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«Neimen hei, Åse Helen – ka du styre 
med her utenfor apoteket», spør byens 
trafikkbetjent mens apotektekniker Åse 
Helen Andersen etter beste evne prøver å 
holde varmen mens hun blir fotografert 
utenfor Apotek 1 Hammerfest.

Her oppe er det slik at «alle kjenner alle». 
De to ler hjertelig over det uvanlige møtet 
der ute på fortauet, men tiden er knapp, 
og Andersen kommer raskt tilbake til 
saken. Finnmarksdialekten hennes har 
et innslag av østlandsk. Hun kommer 
opprinnelig fra Eidsvoll, men regner seg 
likevel som finnmarking etter å ha bodd i 
Hammerfest fra hun var 19 år. 
– Jeg tok utdanning som apotektekniker 
i voksen alder. Tidligere har jeg arbei-
det både som pølsemaker og bonde. 
Ryggtrøbbel satte meg imidlertid på 
utsiden av arbeidslivet en periode, men 
jeg ønsket sterkt å komme tilbake. Fagene 
på videregående tok jeg liggende og var 
russ samtidig med min egen datter, sier 
Andersen. 

Hun har hele tiden, etter apotek-
tekniker-eksamen, vært medlem i 
Farmasiforbundet. Hun er tillitsvalgt på 
apoteket og mangeårig sentralstyremed-

lem i Farmasiforbundet. Idéen om at 
man er sterkere sammen, er grunnfestet i 
henne. 
– Mange forsikrer bil og hus, men ikke 
arbeidsforholdet. Ikke alle skjønner hvor 
viktig det er å være organisert. Men jeg 
skjønner nesten ikke hvordan noen tør å 
stå utenfor. 

Lønn er for eksempel et av temaene Åse 
Helen kan snakke om på både inn- og 
utpust. Hun er klar over at mange apotek-
teknikere synes lønnen skulle vært høyere, 
og er til er dels enig i det. Men hun vil 
gjerne nyansere det litt.
– Den enkelte må også selv sørge for å 
utnytte de mulighetene avtalen har for 
lønnstillegg ved merarbeid, ulempe eller 
spesielt ansvar. Mange er altfor engstelige 
for å ta opp slike rettigheter med apote-
keren. Bruk avtalen for det den er verdt, 
oppfordrer hun.

Det er travelt ved Apotek 1 
Hammerfest, med mange kunder 
og oppgaver som skal løses fortlø-
pende. Men den tidligere så rygg-
plagede damen beveger seg lett 
og raskt rundt i apoteket mens 
hun snakker med Farmasiliv. 

Hun står på avlastende gulvmatter, har 
gode arbeidssko, hev-senk-muligheter ved 
arbeidsbordet og halv stilling, med halve 
arbeidsdager. 
– Med disse tilpasningene fungerer krop-
pen fint. Apotekjobben er variert, og det 
er det beste for meg. Jeg føler at jeg spiller 
på lag med kroppen nå. Hvis vi ser bort 
ifra et uhell på glatta i vinter, da. Det 
medførte både brudd og brist i ribbeina. 

Når arbeidsdagen er slutt, er både frilufts-
liv og kultur viktig for Åse Helen. Begge 
deler er like tilgjengelig i Hammerfest. 
En av turstiene opp til fjellet starter bare 
hundre meter bak apoteket. Der oppe på 
fjellet er det skiene som er favoritten, men 
scooterturer hører også med.
– Jeg kan ellers velge og vrake i kulturtil-

bud her i Hammerfest. Til 
våren kommer bysbar-

net Bjørn Sundquist 
hit med en forestil-
ling jeg gleder 
meg til å se, sier 
Andersen, før kun-
dene igjen får hennes 
oppmerksomhet.

Profil

Åse Helen Andersen har vært ute en vinterdag før. Hun står 
fjellstøtt i stormkastene som både Finnmark og tillitsverv i 
Farmasiforbundet kan by på.

Av: Kristin Rosmo

Sterk og klar

Navn: Åse Helen Andersen
Alder: 56
Bosted: Rypefjord i Hammerfest kommune
Familie: To voksne barn
Interesser: Hobbyfotografering, friluftsliv, mat og kultur
Utdanning: Apotektekniker fra Breivika videregående skole i Tromsø
Arbeidssted: Apotek 1 Hammerfest
Ansvarsområder: Fagansvar for inkontinens og rekvisita-ansvarlig.  
Verneombud og tillitsvalgt.


