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Tjømling: Rita Bekken forelsket seg i Tjøme og Flekkenveien. 
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Farmasisjefen
som forelsket seg
i Flekkenveien
Noen rekker over veldig mye.
Tjømling Rita Bekken er blant dem.

Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

R

ita Bekken (56) er nordisk
sjef for det japanske legemiddelselskapet Santen.
Der har hun ansvar for
Norge, Danmark og Island. Fritiden
er preget av båtliv og natur.
Mye av fritiden går dessuten med
til vervet som styreleder i Holtane
Vel- og Båtforening (HVB) på Tjøme.
Da er det en nyttig bakgrunn å være
intensivsykepleier og ha en mastergrad i økonomi og ledelse.
Rita Bekken kom til Tjøme i 2009,
mens hun i utgangspunktet er fra
Hønefoss, et godt stykke inn i landet. Hvordan henger det sammen?
– Jeg forelsket meg i Tjøme, fordi
datter Caroline og jeg hadde tre hester på stall her ute. Vi bodde på Nøtterøy, og når Caroline var på ridetrening, kjørte jeg sightseeing på Tjøme. En gang kjørte jeg ned Flekkenveien og forelsket meg i stedet.

15.000 følgere på Instagram
Caroline bor også på Tjøme,
sammen med mannen, Jørgen. I tillegg til sivil jobb som økonom, konkurrerer hun profesjonelt med den
danske varmblodshesten CassiusVitz. I tillegg har mor og datter en 25
år gammel ponni, Mistral, som ny-

ter sitt otium på Tjøme. Rita Bekken
rir ikke så ofte selv lenger. Men engasjementet for dyr er til de grader
til stede.
– Jeg er veldig glad i dyr og får nesten fysisk vondt når jeg hører om
dyrevanskjøtsel eller mishandling.
Men i fritiden på øyene er det båt
og friluftsliv som gjelder for den
travle farmasilederen.
– For mannen min, Jan-Roar Arntsen, og meg er det båtlivet om sommeren som er det store. Høst og vinter koser vi oss på hytta ved alpinanlegget i Svarstad.
Man kunne tenke seg at dette var
nok å henge fingrene i. Men nei.
– Den egentlige lidenskapen er fotografering. Jeg har over 15.000 følgere på Instagram. Der legger jeg ut
bilder under navnet «bekkenrita»,
sier hun og forteller at hun er medlem av fotoklubbene både på Tjøme
og i Tønsberg.
Hun har til og med solgt rettighetene til noen bilder til nettstedet
Posterstore. Da er det Posterstore
som får de løpende inntektene. Men
hun har gleden av å vite at noen har
bildene hennes på veggen.

150 reisedøgn
Til 9. mars styrte Rita Bekken Santens virksomhet i Norge, Danmark
og Island fra kontor i Tønsberg. Men

etter et halvt år med hjemmekontor, er leieavtalen i Tønsberg oppsagt.
– Jeg blir mer effektiv når jeg jobber hjemmefra, og jeg savner ikke
det sosiale. Det får jeg nok av når jeg
er på reise. I fjor ble det 150 reisedøgn.
Nordensjefen forteller at Santen
er et ledende farmasiselskap innenfor øyesykdommer. Hovedsetet ligger i Osaka i Japan og i Genève for
Europa. Santen både forsker på og
utvikler legemidler innen øyesykdommer. I Norden er Santen ledende innenfor sitt segment.
Som sjef for 25 medarbeidere i tre
land, kunne vi tro at Rita Bekken
har nok å henge fingrene i. Og det
har hun nok. Men det er åpenbart
at hun liker utfordringer. Det begynte tidlig.
Som elleve-, tolvåring var hun
med i et uoffisielt norgesmesterskap i skiskyting og vant. Det var i
gutteklassen, for det var ingen jenteklasse. Utover i ungdommen ble
det noen riktig gode plasseringer i
langrenn på nasjonalt nivå.
På veien dit hun er i dag, har hun
vært innom farmasigigantene Pfizer
og Bayer.

Åpent og inkluderende miljø
– Hvorfor tok du på deg vervet som

styreleder i Holtane Vel- og Båtforening på toppen av alt dette?
– For å være ærlig, var det helt tilfeldig. Jeg fikk avtroppende styreleder Bjørn Bjørgan på døren.
Så da ble hun valgt og har vært
styreleder siden 2014. Som styreleder har hun én kjepphest.
– Jeg er opptatt av et åpent og inkluderende miljø i foreningen og i
hele området, sier hun og holder
frem tiltak som hun synes har god
effekt. I de senere år har HVB hatt
fast julefest, sosial del etter årsmøtet, dugnad med sosial del og hyggelig samling til St. Hans. Flott feiring av 60-årsjubileet i fjor var det
også.
Når Øyene avslutningsvis spør
Rita Bekken hva som gleder henne,
plukker hun frem et svar hun har
gitt tidligere. Hun synes det fortsatt
er dekkende.
– Det er kanskje litt klisjéaktig,
men det er de små og nære ting. Jeg
blir svært glad for å kunne glede andre, gi gaver eller hjelpe. Jeg er også
veldig glad i familien min, så når jeg
er sammen med mannen min, datter og svigersønn en fin sommerdag
ute med båt, da har jeg hvilepuls og
smil om munnen.
Reporteren bak disse linjer er for
øvrig medlem av, og styremedlem i,
HVB.

