICINERING
Farmaceuter kan aktivt bidra med sin kunskap och 
samspela med andra yrkesgrupper inom vården 
för att förbättra läkemedelsanvändningen. 



Du FÅR 
MyCKET 
FÖR DIN 
MEDLEMS
AVGIFT
Arbetslivet är en stor del av 
livet. Det finns många viktiga 
frågor som handlar om dina 
arbetsvillkor. Alla känner inte 
till sina rättigheter, men våra 
ombudsmän vet det mesta 
om löner och villkor. Vi känner 
dessutom farmaceuternas 
arbetsmarknad extra väl. 
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Sveriges Farmaceuter är ett professionsförbund.  
Förbundet stödjer medlemmarna – anställda och 
chefer – i att utveckla sina yrkesroller och i att göra 
apotekarnas och receptariernas betydelse i hälso och 
sjukvården känd för beslutsfattare, arbetsgivare, pa
tienter och allmänhet. Arbetet för yrkeskåren bedrivs 
bland annat genom att besvara remisser, kontakta 
och möta beslutsfattare och media.



Du som är medlem i Sveriges Farmaceuter har ett mer omfattande 
skydd än den som endast är medlem i akassan. Inkomstförsäk
ringen ger dig tillsammans med ersättning från akassan och even
tuellt trygghetsavtal, 80 procent av din tidigare lön upp till 80 000 
kronor. Inkomstförskringen gäller i 120 dagar. 

Eftersom alla medlemmar omfattas av försäkringen blir den 
mycket billigare än vad en individuell försäkring skulle bli. Så här 
mycket får du före skatt om du blir arbetslös utan respektive med 
inkomstförsäkring*:

KLARAR Du DIG  
PÅ 14 960 KRONOR  

FÖRE SKATT?

Det är vad du får ut från akassan om 
du skulle bli arbetslös. Som medlem 
i Sveriges Farmaceuter omfattas du 
av vår inkomstförsäkring som ger dig 
80 procent av din tidigare lön vid 
arbetslöshet.

A-kassa och 
inkomstförsäkring

28 000 kr

Endast a-kassa
14 960 kr

Månadslön
35 000 kr

* Uppgifterna baseras på gällande regler och belopp våren 2013.



Du som är legitimerad 
receptarie eller apotekare har 
ett ansvarsfullt arbete. För att 
du ska kunna göra ett bra jobb 
måste du ha bra villkor. 
När vi träffar kollektivavtal med arbetsgivarna hand
lar det därför inte bara om vilken lön du ska få utan 
också om att du ska ha en bra arbetsmiljö, tid att äta 
lunch, möjlighet att ta ut din semester och att vara 
hemma om du är sjuk. Självklarheter kan tyckas men 
vi vet att när det är ont om personal och stressigt i 
vardagen känns det inte alltid så.

Du kan därför alltid kontakta våra skyddsombud 
eller vår medlemsrådgivning om du har problem 
med din arbetsmiljö. Självklart gäller det alla våra 
medlemmar oavsett arbetsgivare – arbetsmiljöpro
blem kan uppstå på alla arbetsplatser.

Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för Sveriges Far
maceuter. Vår lokala organisation är uppbyggd av ett 
antal skyddsombud som finns ute på arbetsplatserna.

Vi finns med i det nätverk för arbetsmiljöfrågor 
som drivs av Saco där vi har möjlighet att utbyta 
erfarenheter med andra förbund och hålla oss upp
daterade om vad som händer på arbetsmiljöområdet 
vad gäller lagar och regler.

BRA jOBB  
KRÄVER BRA 
VILLKOR



Studerar du till receptarie eller apotekare ska du bli 
medlem i vår studentsektion. Den är en naturlig 
samlingsplats för alla farmaceutstudenter och finns 
där utbildningarna finns. 

Genom studentsektionen får du möjlighet att 
träffa personer som jobbar inom branschen, att gå 
på aktuella och intressanta föreläsningar och studie
besök. Du får dessutom tillgång till Sveriges enda 
heltäckande lönestatistik för farmaceuter och råd
givning om hur du får det jobb du vill ha när du är 
färdig med din utbildning. Den som vill kan också 
engagera sig i studentstyrelsen, något som är både 
roligt och lärorikt. 

När det sedan är dags att börja jobba finns vi inom 
alla de farmaceutiska yrkesområdena. Våra yrkes
verksamma medlemmar arbetar på apotek, inom 
läkemedelsindustrin, i landsting och kommuner och 
på myndigheter. Många av våra medlemmar är che
fer. På dagens farmaceutiska arbetsmarknad kom
mer du säkert byta både jobb och yrkesområde flera 
gånger under ditt yrkesliv men så länge du finns kvar 
i den farmaceutiska världen finns vi också där.

FRÅN STuDENT, 
GENOM HELA 
ARBETSLIVET TILL 
PENSIONEN

Grattis till dig  
som valt en farmaceut

utbildning! Farmaceut
yrkena är spännande och 

innebär många valmöjligheter 
i yrkeslivet! 



Sveriges Farmaceuter är ett litet förbund. Det ger 
oss bland annat möjlighet att vara personliga i 
vårt bemötande. Men är man liten behöver man 
ibland stöd av andra.
Genom att vi är ett förbund inom Saco kan vi erbjuda aktiviteter inom fler om
råden. Det kan vara inspirationsmöten och utbildningar för våra egenföretagare 
och chefer eller medlemsmöten i frågor som berör många akademiker.

Saco vill utveckla Sverige till en ledande kunskapsnation. Kunskap och lärande 
är självklara förutsättningar för välfärd och utveckling. Att det lönar sig att satsa 
på en akademisk utbildning är viktigt både för samhället och för individen.

Saco hjälper chefer att omvärldsbevaka vad som sker på chef och ledarskaps
området. De lyfter fram ny forskning och intresserar sig särskilt för chef och le
darskapsfrågor som kretsar kring lön, jämställda karriärvägar och förutsättningar 
för att som chef kunna göra ett bra arbete. 

Sacoförbunden samarbetar också inom de lokala akademikerföreningarna på 
arbetsplatserna där alla akademiker bildar en gemensam förening.

Sveriges Farmaceuter är en ideell och parti politiskt 
obunden organisation som grundades 1903.  
Vi hette fram till mars 2013 Sveriges  
Farmacevtförbund.

Vår uppgift är att utveckla och marknadsföra farma-
ceuternas kompetens och stärka farmaceuternas  
professionella villkor.

Vi har ca 7 100 medlemmar med examen som apo-
tekare, farmacie magister, receptarie eller farmacie 
kandidat.

I förbundet finns en student sektion med medlemmar 
på samtliga orter där farmaceut utbildningarna finns.

Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges 
akademikers central organisation.

VI ÄR ETT 
FÖRBuND  
INOM SACO



Jag är student Jag är yrkesverksam

  Arbetsplats/högskola: .................................................................

Kontakta mig på telefon: ............................................................

Namn: ...............................................................................................

E-post: .............................................................................................

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!
Skicka in talongen eller anmäl ditt intresse  
på www.sverigesfarmaceuter.se 

Svarspost
Kundnr 110 411 700
110 03 Stockholm

Frankeras ej
Porto  
betalt

JAG TYCKER ATT DET HÄR VERKAR INTRESSANT  
OCH VILL ATT NI KONTAKTAR MIG!

Vi är ett förbund för farmaceuterna – hela 
Sveriges läkemedelsexperter. 
Vi tar plats, ställer krav och skapar förändring.
Vill du ha mer information, gå in på  
www.sverigesfarmaceuter.se


