
Hvorfor har du meldt dig til LEA? 
Jeg har været på andre lederkurser 
i forbindelse med mit arbejde 
uden for sektoren, men som apo-
teker er man ejerleder, og det er 
noget helt andet end at være en 
del af for eksempel en stor virk-
somhed. Du skal have et fortsat 

indre “drive” og holde gryden i kog, du skal holde 
fokus og bedrive forandringsledelse, når der er brug 
for det. Man har mange kasketter på, og det skal 
man lære at navigere i og udføre sin ledelse efter.
 
Hvilke ledelsesudfordringer håber  
du at komme til at arbejde med?
Først er fremmest er det godt at lære sig selv bedre 
at kende via de MBTI-ledelsesprofiler, som vi arbej-
der med på forløbet. Jeg har tidligere brugt person-
lighedsprofiler, også sammen med personalet, og 
det giver meget. Jeg glæder mig også til at komme 

dybere ned i nogle af de særlige udfordringer og le-
delsesdilemmaer, vi som apotekere står ret alene 
med i hverdagen. Det tog vi hul på allerede på før-
ste modul, hvor der også blev mulighed for at sparre 
med andre på holdet. 
  
Er der noget konkret, som du vil gå hjem  
og gøre anderledes, efter du har været af  
sted på første modul?
 Jeg tror, jeg vil være endnu mere fokuseret på at få 
alle medarbejderne med, når der sker forandringer. 
Jeg kan godt være hurtig til at gå fra beslutning til 
handling, og jeg skal lige huske at involvere og 
kommunikere i rette tid, så ingen føler, de ikke er 
informeret. Ikke at alle medarbejderne skal involve-
res i beslutningerne hver gang, men det er vigtigt 
altid at kommunikere hvorfor, man gør noget, frem 
for bare, hvad der sker. Det giver bedre forståelse og 
langt mere følgeskab.

I starten af september mødtes 12 apotekere til første modul af Danmarks Apotekerforenings lederud-
viklingsforløb for apotekere, også kaldet LEA. Det skræddersyede forløb består af fem moduler, der når bredt 
rundt i de ledelsesudfordringer, som kendetegner apotekerens hverdag. Første modul havde fokus på det per-
sonlige lederskab og tog udgangspunkt i deltagernes MBTI-profiler. Farmaci har talt med to af deltagerne.

Hvorfor har du meldt dig til forløbet?
For at kunne udvikle og lede an-
dre, skal man selv udvikles. Nu 
har jeg været apoteker i lidt over 
otte år. Jeg tager jævnligt på kur-
sus, men nu syntes jeg, det var på 
tide, at jeg tog et spadestik dybere 
og kiggede på mig selv som leder.

Hvilke ledelsesudfordringer håber  
du at komme til at arbejde med?
Jeg håber på at blive klogere på min personlige le-

delsesadfærd, så jeg kan blive mere bevidst om styr-
ker og udviklingspotentialer.

Hvad fik du med fra første modul?  
Er der noget, du vil gøre anderledes?
Jeg blev lige mindet om, at vi er meget forskellige 
som mennesker. Den måde, jeg ser verden på, er ik-
ke altid nødvendigvis den samme som andres. Når 
man bliver mere bevidst om, hvad der betyder no-
get for den enkelte, kan man blive bedre til at kom-
munikere mere nuanceret og målrettet.  
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