NY APOTEKER

”Det skal være rådgivning fra hjertet”
DEN 1. NOVEMBER
overtog Puyan Abedinpour Aalborg Løve
Aalborg
Apotek. Der skal sætLøve Apotek
tes skub i kvalitetssikring og sundhedsydelser, lyder visionen.
Hvorfor søgte du bevillingen?
Jeg har længe vidst, at jeg gerne ville
være apoteker. Jeg har været på Aalborg
Nørresundby Apotek i 12 år, i mange af
årene som souschef. Aalborg Løve Apotek er min drømmebevilling. Det ligger
lige midt i byen, jeg elsker, og i de smukkeste lokaler.
Hvor længe har du vidst, at du ville være
apoteker?
I mange år af min barndom boede jeg
i Spanien. De har små lokale apoteker
med mange stamkunder. I Spanien spiller apoteket en særlig rolle for folk, fordi
man ikke har det samme velfærdssystem
som i Danmark. Spaniens svar på TV-serien Matador handler om en apotekerfamilie i Madrid - og om deres nære forhold
til stamkunderne og lokalsamfundet. Jeg
kan huske, at jeg dengang tænkte: ”det
dér vil jeg gerne en dag”.
Er det også forholdet til kunderne, der motiverer dig i dag?
Jeg får tit at vide, at jeg er de ældres bedste ven. Jeg spørger ind og lytter til dem.
Det skal være rådgivning fra hjertet, og
det kan de mærke. Når der kommer æl-

dre mennesker ind, så tænker jeg på dem,
som om det var mine forældre, jeg skulle hjælpe.
Hvilke udviklingspotentialer ser du på
Aalborg Løve Apotek?
Jeg ser et kæmpe potentiale. Først og
fremmest skal vi arbejde med kvalitetssikring. Vi skal godkendes som uddannelsesapotek. Og så skal vi for alvor have
gang i sundhedsydelserne – blandt andet
medicin- og compliancesamtalerne. De
er så vigtige, fordi man her kan få den fortrolighed, der gør, at folk åbner op. For eksempel for, hvorfor de frygter at tage deres medicin. Der synes jeg, at apoteket
kan noget. Der gør vi en forskel.

Puyan Abedinpour

• Siden 1. november 2022: Apoteker
på Aalborg Løve Apotek.

Hvad ser du mest frem til?
Der er frokostordning. Ha ha… Ahj, jeg
glæder mig helt vildt til, at det er mig, der
kan tage beslutninger. Jeg vil gerne løfte
fagligheden og udvikle personalet fagligt
og som mennesker. Det skal være sjovt
at gå på arbejde. Det går jeg op i. Livet er
kort. Vi skal have det godt, mens vi er her.
Så jeg vil gøre alt for, at medarbejderne
føler sig stolte og kan lave noget, de synes
er spændende og sjovt.
Har du altid haft den indstilling?
Det har jeg måske nok. Men i 2016 fik jeg
en nethindeløsning, som betød, at jeg
måtte ligge ned i et halvt år. Det påvirkede mig meget og fik mig til at se i øjnene,
at man skal gå efter sine drømme.

2010-2022: Kvalitetsansvarlig farmaceut og siden 2013 souschef på
Aalborg Nørresundby Apotek.
2017-: Key Account Manager for
fodboldagentvirksomheden IHS
2010-2022: Vagtfarmaceut på Aalborg Budolfi Apotek
2009-2010: Klinisk farmaceut på
sygehusapotek i Region Hovedstadens Apotek
2009: Cand.Pharm. fra Københavns
Universitet

Det skal være sjovt at gå på arbejde. Det
går jeg op i. Livet er kort. Vi skal have det
godt, mens vi er her. Så jeg vil gøre alt for, at
medarbejderne føler sig stolte og kan lave
noget, de synes er spændende og sjovt.
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