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Fra hjemmesykepleie
til apotek
Etter åtte år i hjemmesykepleien på Oppdal hadde Therese
Flotten Volden behov for en endring i arbeidssituasjonen.
Med begrensede valgmuligheter fant sykepleieren sin plass på
apoteket i fjellbygda.
Av: Kristin Rosmo

«Apotekmedarbeider og sykepleier» står
det på navneskiltet Therese Flotten Volden
bærer på jobb.
– Det er en super kombinasjon, og jeg
stortrives på apoteket, sier sykepleieren.
Hennes hjemplass, Oppdal, er den
sørligste kommunen i Trøndelag fylke.
Kommunen huser rundt syv tusen
innbyggere og er dessuten en stor hyttekommune. Industri, med blant annet
Oppdalskiferen, og fjellturisme er viktige
næringer for kommunen. I høysesongen
blir innbyggertallet tre–firedoblet.
Da hjemmesykepleier
Flotten Volden for
ti år siden kjente at
tiden var inne for å
bytte beite, befant
hun seg i en situasjon der stort sett
eneste mulighet for
å jobbe som sykepleier nettopp
var i hjemmetjenesten.

– Jeg kjente blant annet på at turnusjobbingen var vanskelig å kombinere
med familielivet. Så da Oppdals eneste
apotek, Vitusapotek Oppdal, utlyste
en ledig 40-prosentstilling som apotekmedarbeider/apotektekniker, søkte jeg
– og fikk jobben.
Hun vinket hjemmesykepleien farvel
og fant sin plass på apoteket ganske
umiddelbart.
– Etter hvert har stillingsstørrelsen
fordoblet seg. Jeg inngår nå i et bra lag
som består av tre apotekmedarbeidere,
en apotektekniker, fire farmasøyter og to
sykepleiere.
Flotten Volden valgte sykepleierutdanningen fordi hun er et omsorgsmenneske, og
fordi hun liker å arbeide med mennesker.
– Dette er sider ved meg selv jeg til de
grader får brukt her på apoteket også. Jeg
har dessuten oppdaget at jeg er veldig glad
i salg.
Sykepleieren er både logistikk- og
markedsansvarlig på apoteket. Hun og
kollegene vet å trekke på hverandres faglige kompetanse.
– Jeg har stor nytte av både den apotektekniske og farmasøytfaglige kompetansen
hos kollegene mine. Og jeg tror at også de
drar nytte av min erfaring med praktisk
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sykepleie innen sår, stomi, kateterisering
og ernæring.
Hun sier at det er et godt arbeidsmiljø ved
apoteket, og at de finner på mye moro.
– Her finner vi stadig sko som har byttet
plass i garderoben eller morsomme lapper
som umerkelig blir festet på ryggen av
apotekjakken. Når slikt skjer, er det
ofte samme kollega som står bak. Som
hovedmistenkt blir hun utsatt for mange
rampestreker til gjengjeld. Hun finner på
mye rart og spriter opp stemningen både
titt og ofte.
Når Flotten Volden ikke er på jobb, går
det stort sett i ett med familieliv. Familien
har nylig flyttet inn i et nybygd hus, og
begge barna driver aktivt med skiskyting.
Hun bruker også gjerne skiene selv, men
holder en knapp på langrenn fremfor å stå
på ski i det store og flotte alpinanlegget
Oppdal er så kjent for.
– Sommerstid er det et hav av fjelltopper
å bestige, og jeg bor midt i et eldorado for
tur og natur, sier Therese Flotten Volden.
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