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KÆRE FARMAKONOMLEDER
Sommerferie giver tid til refleksion, og jeg har blandt andet tænkt tilbage
på et meget hektisk forår. De langtrukne overenskomstforhandlinger på
både det offentlige og private område fyldte meget. Jeg er glad for både
selve resultaterne og for det sammenhold i fagbevægelsen, der banede
vejen for forlig i det offentlige. Men i sidste ende betyder det især noget,
at medlemmerne af Farmakonomforeningen i overvældende grad bakkede
op om både forhandlinger og om resultaterne og stemte om
overenskomsterne. Så tak for det!
Jeg glæder mig til, at de forbedringer, aftalerne indeholder, kommer ud og
virker i jeres hverdag.
Jeg håber, at du også har haft tid til refleksion og
til at få ladet batterierne op henover sommeren.
Med nyhedsmailen her får du lidt input til dit
lederskab.

Med venlig hilsen

Christina Durinck
formand

LEDELSESKOMMISSIONENS ANBEFALINGER
I 2017 nedsatte regeringen en
ledelseskommission, der skulle sætte fokus på,
hvordan man kan skabe bedre ledelse i den
offentlige sektor. Kommissionens medlemmer
deltog derfor i møder og debatter gennem det
meste af 2017, inden deres afrapportering skulle
være klar sidst på året.
Ledelseskommissionens anbefalinger blev lanceret i juni 2018 og peger på 7
hovedbudskaber, der i den kommende tid vil blive sat fokus på inden for de
offentlige arbejdspladser. Budskaberne er:
•
•

Borgeren skal i centrum
Politikerne skal have tillid til ledelse

•

Samarbejdssystemet skal forenkles
Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
Ledere skal sætte retning
Ledere skal sætte holdet

•

Ledere skal udvikle sig.

•
•
•

Ledelseskommissionens arbejde har som udgangspunkt fokus på de offentlige
ledere, men mange af deres overvejelser kan også afspejle sig i privatansatte
lederes roller i dagligdagen.

LEDERNETVÆRK
Farmakonomforeningen understøtter fortsat
etableringen af netværk for ledere.
Skulle du sidde med et ønske om at være med i
et netværk blandt ledere, er du derfor
velkommen til at kontakte
Farmakonomforeningens sekretariat på
mail ff@farmakonom.dk eller tlf. 3312 0600 på
alle hverdage mellem kl. 10 og 15.
Farmakonomforeningen starter i september op

med dannelse af nye netværk, hvis der er behov
for dette.
MERE "LOVE" I LEDELSE!
Fremtidens ledere skal opnå resultater ved at
sætte sig selv til side og sætte noget andet i
første række: Mennesker, værdier, et højere
formål – eller ligefrem kærlighed! Dette skriver
Ola Jørgensen om efter at have deltaget i en af
de største Ledelseskonferencer i San Diego,
Californien.

SKAB PLADS TIL BÅDE LEDERTALENTER OG
FAMILIELIV
Arbejdspladsen risikerer at miste ledertalenter,
hvis ikke der er plads til at forene familielivet
med lederkarrieren. Lisbeth Odgaard Madsen
skriver om de tiltag, der kan hjælpe dem (og dig)
på vej.

BØGER: DYBE SAMTALER OM LEDERSKAB

Erhvervspsykolog og ledelsescoach Else Kathrine
Relster har skrevet en vellykket bog om at
udvikle sig som leder og som menneske. Ønsker
du at vide mere om lederens rolle, og hvordan
man går foran – så er dette en oplagt mulighed.
Bogen har fokus på, hvordan man går foran, og at det kan være svært, hvis
der er ting i fortiden og i ens personlighed, der forstyrrer og hindrer, at man
yder sit ypperste. I bogen undersøger forfatteren samspillet mellem
personlighed og kvaliteten af ledelse.

Bogen giver et unikt og autentisk indblik i seks lederes personlige historie og
viser, hvordan fortiden kan spøge i kulissen og indvirke på deres lederskab.
Den giver samtidig et bud på, hvad der skal til, hvis man skal få sit lederskab
og sin personlighed i god balance og undgå overbelastning og stress.
Bogen henvender sig derfor ikke alene til ledere, men også til mennesker som
er optaget af at forstå sig selv og som søger en god balance i livet.
Else Kathrine Relster har en ph.d. i psykologi fra Københavns Universitet og er
specialiseret i stress og stressforebyggelse.
”Dybe samtaler om lederskab”, Gyldendal, 292 sider, vejl. pris 300 kr.

HER KAN DU LÆSE STILLINGSOPSLAG
Du kan altid finde de seneste nye jobopslag for farmakonomer på
Farmakonomforeningens hjemmeside. Så hvis du har mod på nye udfordringer,
så se her.
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