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Josefine Lund Hougesen, elev på 2. år på Vejgaard Apotek

Farmakonomuddannelsen er det perfekte mix af det praktiske og det teoreti
ske. Det med at man kommer ud og bliver en del af en arbejdsplads, synes jeg er 
fantastisk. Jeg lærer rigtig meget, både når jeg er på apotek og på de koncentrere
de skoleophold. Jeg har tidligere læst til sygeplejerske, men jeg savnede det prak
tiske. Den måde, som farmakonomuddannelsen er bygget op på, er meget mere 
mig. Mange ved slet ikke, hvad det vil sige at være farmakonomelev. Jeg vil gerne 
fortælle om min hverdag og på den måde være med til at præge rekrutteringen af 
fremtidens elever.” 

Julianne Marie Riis Hansen, farmakonom på Sønderbro og 
Sydhavns Apotek, færdiguddannet i 2018

Jeg arbejder med et fag, som jeg elsker. Det vil jeg gerne fortælle andre unge 
om og på den måde øge kendskabet til farmakonomuddannelsen. Jeg vil vise, 
hvor mange forskellige arbejdsopgaver, man kan have som farmakonom. Det tror 
jeg, at de færreste er klar over. Jeg er bl.a. elevansvarlig for fem elever, jeg har 
med vores ehandel at gøre og er rejse og influenzavaccinatør. Min hverdag er 
meget varieret. Det vil jeg gerne vise andre unge, som på den måde måske kunne 
få lyst til at gå den vej.”

Sidsel Majgaard Kristiansen, farmaceut på Vejgaard Apotek, 
færdiguddannet i 2013

På farmaceutstudiet vil de fleste ud i industrien, og der er lidt et billede af, at 
hvis man ikke kan andet, kan man da komme på apotek. Det vil jeg gerne udfor
dre. Som farmaceut på apotek får jeg lov til at bruge mange aspekter af min fag
lighed. Både den kemiske viden, viden om lægemidlers virkning i kroppen og så 
selvfølgelig samfundsfarmacien. Et arbejde på apotek er i høj grad, hvad du gør 
det til. Jeg har oplevet, at man hurtigt kan få indflydelse og ansvar. Det vil jeg 
gerne vise de farmaceutstuderende, så de kan få et bedre billede af hverdagen 
som farmaceut på apotek.” 

Nye ambassadører 
for karriere på apotek

”

”

”

unge apoteksansatte- og elever har meldt sig under fanerne som ambassadører 
for en karriere på apotek. Holdet består nu af fem farmaceuter, fem farmakonomer 
og to farmakonomelever, der har indvilget i løbende at dele episoder fra dagligda-
gen på Facebook-siden Apotekskarriere. Målet er at fortælle andre unge om de for-
skelligartede opgaver og spændende karrieremuligheder, der ligger på landets 
apoteker.

Mød 3 af de nye ambassadører her og følg dem på Facebook/Apotekskarriere. 
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