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Angret på yrkesvalget
Yrkesvalget føltes helt feil fra
dag én. Etter tre måneder i
apotek var det nok for apotektekniker Margrethe Brodtkorb
Wittusen.
Av Kristin Rosmo

– Jeg mistrivdes fra første dag ved min
første arbeidsplass som apotektekniker,
Jernbanetorget apotek. Det var i mine
øyne store utfordringer med arbeidsmiljøet
der. Jeg følte at jeg hadde valgt helt feil
yrke, og var utrolig skuﬀet, sier apotek-

tekniker ved VESO apotek, Margrethe
Brodtkorb Wittusen.
Det var den triste starten den da 18 år
gamle Oslo-jenta fikk som nyutdannet
apotektekniker i 1987.
– Jeg hadde imidlertid en fantastisk flott
praksisperiode på Svaneapoteket i Oslo og
hadde store forventninger til det å jobbe
i apotek.
Etter tre måneder på apoteket sluttet hun.
Rett og slett.
– Jeg måtte bare bort og la ut på en flere
måneder lang haiketur i Europa sammen
med en venn.Vi ble kjent med mange
mennesker og lærte mye. Jeg kom nok
hjem som en litt tøﬀere jente enn jeg var
før jeg dro.
Etter Europa-turen fikk hun en jobb som
fotolaborant, med bildebehandling og
fremkalling som arbeidsoppgaver.
– Jeg hadde dessuten en vaskejobb på si
for å spare opp penger til flere reiser. En
gullsmedbedrift jeg vasket for, spurte om
jeg var interessert i å arbeide med maskingravering hos dem.
Dermed ble det til at Wittusen skiftet
beite på nytt. Det ble mange travle og morsomme år som maskingravør hos Gullsmed
Thune og Urmaker Bjerke. Verkstedet var
rett under Freiaklokken, midt i Oslo
sentrum.

– På den tiden var det mye å gjøre og
full fart. Etter noen år startet jeg for
meg selv som maskingravør. Jeg fikk
med meg alle kundene og fortsatte altså
på egen hånd. Men etter hvert ble det
likevel litt for lite å gjøre, og etter et par
år som selvstendig savnet jeg det å være
ansatt et sted.
I 2001 dukket det opp en mulighet
hos VESO – Veterinærmedisinsk
Oppdragssenter i Oslo. VESO driver
grossistvirksomhet for veterinærlegemidler,
vaksiner og handelsvarer til fisk og dyr, i
tillegg til VESO apotek.
– Jeg tenkte dette kunne bli et fint sted å
begynne i legemiddelbransjen igjen, og jeg
var superglad for at jeg fikk jobben.
VESO apotek er et spesialapotek for
veterinærlegemidler og andre varer til
veterinærbruk. Det er i all hovedsak et
nettapotek for veterinærer og dyreklinikker
rundt om i hele landet. I tillegg kommer
enkelte dyreeiere innom apoteket etter de
har vært hos smådyr- eller hesteklinikken
ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), ikke langt fra
apoteket. Wittusen har nå holdt koken
her i 17 år.
– Ja, her har jeg det veldig fint, og jeg er
glad for å kunne bruke apotekteknikerutdannelsen min igjen etter de 14 årene
jeg var ute fra bransjen, sier Margrethe
Brodtkorb Wittusen.
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