
 

 

Kære AMiR 

 

En del farmakonomer har store udfordringer med arbejdsmiljøet. Det giver sig udslag i højt 

sygefravær og mange henvendelser til sekretariatet. Derfor har Farmakonomforeningen og 

FTF  undersøgt medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Det er et vigtigt emne, der fylder, og 

derfor sætter næste nummer af Farmakonomen fokus på det psykiske arbejdsmiljø.  

Som AMiR er du en vigtig del af arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø på lige netop din 

arbejdsplads. I Farmakonomen bliver medlemmerne opfordret til at tale med dig, jeres 

tillidsrepræsentant, de øvrige kolleger og lederne, hvis de oplever problemer med 

arbejdsmiljøet. Med dette nyhedsbrev får du derfor et par webnyheder, foreningen har 

udgivet i forbindelse med FTF’s undersøgelse, ligesom du får mulighed for at smugkigge i 

Farmakonomen, der udkommer den 12. september. 

Derudover kan jeg også fortælle, at Farmakonomforeningen er med, når LO og FTF i den nye 

hovedorganisation erklærer 2019 for Arbejdsmiljørepræsentanternes År. I første omgang 

deltager jeg med Henrik Louring-Skogstrand fra foreningens sekretariat på et seminar om, 

hvordan de forskellige faglige organisationer kan styrke AMiR’erne. Hvis du har nogle idéer, 

må du meget gerne komme med dem ved at svare på denne mail senest mandag den 24. 

september. 

 

Med venlig hilsen  

 

Åse Nissen, medlem af hovedbestyrelsen og formand for Arbejdsmiljøudvalget (AMiU) 

 

 

FARMAKONOMFORENINGEN 

 

 

 

God ledelse giver mindre stress og mindre sygefravær 

Det er konklusionen i en ny rapport, som farmakonomernes hovedorganisation, FTF, har fået 

lavet. 

http://www.farmakonom.dk/farmakonomforeningen/nyheder/2018/god-ledelse-giver-

mindre-stress-og-mindre-sygefravaer/ 
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Lederes psykiske arbejdsmiljø er også betændt 

Det viser nye tal fra FTF. Det er bekymrende, at dårligt psykisk arbejdsmiljø rammer 

arbejdspladser bredt, mener formand for Farmakonomforeningen. 

http://www.farmakonom.dk/farmakonomforeningen/nyheder/2018/lederes-psykiske-

arbejdsmiljoe-er-ogsaa-betaendt/ 

 

Farmakonomen 7 sætter fokus på arbejdsmiljø 

Læs forud for dine kolleger og bliv klogere på FTF’s undersøgelse, på hvordan 

farmakonomerne vurderer deres arbejdsmiljø, og på hvad Farmakonomforeningen gør ved 

udfordringerne. (Link til Farmakonomen 7/2018) 

 

Få inspiration til samarbejdet med TR 

I løbet af efteråret afholder Farmakonomforeningen en række fyraftensmøder for AMiR og 

tillidsrepræsentanter rundt om i regionerne. Kom og få inspiration til samarbejdet mellem 

AMiR og TR. Tjek foreningens kalender og meld dig til arrangementet i din region her: 

http://www.farmakonom.dk/farmakonomforeningen/kalender/ 
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