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Sygefraværsprojektet:

Slut med fnidder på  filialerne

•  Ændret værdigrundlaget til at bestå af tre værdi-
er: Retfærdighed, tillid og samarbejde. Disse er iføl-
ge CRECEA udslagsgivende for et godt arbejdsmiljø.

•  Italesat værdierne på personalemøder og fundet 
ud af, hvad de konkret betyder for hverdagen. 

•  Nedsat Team Trivsel bestående af ledelsen, tillids-
repræsentanterne samt arbejdsmiljørepræsentan-
terne. Teamet mødes 4 gange årligt og tager tem-
peraturen på trivslen.

•  Iværksat et månedligt nyhedsbrev fra apoteke-
ren, så medarbejderne på alle enheder ved, hvad 
der rører sig i virksomheden. 

•  Ændret i personalehåndbogen, bl.andt andet  
procedurer for skemalægning for at sikre retfærdig-
hed for alle medarbejdere. 

Sygefraværsprojekt er nu halvvejs gennem

ført. For apoteker Mads Haaning har det 

været en anledning til at arbejde målrettet 

med trivsel. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Egentlig har de ikke problemer med højt syge-
fravær på apotekerne i Sorø, Fuglebjerg og 

Glumsø. Alligevel valgte apoteker Mads Haaning i 
2018 at tilmelde sig Sygefraværsprojektet, der er sat 
i værk af Danmarks Apotekerforening og Farmako-
nomforeningen og udført i samarbejde med rådgiv-
ningsvirksomheden CRECEA. Apotekeren ønskede 
nemlig at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø. 

”For mig handler projektet mere om trivsel end 
om sygefravær. Projektet har tvunget os til at alloke-
re tid til arbejdsmiljøet, som ellers kan være lidt dif-
fust at arbejde med, og som derfor nemt bliver over-
skygget af andre, mere konkrete udfordringer i 
hverdagen,” siger Mads Haaning.  

Som et led i projektet deltager apoteket på tre kur-
ser hen over halvandet år. De to første er gennem-
ført, og her blev der blandt andet fremhævet tre 
værdier, der ifølge CRECEA er udslagsgivende for, 
om man trives på jobbet: Retfærdighed, samarbejde 
og tillid. Disse værdier har Mads Haaning adopteret 
til sine egne apotekers værdigrundlag.

”Det har handlet meget om at italesætte de tre 
værdier og finde ud af, hvad de konkret betyder for 
hverdagen på vores apotek,” forklarer apotekeren. 

Nyhedsbrev skaber begejstring

Sygefraværsprojektet har betydet en række konkrete 
ændringer på apoteket for at forbedre trivslen. Apo-
tekeren er blandt andet begyndt at udsende et må-
nedligt nyhedsbrev til de ansatte, og det vækker be-
gejstring.
”For os, der står ude i filialerne, er det svært at have 
det samme vidensniveau som dem, der står på mo-

Det har de gjort på Sorø, 
Fuglebjerg og Glumsø Apotek

derapoteket. Nyhedsbrevet startede op for et par 
måneder siden og har betydet, at alle medarbejdere 
ved mere om, hvad der foregår,” siger Britt Harres-
chou, der er tillidsrepræsentant på Fuglebjerg og 
Glumsø Apotek.

Netop kommunikationen og samarbejdet mellem 
de tre enheder har været et fokuspunkt i projektet.

>
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Slut med fnidder på  filialerne

TILLIDSREPRÆSENTANT, BRITT HARRESCHOU:

Nu står der i personalehåndbo

gen, at alle medarbejdere som 

minimum skal have én lukkevagt om 

ugen. Vi har lagt os fast på nogle ret

færdighedsprincipper, der gør, at vi 

undgår det fnidder, som skemalægnin

gen ellers kunne give.”

APOTEKER, MADS HAANING

Jeg er sikker på, at det gode ar

bejdsmiljø er investeringen 

værd. For mig som apoteker handler 

det jo også om, at der er værdi i med

arbejdere, der trives. De er gladere, har 

færre sygedage og er mere effektive. 

Det kan mærkes på bundlinjen.”

”

”
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Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen 
indgik ved OK18 en aftale om at forbedre arbejdsmiljøet på 
apoteket og nedbringe sygefraværet. Det sker gennem et 
projekt i samarbejde med rådgivningsvirksomheden CRE-
CEA, der forløber fra marts 2019 til november 2020. 
 
41 apoteker deltager i projektet. I løbet af perioden skal 
apotekerne deltage i tre kursusmoduler med forskelligt fo-
kus fra gang til gang. Apotekerne skal deltage med apote-
keren, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentan-
ten. Efter hver kursusdag får apotekerne besøg af en kon-

sulent fra CRECEA, der rådgiver apoteket om deres 
konkrete muligheder og udfordringer.

Efter projektets afslutning samles de gode erfaringer i en 
”værktøjskasse”, der bliver tilgængelig for hele sektoren, 
så alle apoteker kan lade sig inspirere af de succesfulde ca-
ses og tiltag på en måde, som giver mening for dem. 

Det andet kursus af tre blev gennemført i september 2019. 
Det sidste kursus afholdes forskellige steder i landet i janu-
ar og februar 2020.  

Sygefraværsprojektet kort fortalt

Værktøjskasse
(forventet 

novmber 2020)

Modul 3:
Januar/februar 

2019

Modul 2:
September 

2019

Modul 1:
Marts/april 

2019
Sparring Sparring Sparring

Mads Haaning blev apoteker på Sorø Apotek i 2016. 
Halvandet år senere overtog han også Fuglebjerg og 
Glumsø Apotek. Dermed stod han over for at fusio-
nere to forskellige arbejdspladser med forskellige ar-
bejdskulturer, og det har givet en række udfordrin-
ger.

”Der har været en tendens til en ”os og dem”-kul-
tur, der ikke er særlig frugtbar for samarbejdet. Den 
ønskede vi at opløse for at undgå småkonflikter, og 
det har projektet indtil videre hjulpet med,” fortæl-
ler Mads Haaning.

Et andet tiltag, der skal afhjælpe småkonflikter, er 
en ny procedure for skemalægning. Den er skrevet 
ind i personalehåndbogen og skal være med til at 
sikre retfærdighed for alle medarbejdere.  

”Nu står der, at alle medarbejdere som minimum 
skal have én lukkevagt om ugen. Vi har lagt os fast 
på nogle retfærdighedsprincipper, der gør, at vi 
undgår det fnidder, som skemalægningen ellers 
kunne give,” siger tillidsrepræsentant Britt Harres-
chou. 

Trivsel er et fælles ansvar

For Mads Haaning har arbejdet med trivslen, ud-

over de konkrete ændringer i praksis, også handlet 
om at definere roller og ansvar. Apotekeren er nem-
lig meget bevidst om, at det gode arbejdsmiljø på 
apoteket er en fælles sag.

”Det har været vigtigt at definere, hvad der er ar-
bejdspladsens ansvar, og hvad der er medarbejder-
nes. Det er for eksempel medarbejdernes ansvar at 
tage ja-hatten på, når de går på arbejde, og være po-
sitive og samarbejdsvillige over for deres kollegaer. 
Det er til gengæld ledelsens ansvar at håndtere, hvis 
der opstår noget, som ikke kan løses internt mellem 
medarbejderne, eller hvis det drejer sig om et mere 
strukturelt problem,” forklarer han. 

Apotekeren betoner også, at det er arbejdsplad-
sens ansvar at skabe rammerne for et godt arbejds-
miljø, både fysisk og psykisk. Og det kræver investe-
ringer – blandt andet i form af tid, som den der går 
til deltagelsen i Sygefraværsprojektet.

”Men jeg er sikker på, at det gode arbejdsmiljø er 
investeringen værd. For mig som apoteker handler 
det jo også om, at der er værdi i medarbejdere, der 
trives. De er gladere, har færre sygedage og er mere 
effektive. Det kan mærkes på bundlinjen,” slutter 
Mads Haaning. n
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