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Efter seks år i 
Norge, blandt 
andet som 
apoteker i 
Sætre syd 

for Oslo, vender Hassan 
Rana og hans familie hjem 
til Danmark, når han fra 
december overtager Høng 
Apotek. 

Hvorfor vil du gerne være apoteker?
Jeg har vidst, at jeg ville arbejde på apo-
tek, siden jeg var på apoteksophold på 
Hundige Apotek under studiet. Jeg el-
skede samarbejdet med kollegaerne 
og kundekontakten, og jeg savnede det 
fra det øjeblik, jeg var tilbage på skole-
bænken. Når jeg har valgt at blive apote-
ker, er det blandt andet fordi, jeg synes, 
at det er spændende selv at sætte stra-
tegien for, hvilken vej jeg syntes apote-
ket skal gå.   

Hvilken type apoteker er du?
Jeg er ikke den, der uddelegerer ordrer. 
Jeg prøver i stedet for at vise vejen ved 
at lede fra fronten, og jeg er tit at finde i 
ude skranken. På den måde har jeg fin-
geren på pulsen i forhold til, hvad der 
optager kollegaerne og kunderne. 

Hvorfor er du og Høng Apotek et godt 
match?
Jeg har arbejdet på både store apoteker 
i byerne og på små apoteker på landet. 
Jeg kan godt lide kunderelationen, man 
får i de mindre byer. Høng minder meget 
om Sætre, hvor jeg har været apoteker 

”I Norge har jeg lært, at man skal gøre alt for kunden”

NAVNE

Hassan Rana
•  34 år
•  Fra apoteker på Boots Apotek i nor-

ske Sætre syd for Oslo til apoteker 
på Høng Apotek nr. 254.

•  Udnævnt den 4. maj 2020.
•  Overtagelse den 1. december 2020
•  Flytter til Kalundborg med sin kone 

og to børn på henholdsvis 3 år og 9 
måneder.

CV
2017-2020:  Apoteker på Boots Apotek  

i Sætre i Norge
2016:  Ambulerende farmaceut 
2015:   Apoteker på Boots apotek 

Hurum i Norge
2014:   Farmaceut på Næstved 

Svane Apotek
2012:   Farmaceut på Aarhus Mar-

selisborg Apotek
2011:   Kandidat fra Farmaceu-

tisk Fakultet, Københavns 
Universitet 

 

På et landapotek 
kommer kunderne 
for at få en sludder. 
Det kan jeg godt lide
Hassan Rana, kommende apoteker, 
Høng Apotek

indtil for nylig. Her kender vi kunderne 
og følger med i hinandens liv. Det hand-
ler om mere end bare forretning. På et 
landapotek kommer kunderne for at få 
en sludder. Det kan jeg godt lide. 

Hvad bliver udfordringerne?
Høng Apotek ligger ude på landet og har 
ikke umiddelbart så meget konkurren-

ce fra andre apoteker tæt på. Når det er 
sagt, har landeapoteker generelt ikke de 
bedste vilkår i forhold til byapotekerne. 
Jeg ser dog et potentiale i Høng og Gør-
lev, som jeg sammen med mine kollega-
er vil arbejde på at indfri. COVID-19-kri-
sen har heldigvis skabt fokus på, at man 
støtter mere op om det lokale. Det skal 
vi holde fast i.

Ny apoteker
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Hvad er det for en opgave, du står over 
for, når du overtager Høng Apotek?
Jeg har besøgt apoteket et par gange, og 
jeg kan se nogle muligheder for forbed-
ringer. Vi skal bl.a. have mere fokus på 
sundhedsydelserne. For eksempel skal 
vi uddanne flere behandlerfarmaceuter 
og tilføje influenza vaccination i vores 
sundhedsydelser. 

Hvad glæder du dig til?
Jeg glæder mig til at arbejde sammen 
med mine nye kollegaer. Jeg har været 
på apoteket et par gange og fået et rig-
tig godt indtryk af dem. Og så glæder jeg 
mig til at møde kunderne.

Hvordan er det anderledes at drive apo-
tek i Norge?
I Norge er man som apoteker ansat af 
kæden. Man arbejder inden for nogle 
rammer, som blandt andet betyder, at 
man skal have godkendt sit budget. El-
lers har man nogenlunde frie rammer. 
Man er en del af en koncern, og jeg har 
en regionsleder, som jeg kan sparre med. 
Som apoteker i Danmark kommer jeg til 
at stå for at tage flere selvstændige be-
slutninger. Det bliver en udfordring, som 
jeg glæder mig til. 

Hvilke erfaringer tager du med fra Norge?
I Norge er konkurrencen benhård. Man 
skal være meget serviceminded, og sør-
ge for at kunden går tilfreds fra apoteket, 
for der er kamp om hver eneste kunde. 
Her handler det om at personalet altid 
er motiveret, fagligt opdateret, kan hol-
de fokus på vores mål, og at de samtidig 
ikke bliver nedslidte af det enorme pres, 
der er i et konkurrencepræget marked.  

Efter 18 år på Vor-
dingborg Apotek, 
hvoraf de seneste 
seks år har været 
som filialleder, har 
farmakonom Pernil-
le Ahlmann siden 

den 1. september kunnet kalde sig sous-
chef på apoteket. Og hun er ved at finde 
sig til rette i sin nye rolle.

”Jeg elsker at organisere og være med, 
hvor det sker. Jeg kan lide at have indfly-
delse på tingene. Som souschef er der 
altid en masse at lave, også selv om der 
ikke er kunder,” siger Pernille Ahlmann.

Den største udfordring ved hendes nye 
funktion er, ifølge den 38-årige farmako-
nom, at blive chef for sine tidligere kol-
legaer.

”Det er da lidt underligt at skulle være 
chef for dem, der har været mine kolle-
gaer i 18 år, men jeg synes det går rigtig 
fint, og alle har taget virkelig godt imod 
det,” siger Pernille Ahlmann.

Hun har ikke ambitioner om at æn-
dre det store på apoteket. Faktisk tvært-
imod. 

Ny souschef på Vordingborg Apotek

”Vi har et apotek, der virkelig funge-
rer, og jeg håber, at jeg kan køre det vide-
re på den måde. Jeg vil være med til at 
sørge for, at det bliver ved med at være 
et godt sted at arbejde,” siger den nyud-
nævnte souschef, der i øvrigt indtil for 
nylig sad i Farmakonomforeningens ho-
vedbestyrelse.

Hun overtager stillingen som sous-
chef efter Louise Ingerslev Vorbeck, der 
er blevet apoteker på Maribo Apotek og 
Rødby Apotek. 

Ansatte der rykker

Her kan du hver gang møde en 
farmaceut eller farmakonom, der har 
fået nye udfordringer på apoteket. 
Er det dig eller din kollega, der skal 
omtales næste gang, så kontakt 
redaktionen.
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Rosendahls

• Farmakonom
• 38 år
•  Bor i Tostenæs 

på Møn

Før: Filialleder 
på Lundby 
Apotek
Nu: Souschef på Vordingborg Apotek

Pernille Ahlmann 

Jeg kan lide at have 
indflydelse på tingene. 
Som souschef er der 
altid en masse at lave, 
også selv om der ikke 
er kunder
Pernille Ahlmann, farmakonom, 
souschef på Vordingborg Apotek
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