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- A T F använder farmaceutern
som slagträ mot arbetsgivarna

STOCKHOLM(TT)
visning och det andra praktik på apo— Apotekstjänstemannaförbundet tek. E n receptarie måste ha gymna( A l l - ) använder Farmacevtför- siekompetens, och högskoleutbildbundet som ett slagträ mot arbets- ningen är två och ett halvt år, varav
givaren genom att påstå att apo- det första året är praktik. Apotekare
teksteknikerna och receptarierna blir man efter fyra års högskolestuhar i stort sett samma utbildning dier.
och arbetsuppgifter. För oss är
- De strejkande apoteken kan funATF:s påstående ofattbart.
gera med stor säkerhet just genom att
de farmacevter som arbetar där har
Det sade apotekare Nils H ö kompetens att utföra alla arbetsuppvenmark, ordförande i Sveriges
gifter på ett apotek, vilket inte en
farmacevrförbund, vid en presskonapotekstekniker har. förklarade H ö ferens i Stockholm på fredagen.
venmark.
-Apoteksteknikerutbildningen är
en tvåårig gymnasieutbildning d ä r
första året består av teoretisk under-

De uppgifter som en apotekstekniker inte får utföra Sr bla att blanda
medicin som inte är färdig, kontrolle-

till riksdagen och begär att en tjänstepliktslag stiftas.
Livsnödvändiga
läkemedel måste gå att få tag i , sade
förbundsdirektören
Gunnar Lennholm.
- M e n eftersom strejken inte gäller
arbetsuppgifterna är risken liten för
att den skall bli samhällsfarlig, menar
Lennholm.
- Detta skapar motsättningar melSäkerhetsföreskrifterna följs vid de
lan personalen på de små arbetsplatstrejkande apoteken, sade receptarie
ser som apoteken är.
Gunnel Löfgren. E n receptarie sätter
Farmacevtförbundet står neutralt i signum på alla mediciner, vilket bekonflikten och sympatistrejkar inte tyder att hon eller han har kontrollerat
eftersom det är medlem i både S A C O medicinen. Man använder förtryckta
och P T K . Deras avtal är redan klart. etiketter av en typ som har testats
— O m strejken utvidgas så långt att under en försöksperiod och som sociden blir samhällsfarlig vänder vi oss alstyrelsen godkänt.
ra att läkaren är behörig, och framför
allt att doseringen är rimlig.
- F r å n Apoteksförbundet har man
påstått att 95 proc av arbetsuppgifterna görs av både tekniker och farmacevter. Detta är fel, sade ordföranden
i fullmäktige för farmacevtförbundet
N i l s - O l o f Strandquist.

Sprit och narkotika behandlas dock
som vanligt med traditionella etiketter.
Socialstyrelsen säger i ett brev till
de berörda förbunden att den inte har
accepterat de förenklade rutiner som
införts på de strejkdrabbade apoteken, men att i detta läge får riskerna
med de förenklade rutinerna vägas
mot riskerna att patienterna inte kan
fä sina nödvändiga läkemedel.
Socialstyrelsen skall under nästa
vecka utreda hur expeditionsarbetet
sker på de strejkande apoteken.
A T F har varslat om strejk vid
sjukhusapoteket i Karlskoga med början 12 j u l i .

