
29

    

KARRIEREDAG | FARMACI 07 | AUGUST 2019

Aarash Abghari, 
farmaceutstuderende 
på 5. år, Syddansk 
Universitet

Jeg er ikke sikker på, hvad jeg 
vil, når jeg er færdig. Jeg over-
vejer klart apotek, for der er 
faglig udfordring i det. På stu-

diet er der måske hos nogen en forestilling om, at 
man som farmaceut på apotek bare står og sælger. 
Lidt som hvis man var ansat i Matas. Men sådan er 
det langt fra. Der er mange muligheder på apotek, og 
man kan gå mange veje, som vi jo også har set i dag.

Maja Schlünsen, 
farmaceutstuderende 
på 4. år, Københavns 
Universitet

Jeg har altid vidst, at jeg vil 
have med patienter at gøre, 
og det er jeg blevet bekræftet 
i efter at have været på stu-

dieophold på apotek. Det er jo lidt en kliché, og det 
blev sagt mange gange i dag, men det at få lov at 
gøre en forskel betyder bare så meget. Den der følel-
se, man får, når man har haft en rigtig god ekspedi-
tion, hvor man virkelig har hjulpet. Jeg elsker det!

Mie Jedig, 
farmaceutstuderende 
på 4. år, Københavns 
Universitet

Jeg har egentlig altid tænkt, 
at jeg ville på apotek, men ef-
ter at jeg har været på studie-
ophold på apotek, er jeg ble-

vet lidt i tvivl. Jeg er virkelig overrasket over, at sek-
torovergangene er så dårlige. Jeg vil gerne vide no-
get mere om patienterne, end det jeg får som 
farmaceut på apoteket, så jeg er måske blevet mere 
tændt på at arbejde på sygehus, hvor man får mere 
viden om den enkelte patient. 

Abdikhani Shidane, 
farmaceutstuderende 
på 5. år, Syddansk 
Universitet

Jeg ved, at jeg gerne vil på 
apotek, når jeg er færdig. Det 
har jeg altid vidst. Jeg vil ger-
ne snakke med kunder. Det er 

et meget varieret arbejde, og der er meget forskellig-
artede opgaver og muligheder for efteruddannelse. 
Og så tiltaler miljøet på et apotek mig. 

Til karrieredag i 
Apotekerforeningen
Den 17. juni 2019 blev 28 farmaceutstuderende fra de to universiteter klogere på, hvad en karriere på 
apotek kan indebære. Fire apoteksfarmaceuter og to apotekere gav hver deres meget forskellige per-
spektiv på arbejdet på apotek. De fire farmaceuter var Kristine Høje Beckmann fra Frederiksberg 
Dalgas Boulevard Apotek, Kia Haubro fra Ballerup Apotek, Lykke Fugl Andersen fra København 
Østerbro Apotek og Lars Lyngsø-Dahl fra Vanløse Løve Apotek & København Grøndalsapoteket. 
Karrieredagens apotekere var Jakob Møller fra Esbjerg Neptun Apotek og Anja Hoffmann fra 
Rudkøbing Apotek.

Farmaci var forbi og spurgte fire af de farmaceutstuderende, om deres fremtid ligger på apoteket.


