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MIA THORNE HALD 
OVERTAGER HELLE-
RUP APOTEK den 1. 
april. Sidst hun arbej-
dede på et apotek, var 
tilbage i hendes studi-

etid. Til gengæld kommer hun med både 
ledelseserfaring fra medicinalindustrien 
og viden om, hvordan man letter arbejds-
gange med digitale hjælpemidler og den 
rette software. 

Hvorfor har du valgt at forlade medicinal-
industrien for at blive apoteker? 
Jeg har været glad for at arbejde i indu-
strien men begyndte at savne det mere 
sundhedsnære element i min dagligdag, 
hvor man møder patienterne og mærker, 
at man gør en forskel for deres sundhed. 
Og så interesserer jeg mig for ledelse og 
forretningsudvikling og synes, at det kun-
ne være spændende at være selvstændig. 
I det sidste halvandet års tid har jeg gået 
og holdt lidt øje med andre jobmulighe-
der, og da bevillingen i Hellerup, hvor jeg 
selv bor, blev ledig, gav det god mening at 
søge den.
 
Hvilken erfaring tager du med 
fra din tid i industrien? 
De seneste år har jeg bevæget mig over 
i en niche, hvor jeg har beskæftiget mig 
med data, systemer og processer inden 
for forskning og udvikling og undersøgt, 
hvordan forskellige teknologier kan være 

med til at effektivisere arbejdsgangene 
i medicinalindustrien. Det er også i den 
forbindelse, at jeg har fået øjnene op for 
ledelsesaspektet og udviklet mig inden 
for det felt. 

Hvilke udviklingspotentialer 
ser du på Hellerup Apotek?
Jeg har en stor viden om, og interesse for, 
hvordan man bruger digitale redskaber 
i medicinalindustrien. Den viden vil jeg 
se, om jeg kan overføre til apoteket. På de 
fleste apoteker bruger man allerede digi-
tale hjælpemidler i form af tablets, skær-
me, medicin-apps og robotter, men man 
bruger endnu ikke specifik software, som 
for eksempel kan automatisere arbejds-
gange i den daglige drift. Det kunne være 
spændende at arbejde med en lidt læn-
gere tidshorisont, og jeg tror, der er et 
stort uudnyttet potentiale på det område, 
som hele sektoren kunne have glæde af. 
På den korte bane vil jeg gerne arbejde 
med at optimere apotekets indretning for 
at imødekomme den gode fysiske kun-
deoplevelse, og så vil jeg gerne lave en 
indsats omkring apotekets tilstedeværel-
se på digitale medier som en investering i 
det fremtidige kundesegment.

Hvordan ser du på de aktuelle 
rekrutteringsudfordringer?
At en del af apotekernes medarbejdere 
søger over i andre brancher ser jeg egent-
lig ikke som en negativ udvikling. Det vi-
ser, at der på landets apoteker er nogle 
fagligt stærke farmaceuter og farmako-
nomer, som andre brancher også kan se 
et potentiale i. Jeg vil gerne selv være 
med til at skabe nogle stærke og attrak-
tive profiler blandt mine medarbejdere, 
så hvis der er andre brancher eller apote-
ker, der kan bruge dem, ser jeg det egent-
lig kun som et skulderklap – det bety-
der jo, at man har skabt en høj faglighed. 
Når man skifter branche, eller måske blot 
skifter til et andet apotek, opnår man ny 
erfaring og oplever andre måder at gøre 
tingene på, og det ser jeg kun som noget 
positivt, fordi man på den måde kan in-
spirere hinanden.   
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”Jeg begyndte at savne 
det sundhedsnære element”
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At en del af apotekernes 
medarbejdere søger 
over i andre brancher ser 
jeg egentlig ikke som en 
negativ udvikling. Det 
viser, at der på landets 
apoteker er nogle fagligt 
stærke farmaceuter og 
farmakonomer, som andre 
brancher også kan se et 
potentiale i. 


