
 

 

AMiR-nyhedsmail 
 
 
Kære AMiR 
 
Arbejdsmiljøet har fyldt meget i efteråret 2018, og det fortsætter i 2019. Den nye hovedorganisation, FH, 
sætter fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i hele 2019. Arbejdsmiljøet er afgørende for, 
hvordan det er at gå på arbejde, og derfor er din indsats vigtig.  
I denne nyhedsmail kan du læse om: 
 

• Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 i Farmakonomforeningen  

• Projekt om sygefravær på privat apotek  

• Arbejdsmiljøudvalget skal have nye medlemmer – er det noget for dig?  

 
Med venlig hilsen og glædelig jul 
 
Åse Nissen, medlem af hovedbestyrelsen og formand for Arbejdsmiljøudvalget  
 

 

FARMAKONOMFORENINGEN 
 
 

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 i Farmakonomforeningen 
 
Den nye hovedorganisation – Fagforeningernes Hovedorganisation (FH) – har i 2019 særligt fokus på 
AMiR´erne og deres muligheder for at påvirke arbejdsmiljøet positivt. Målet er at forbedre arbejdsmiljøet 
igennem en styrkelse af AMiR´erne. Vi følger projektet med fokus på at få farmakonomer med og bakker 
op om at øge synligheden om arbejdsmiljøet og AMiR’er. 
  
I Farmakonomforeningen er der i løbet af efteråret og vinteren blevet afholdt regionale fælles AMiR/TR-
aftener. AMiR og TR har så mange fælles berøringsflader, at det er givtigt at styrke samarbejdet med 
fælles værktøjer, idéer og opgaver. Tilbagemeldingerne fra dem, der har deltaget, er, at det har været 
meget brugbart for såvel AMiR´er som TR´er. Mange af jer har taget jeres TR i hånden og har deltaget. Tak 
for det. 
 
Foreningen vil afholde en AMiR-dag i 2019. Ambitionen er, at I skal have flere redskaber i jeres AMiR-
arbejde, der kan give jer øget gennemslagskraft i forhold til såvel ledelse som jeres kolleger. I vil få 
nærmere information om tilmelding så snart vi har program, tid og sted på plads.  

 



 

 

 
Projekt om sygefravær på privatapotek 
 
Som mange af jer ved, har vi ved OK18 på privat apotek fået aftalt og afsat midler til et 
sygefraværsprojekt. Projektet har til mål at øge trivslen og forebygge og nedbringe sygefraværet på 
landets apoteker ved at give alle landets apoteker redskaber og anbefalinger til, hvordan de kan styrke 
det gode arbejdsmiljø. I alt 48 apoteker kan deltage i projektets første fase, der er to-delt. Den ene del går 
ud på, at man bliver klædt på med teori om trivsel og arbejdsmiljø gennem tre kurser fordelt gennem 
projektperioden. Kurserne afholdes fire steder i landet. Derudover får man på det enkelte apotek 
eksperthjælp i form af løbende coaching fra vores arbejdsmiljøfaglige samarbejdspartner, CRECEA, til at 
håndtere konkrete problemstillinger, som I bokser med på netop jeres apotek. 
 
De gode idéer og anbefalinger fra de deltagende apoteker vil blive samlet i en værktøjskasse, som tilbydes 
de apoteker, som ønsker at arbejde med en forebyggende sygefraværsindsats. Målet er også, at ikke-
deltagende apoteker efterfølgende kan få glæde af de værktøjer, der er udviklet.  
 
Projektet har opstart i april 2019 og afsluttes i november 2020, og der opfordres til, at hvert apotek 
deltager med en leder, en AMiR og en TR. Har I ikke valgt en TR på jeres apotek, kan det her være en god 
anledning til at gøre det. 
 
 

Farmakonomforeningens udvalg søger nye medlemmer  
 
I Farmakonomforeningens arbejdsmiljøudvalg arbejder vi med alt, hvad vi finder relevant for 
farmakonomers arbejdsmiljø. Vi mødes 2-3 gange årligt og diskuterer relevante emner og beslutter hvilke 
arbejdsmiljøindsatser, der skal indstilles til hovedbestyrelsen.  
 
På grund af selvvalgt udtræden fra udvalget søger vi nu 1-2 nye medlemmer. Hvis du har lyst til at være 
med i udvalget eller bare gerne vil høre mere om arbejdet i udvalget, så send et par linjer med dine 
kontaktdata (telefonnummer og mail) og lidt om hvorfor du gerne vil deltage i udvalgets arbejde til Henrik 
på hls@farmakonom.dk. Du kan også ringe til hans direkte telefon på 3318 9043. Så vil han formidle det 
videre til udvalget, og vi vender tilbage til dig. Du kan læse mere om udvalget, og hvem der deltager i det, 
her. 
 
 

 

mailto:hls@farmakonom.dk
http://www.farmakonom.dk/farmakonomforeningen/udvalg-og-samarbejde/arbejdsmiljoeudvalget/

