Lønnssammenligning

«Virkeligheten er blitt slik at
den enkelte selv må ta ansvar og påse
at man får den lønnen man skal ha.»
Renate Messel Hegre

Renate Messel Hegre, forhandler i Parat,
etterlyser en mer offensiv innstilling hos
den enkelte apotektekniker for å utnytte
tariffavtalen bedre. Foto: Parat.
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Lønnssammenligning

Får du lønn som fortjent?
Apotekteknikeryrket er blant lavtlønnsyrkene, og mange klager over lønnen. Noen apotekteknikere
klarer likevel å få en mer velfylt lønningspose enn andre. Forhandler i Parat, Renate Messel Hegre, sier
apotekteknikerne må begynne å ta ut lønn istedenfor mer fritid.
Av: Kristin Rosmo

Hun kan ikke få sagt det tydelig nok, apotektekniker ved Apotek 1 Hammerfest og
sentralstyremedlem i Farmasiforbundet,
Åse Helen Andersen:
– Sett deg grundig inn i tariffavtalen. Og
ta selv initiativ til jevnlige lønnssamtaler
med apotekeren, råder hun.
Mange krever ikke det de har rett på
Tariffavtalene sikrer en minimumslønn,
men gir både rom for og rett til ulike
tillegg. Andersen erfarer at mange ikke
er klar over, eller ikke tør å ta opp, de
mulighetene eller rettighetene tariffavtalen
rommer. Det kan bety en mer slunken
lønningspose enn andre apotekteknikere
får.
– Dette er penger som kommer i tillegg
til grunnlønn. For eksempel ved utvidet
ansvar, merarbeid, ulempe eller overtid.
Som yrkesgruppe gir vi alt, og jeg mener
vi fortjener hvert øre. Men vi må kreve
vår rett, sier Andersen.
Lønnssystemene i apoteksektoren går i retning av at en stadig større andel av lønnen
forhandles lokalt og individuelt. Det er
ikke alle apotekteknikere like glade for.

På Farmasiforbundets lukkede Facebookgruppe kommer misnøyen tydelig til
uttrykk. Her uttrykker enkelte frustrasjon
over at lønnen varierer mye mellom apotekteknikere som jobber på samme apotek.
En mener at «det er helt idiotisk at en
som gjør samme jobben som deg, kanskje
har flere titalls tusen mer i lønn». Noen
mener at apotekteknikerne blir utnyttet,
og «ikke får en lønn vi kan leve av». Andre
klager på at de ikke får tilleggene de har
rett til ved merarbeid. Og en mener at
hun har «en årslønn som er pinlig lav».
Det oppfordres også til streik.
– Jeg tror alle apotekteknikere ønsker seg

høyere lønn. Men med vår utdannelse,
med tre år på videregående skole, må
vi innse at vi er en lavtlønnsgruppe. Jeg
synes imidlertid lønnssystemet vårt ikke
er så ille som mange skal ha det til, sier
sentralstyremedlem Andersen.
Hun oppfordrer til å bruke tariffavtalen
for det den er verdt før det stilles krav om
mer lønn.
Må tørre å ta opp lønnsspørsmål
– Med dagens lønnssystem ligger det
i kortene at vi apotekteknikere skal ha
lokale og individuelle lønnsforhandlinger.
Men mange synes det er ubehagelig å

Apotekkjede

Gjennomsnitt månedslønn
pr. 1. januar 2016

Apotekt 1

33 165 kroner

Boots

32 938 kroner

Vitusapotek

32 491 kroner

Gjennomsnittslønn pr. apotekkjede pr. 1. januar 2016. Tallene er omregnet til 37,5 timer/uke for
sammenligningens skyld. Kilde: Parat.
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MANGE HALSBRANNKUNDER
TRENGER DIN HJELP TIL Å VELGE
RIKTIG EGENBEHANDLING
AV HALSBRANN
Det er viktig å la kunden selv få beskrive
sine halsbrannplager

SOMAC Control® er en protonpumpehemmer for
korttidsbehandling av reflukssymptomer1)
SOMAC Control®
• har langvarig effekt opp til 24 timer (også
symptomlindring gjennom natten)
• Kun 1 tablett pr. dag
Somac Control «Takeda»
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Lønnssammenligning
Irene Hope, leder i Farmasiforbundet, oppfordrer
apotekteknikere til å ta opp mulighetene for å få
ulempetillegget utbetalt som lønn istedenfor fri.
Foto: Parat.

Åse Helen Andersen, apotektekniker ved Apotek 1
Hammerfest og sentralstyremedlem, mener apotekteknikere
kan ha mye å tjene på å ta initiativ til lønnssamtaler med
ledelsen på apoteket. Foto: Kristin Rosmo.

ta opp lønnsspørsmål med sjefen, og er
derfor forsiktige med å kreve det de har
rett på, sier Andersen.
Inntrykket bekreftes i Farmasiforbundets
HMS-undersøkelse fra november i fjor,
der rundt 750 apotekteknikerne har svart
på ulike spørsmål. Undersøkelsen viser
at bare to av tre apotekteknikere har hatt
medarbeidersamtale eller lønns- og utviklingssamtale i løpet av det siste året.
Det er store variasjoner mellom de store
apotekkjedene og sykehusapotekene.
Blant apotekteknikere ansatt i sykehusapotek og i Vitusapotek svarer åtte av ti
at de har hatt en slik samtale i løpet av
det siste året, mens andelen som svarer
det samme i Apotek 1, er bare litt over
halvparten.
Uheldig tradisjon med fri
istedenfor lønn
En annen årsak til slunkne lønningsposer
for apotekteknikerne er apotekbransjens
tradisjon for at ulempetillegget for ugun-

stig arbeidstid tas ut som fri istedenfor
som lønn. Utviklingen med utvidete
åpningstider på apotek fører til at en
stadig større andel av arbeidstiden defineres som ugunstig.

også bety mindre behov for vikarer, om
de fast ansatte jobber det antall timer som
tilsvarer stillingsstørrelsen, sier Hope.
Lederen i Farmasiforbundet innrømmer

Med kompensasjon i form av fri istedenfor lønn arbeider dermed mange
apotekteknikere færre timer enn stillingsstørrelsen i utgangspunktet tilsier.
– Jeg mener at alle apotekteknikere som
jobbert fulltid, i det minste bør arbeide
de 36 timene som utgjør en fulltidsstilling – ikke færre, slik mange mer
eller mindre frivillig gjør nå, sier leder i
Farmasiforbundet, Irene Hope.
En undersøkelse som ble gjort blant
Farmasiforbundets medlemmer i forkant
av fjorårets tariffoppgjør, viste at nesten
seks av ti ønsket ulempetillegget utbetalt
som lønn istedenfor fri. De yngste apotekteknikerne var mest tydelig på dette.
– Det er et dilemma at en endring i
kompensasjon fra fri til lønn kan bli
dyrere for arbeidsgiverne, men det kan

Apotekteknikernes rangering av ulike viktighetsfaktorer i en HMS-undersøkelse fra november
2016. Illustrasjon: Parat.
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Melkesyrebakterier
med kalsium slik
at fordøyelsen
fungerer normalt

Nycopro Daglig bidrar til at fordøyelsesenzymer fungerer normalt.
Tar du den anbefalte dosen på 2 kapsler hver dag, får du faktisk
5 milliarder melkesyrebakterier samt kalsium. Kjøp Nycopro Daglig
på apotek.
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Lønnssammenligning

Yrke/bransje

Utdanning

Minimum startlønn
pr. måned

Minimum månedslønn
ved maksimal
ansiennitet

Apotekteknikker i kjedeeide apotek

3-årig videregående utdanning

27 000

31 000

Helsesekretør

3-årig videregående utdanning

27 000

32 500

Tannhelsesekretær

3-årig videregående utdanning

27 000

32 500

Tannhelseassistent

Ufaglært

23 500

32 000

Apotekmedarbeider

Ufaglært

25 500

28 500

Dagligvarehandel

Intern opplæring

25 000

31 000

Flyverter

Intern opplæring

23 500

34 500

Tabellen viser avtalefestet minimumslønn for utvalgte yrkesgrupper i 2016. Tallene er ikke eksakte og varierer noe mellom apotekkjedene.
Tallene for kjedeeide apotek er omregnet til 37,5 t/uke for sammenligningens skyld. Kilde: Parat.

at det på grunn av den innarbeidete
tradisjonen, der ulempetillegg tas ut som
fri, kan gjøre det vanskelig å få tillegget
utbetalt som lønn.
– Det er likevel viktig at apotekteknikere
tar opp med sin leder at de ønsker ulempetillegg utbetalt som lønn, sier Hope.

tannhelsesekretærer.
– Når vi sammenligner lønnsnivået, må
vi også huske at apotekteknikere i private
apotek har en arbeidstid på 36 timer i
uken, i motsetning til det som er den normale arbeidstiden på 37,5 timer i uken,
sier Hegre.

Lønn på nivå med sammenlignbare
yrker
At apotekteknikeryrket tilhører lavtlønnsgruppene, bekreftes av forhandler i
Parat, Renate Messel Hegre. Hun sier at
grensen for hva som vanligvis defineres
som lavtlønnede, settes ved 90 prosent av
en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
Dette tilsvarte i desember 2015 431 000
kroner.
– Årsaken ligger hovedsakelig i at dette
er et kvinnedominert yrke med utdanningsnivå fra videregående skole. Kvinner
ligger dessverre fortsatt generelt lavere i
lønn enn menn. Apotekteknikere ligger
allikevel noe over 90 prosent av industriarbeiderlønn, sier hun.

For defensive
Hun mener at tradisjonen med at ulempe
tas ut som fri istedenfor lønn, er et viktig
tema å diskutere, ikke minst fordi dette
påvirker lønnsnivået i negativ retning.
Parat-forhandleren støtter lederen i
Farmasiforbundet, Irene Hope, i at de
som ønsker ulempetillegget utbetalt som
lønn istedenfor fri, bør diskutere det med
ledelsen i apoteket.
– Fritid istedenfor penger gir mindre lønn
og mindre i pensjon, sier Hegre.

Lønnen til norske apotekteknikere er
likevel omtrent på samme nivå som andre
salgs- og omsorgsyrker og yrker med
tilsvarende ansvar og krav til utdanning.
Som for eksempel helsesekretærer og

Hun mener mange apotekteknikere er for
defensive når det gjelder å kreve de tilleggene de har rett til gjennom tariffavtalen.
I praksis er det individuell lønn som gjelder, med noe variasjon mellom kjedene.
Lønnssatsene som er forhandlet frem i
tariffavtalene, er garanterte minstelønnssatser og fungerer som et sikringsnett mot
betaling under minstelønn.
– Det hjelper ikke om Farmasiforbundet

og Parat fremforhandler gode avtaler, om
ikke avtalene følges opp av apotekteknikerne. Virkeligheten er blitt slik at den
enkelte selv må ta ansvar og påse at man
får den lønnen man skal ha, sier Hegre.

Lønnsfakta apotekteknikere
• Gjennomsnittslønn i private
kjedeapotek ligger omtrent
på samme nivå som andre
salgs- og omsorgsyrker
med utdanningsnivå på
videregående skole.
• Arbeidstid i full stilling i private
apotek er 36 timer/uke, i
sykehusapotek 37,5 timer/uke
• I en undersøkelse fra november
2016 rangerer medlemmer i
Farmasiforbundet «Lønnsnivå»
på femteplass mellom ulike
jobbfaktorer.
• «Sikker jobb» defineres som
det viktigste i den samme
undersøkelsen.
Kilder: Parat, Statistisk sentralbyrå
(SSB).
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