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KÆRE FARMAKONOMLEDER
Et travlt forår med blandt andet lederforum på programmet er veloverstået. Her blev
vi bekræftet i, at tankerne omkring et netværk for jer, er en rigtig god idé. Flere
ledere fra netværksgrupperne delte deres erfaringer med os - til stor inspiration.
Derfor vil vi starte en ny runde op med netværksgrupper til efteråret. Gode idéer til
arrangementer med mere, er også mere end velkommen i vores indbakke.
Lederforum fokuserede også på jeres rolle som mellemleder. Foredragsholder
Annette Klausen Bengtsson delte blandt andet tre gennemgående fejl, man nemt
kan forfalde til at tænke, som mellemleder: Man tror, at man skal lave det hele selv.
Man glemmer, at skabe alliancer og man tager ikke sin rolle som mellemleder 100 %
alvorligt.
Det tror jeg er vigtige pointer at have i tankerne, hvis vi skal skabe gode
arbejdspladser.
Ikke kun for jer som ledere - men for alle farmakonomerne.
Jeg glæder mig til at møde mange af jer på jeres arbejdspladser sammen med vores
nye næstformand Ann-Mari Grønbæk på den anden side af ferien.
Rigtig god sommer.
Med venlig hilsen

Christina Durinck
formand
HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED I ET
NETVÆRK FOR LEDERE?
I sommeren 2016 startede
Farmakonomforeningen arbejdet op med at
etablere netværk for ledere. Der blev her skabt
fire netværk efter ønske fra deltagere på
Lederforum 2016. Ønsker du at blive en del af et

netværk, behøver du blot at følge linket og
udfylde skema, som du efterfølgende skal sende
til Farmakonomforeningens sekretariat, Att. Ulrik
Frederiksen.
Så vil vi sørge for, at du bliver sat sammen med
andre i din region, der også ønsker at være i et
netværk.

DRÆB DE VÆRDILØSE MØDER
Går du fra møder, hvor der bliver talt meget,
men ingen alligevel helt ved, hvad konklusionen
endte med at være? Så er det et tegn på, at
mødet har været spild af tid.
Pernille Bekke fra Lederweb har samlet gode råd
til, hvordan du undgår at spilde tiden.

ER KVINDELIGE LEDERE BEDRE TIL AT
MOTIVERE?
Medarbejdere har tre grundlæggende behov, som
du skal opfylde for at motivere dem til fulde.
Få her styr på de tre behov og få forskeres bud
på, om lederens køn har nogen betydning for,
hvor dygtig lederen er til at opfylde
medarbejdernes behov og motivere dem.
Forfattere: Christian Bøtcher Jacobsen. Joachim
Langagergaard, Lotte Bøgh Andersen

FEM TING DU ALDRIG MÅ GØRE, NÅR DU
SKAL LEDE OPAD
Mange ledere får ikke succes med at lede deres
chef, fordi de ikke ved, hvordan de skal gøre. For
at hjælpe dig med at styre uden om
faldgruberne, får du her en top fem over de

absolutte no-goes, når du leder opad.
Annette Klausen Bengtsson har skrevet denne
artikel til Lederweb.
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