MITT JOBB

LÄK E M E D E LS KO N S U LE NT
Ambjörn Poulsen jobbar på Boehringer Ingelheim. Utbildning: Biomedicin, examen från Karolinska institutet 2006.

Hjärta: Familjen och de
tre barnen står högst i kurs.
Med två av dem var han
hemma under vardera ett
år. Det ångrar han inte en
sekund och ser det som en
självklarhet att vara en närvarande pappa.

Inhalator: (apparaten är hemlig och
får inte visas på bild).
Närmare 700 000
svenskar beräknas
lida av kol, kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, men de flesta är
ovetande om sjukdomen, som har sin källa
i långvarigt rökande.
Dåligt flås, hosta och
trötthet är några symptom.

Tysk flagga: Företaget
Boehringer Ingelheim är
ett familjeägt företag från
Tyskland. Hela kedjan från
forskning och utveckling till
tillverkning och försäljning
finns i företaget. Som fackligt förtroendevald sitter Ambjörn Poulsen i styrelsen för
akademikerföreningen på
företaget.

Minispirometer:
Med hjälp av denna
pryl kan sjukdomen
upptäckas i ett tidigt
skede. I samarbete
med främst primärvården kan personer rutinmässigt bli testade
för kol. Om minispirometern, som lite grovt
mäter andningskapaciteten, visar tecken på
att patienten har en
obstruktion blir personen föremål för vidare
utredning genom ett
mer utförligt lungfunktionstest.

Blodtrycksmätare: Att

Löpardojor: Som löpare har
Ambjörn Poulsen aldrig rökt och
har mycket liten risk för att råka ut
för kol. Sub 40 (under 40 minuter) på milen är målet, vilket innebär att han tränar rätt hårt. Han
gillar att ta i och njuter av vilan efter passen. Men just nu sätter ett
smärtande knä stopp för löpning.

Bil: Tre kundbesök per dag hinner Ambjörn
Poulsen som regel med. Därför tillbringas en
stor del av arbetstiden på resande fot i bilen
mellan sjukhus och vårdcentraler i Stockholm och Sörmland. Kontoret har han hemma i Årsta och cyklar eller tar tvärbanan till
huvudkontoret i Liljeholmen när kollegorna
träffas. Tidigare jobb som forskare på Medivir och Astra Zeneca var mer stationära.
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ta blodtryck ingår inte i Ambjörn Poulsens jobb. Däremot möter han läkare och
sjuksköterskor som han
bygger långsiktiga relationer
med. Med vetenskapen som
stöd argumenterar han för
företagets produkter. Fokus
ligger på att kunna hjälpa
patienten med de problem
som symptomen innebär.
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