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Apotektekniker Linda Engevik sikter 
mot toppene og peker mot De syv søstre. 
I yngre dager var det imidlertid krem-
toppene som gjaldt, og hun utdannet seg 
til konditor. Men tunge løft og nattarbeid 
slet etter hvert såpass mye på kroppen 
at hun måtte se seg om etter en annen 
karriere.
– Jeg er dessuten bare sånn passe glad i 
kaker. Nå bruker jeg den kompetansen 
bare til festbruk blant familie og venner.

Ny karriere
Valget av en ny karrierevei falt på et 
voksenopplæringsprogram for å bli apotek-
tekniker. Utdanningen tok hun i regi av 
Bodø videregående skole, med praksis ved 
Vitusapotek Idun i Sandnessjøen. 

Etter endt utdanning ble det imidlertid 
en runde innom både dagligvare, 
kafé, Vinmonopolet og byens 
tredje apotek, Vitusapotek 
Syv Søstre, før hun havnet 
i full stilling ved Apotek 
1 Sandnessjøen.
– Det er et flott sted å 
jobbe, og arbeidsdagen 
byr på stor variasjon. 
I tillegg til innbyggerne 

her i Sandnessjøen og omegn kommer 
mange turister innom. Turistmagneten 
Kystriksveien, Fv17 fra Steinkjer til 
Bodø, går gjennom byen. I tillegg har 
Hurtigruten anløp her, på kaia like ved 
apoteket. Med havet rett utenfor byen har 
apoteket naturlig nok mange skipsleve-
ranser, der jeg er mest involvert i arbeidet 
med førstehjelpsutstyr til fartøygruppe C, 
sier Engevik.

Apoteket leverer dessuten legemidler og 
handelsvarer til sykehuset, sykehjem, 
hjemmesykepleie og medisinutsalg. De 
har også flere kunder som mottar multi-
dosepakkede legemidler. De har hendene 
fulle, de to apotekteknikerne og de tre far-
masøytene ved apoteket i den ene enden 
av byens gågate.
– Jeg har ikke et kjedelig sekund på 

jobb. Men det betyr ikke at alt 
går på skinner. Ta dette med 

legemiddelmangel, for 
eksempel. Noen kunder 
blir frustrerte, selv om det 
ofte finnes alternativer. 
Jeg er redd situasjonen 
med legemiddelmangel 

kan gå ut over folks tillit 
til oss, sier hun.

Også fritiden er godt fylt opp for Linda 
Engevik. Hun har altså blitt smittet av 
topptur-basillen, og med så mange fjell-
topper som det er på Helgeland, er det 
bare å gyve løs når hun kan.
– I år har jeg blant annet vært oppe 
på samtlige av De syv søstre, som alle 
er mellom 910 og 1072 meter over 
havet (moh.). Jeg har også vært oppe på 
Dønnamannen (858 moh.) tre ganger i år.

Formen holdes ved like ved å sykle de fire 
kilometerne til og fra jobben hver dag, 
hele året. Det nytter lite med værfor-
behold her ute på Helgelandskysten. Bilen 
er kun forbeholdt de aller mest stormfulle 
eller regntunge dagene. 
– Det er bare godt å få litt luft, bedyrer 
Engevik, før hun fortsetter der hun slapp.

Profil

Sikter mot toppen
Hva gjør man når man er vokst opp med utsikt mot fjellkjeden De 
syv søstre, bosatt ved foten av dem og i tillegg er bitt av topptur-
basillen? Bestiger dem alle, selvsagt – helst hvert år.

Av Kristin Rosmo
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