Profil

Et valg i voksen alder
Therese Lysøe var nærmere 40 år og assistent på et alders- og
sykehjem da helsemessige utfordringer tvang henne til
omskolering. Dermed havnet hun på riktig hylle og jobber i dag
som apotektekniker ved Apotek 1 på Nesodden.
Av: Kristin Rosmo

Med plass på voksenopplæringen på
Apoteket stikker seg ikke akkurat frem der
apotekteknikerlinjen ved Ås videregående
det ligger innerst i det lille kjøpesenteret
skole tok det Therese Lysøe (43) to år å
på Flaskebekk, tre kilometer fra brygga på
utdanne seg til autorisert apotektekniker
Nesoddtangen. Men kundene finner fram
og en hverdag mellom reolene på
likevel – de nikker, smiler og hilser
Apotek 1 Nesodden. Gjennom
på Therese mens vi snakker
utdanningsløpet hadde hun
med henne.
praksisplassen sin der, og
– Jeg trives veldig godt her
i god tid før eksamen var
på apoteket, både med
avlagt fikk hun tilbud
kollegene, kundene og
om fast jobb på apoteket
arbeidsoppgavene mine.
etter endt utdanning.
– Jeg har vært utrolig
Hennes ansvarsområheldig. Det er så viktig for
der står klart definert
meg å kunne jobbe og bo her
i stillingsbeskrivelsen.
hjemme på Nesodden, og jeg
Ekspedisjonsstatistikk og
trives veldig godt med det nye Apotekteknikker Therese arkivering av papirresepter
Lysøe Foto: Kristin Rosmo
yrket mitt. Jeg kunne ikke
på A- og B-preparater.
gjort et bedre valg, sier den
Oppgjør. Varehåndtering.
relativt ferske apotekteknikeren ydmykt.
Kundebehandling.
– Kundebehandlingen er det jeg liker aller
best. Å få lov til å hjelpe mennesker til
en bedre hverdag. Jeg ønsker oppriktig
Navn: Therese Lysøe
at kundene skal være godt fornøyd med
Alder: 43
informasjon og hjelp når de går ut herfra.
Bosted: Nesodden. Også født og
oppvokst der.
Familie: Gift med Jan, har sønnen
Adrian (16). To katter.
Interesser: Hjem og familie.
Trives i strandsonen, som er lett
tilgjengelig på Nesodden.
Utdanning: Apotektekniker fra Ås
videregående skole 2015.
Arbeidssted: Apotek 1 Nesodden
Fagorganisert: Nei
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Therese leverer også ut medisiner til
pasienter som mottar legemiddelassistert
rehabilitering (LAR).
– Jeg prøver å gi dem alle et smil og å si
noe hyggelig før de går. De er ofte i en
vanskelig livssituasjon. Jeg liker denne
oppgaven. En sjelden gang opplever jeg
ubehagelige situasjoner i forbindelse med
utleveringen. Jeg har fått både vann og
diverse løsøre slengt mot meg, men jeg

Therese Lysøe jobber med ekspedisjonsstatistikk
og arkivering av papirresepter på A- og
B-preparater. I tillegg til oppgjør, varehåndtering
og kundebehandling. Foto: Kristin Rosmo.

vil presisere at det som regel går aldeles
utmerket.
Fra 1. juni er det fastsatt en struktur for
standardiserte LAR-tjenester og takster for
delutlevering, overvåkning av inntak og
administrasjon av ordningen.
– Jeg tror at ordningen med en standardisering av LAR-tjenesten blir fin
for oss som håndterer og utleverer
LAR-medisiner.
Therese er en nysgjerrig sjel. Hun vil vite
hvordan de ulike legemidlene skal brukes,
og hun spør ofte farmasøytene på apoteket hvordan nye legemidler virker.
– Jeg er glad i faglig påfyll og går gjerne
på kurs – både nettbaserte og fysiske.
Jeg innser imidlertid at mye skolering
gjenstår, men altså ingen ny omskolering
denne gangen.

