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Kort nyt

Apotekerforeningen og Farmako
nomforeningen er enige om at 
arbejde på at forbedre trivslen og 
nedbringe sygefraværet på apo
tekerne. Derfor aftalte Danmarks 
Apotekerforening og Farmako
nomforeningen som en del af 
forliget i OK18 at sætte fokus på 
forebyggelse og sygefravær gen
nem et projekt i samarbejde med 
rådgivningsvirksomheden CRE
CEA A/S. Projektet, der er blevet 
døbt ”Sygefraværsprojektet”, lø
ber over halvandet år og inde

holder forebyggelse, trivsel, nær
vær og fokus på det gode ar
bejdsmiljø.  Den gode trivsel og 
en attraktiv arbejdsplads skal 
skabes ved at træne arbejdsmil
jøgruppen, ledelse og arbejds
miljørepræsentanter i sammen 
med tillidsrepræsentanter at ud
vikle værktøjer, der både har et 
forebyggende og fastholdende 
sigte. Som deltager i projektet 
skal ledelses og medarbejder
repræsentanter fra apoteket ar
bejde med initiativer, der skaber 

fokus på forebyggelse og trivsel. 
De vil i løbet af projektet modta
ge sparring fra CRECEA mellem 
møderne. Når projektet er afslut
tet, vil CRECEA samle de bedste 
værktøjer og anbefalinger i et 
idekatolog til hele sektoren.

Projektet forventes startes op i 
april 2019 og afsluttes november 
2020. Der åbnes snart for tilmel
ding via CRECEA, og det er 
”først til mølle”tilmelding. 

Konference og uddannelsescenteret Phar
makon i Hillerød er endnu engang på listen 
over Danmarks Bedste Arbejdspladser®, og i 
2018 rykkede Pharmakon fire pladser op på 
listen. På konference og uddannelsescente
ret Pharmakon i Hillerød hilser alle kollega
er på hinanden, alle hjælper hinanden på 
tværs af afdelinger, og der er generelt en 
god stemning blandt kollegaer og kunder. 
Det er nogle af de ting, som medarbejderne 
fremhæver i den medarbejdertilfredsheds
undersøgelse, som den globale konsulent 
og analysevirksomhed Great Place to Work® 
har foretaget i forbindelse med kortlægnin
gen af Danmarks Bedste Arbejdspladser®. 
Og det er den gode vurdering sammen
holdt med en beskrivelse af virksomheden, 
der gør, at Pharmakon igen i 2018 lå på den 
prestigefyldte liste – og endda rykkede fire 
pladser op i forhold til i 2017 og nu er på 
en flot 17. plads. 

Nyt projekt skal skabe mere trivsel på apoteket

Pharmakon er igen  
kåret som en af Danmarks 
bedste arbejdspladser
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