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Aars Apotek er blandt de 41 apoteker, der 

tidligere på året deltog i sidste undervis-

ningsmodul i sygefraværsprojektet. Formå-

let er øget trivsel og reduceret sygefravær.

Hvordan tager vi den svære samtale, før tinge-
ne løber af sporet? Hvordan bliver vi bedre 

til at modtage en medarbejder, der vender tilbage 
efter en langtidssygemelding? Og kan vi lade os in-
spirere af andre apoteker, der har taget tiltag til bed-
re trivsel? 

Det var nogle af de spørgsmål, som apoteker Lon-
nie Skovfoged fik mulighed for at reflektere over 
sammen med apotekets arbejdsmiljørepræsentant 
(AMiR) og tillidsrepræsentant (TR), da de tidligere 
på året deltog i tredje og sidste undervisningsmodul 
af det sygefraværsprojekt, der har været i gang siden 
starten af 2019.

Helt konkret inspirerede dagen dem blandt andet 
til at overveje, hvordan de kan blive bedre til at tage 
imod kollegaer, der af den ene eller anden grund 
har været væk i en længere periode.

”Vi er blevet enige om, at der fremover skal laves 
en plan for genopstart til medarbejdere, der har væ-
ret væk i længere tid. Det kan være efter en syge-
melding, en barsel eller andet. Der sker hele tiden 
ændringer i forhold til lovgivning, IT og så videre, 
som det er vigtigt, at man bliver opdateret på, når 
man kommer tilbage. Og så er der det sociale 
aspekt. Man skal føle sig budt godt velkommen af 
kollegaerne,” siger Lonnie Skovfoged.

Styrket samarbejde

For hende har deltagelsen i projektet styrket samar-
bejdet mellem hende, AMiR og TR. 

”Vi har fået bedre ballast til at håndtere udfor-
dringer, når de kommer og helst få dem taget i op-
løbet. Tingene fungerer godt hos os lige nu, men 
man ved jo aldrig, hvor vi er om to år. Og den slags 
er rarest at diskutere i fredstid,” siger Lonnie Skov-
foged.

Projektet, der forventes afsluttet i slutningen af 
året, skal blandt andet resultere i en værktøjskasse, 
som kan komme alle apoteker til gode. n
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Om sygefraværsprojektet
Sygefraværsprojektet er en del af aftalen om OK18, 
hvor Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforenin-
gen besluttede at arbejde på at nedbringe sygefraværet og 
øge trivslen på apotekerne. 

41 apoteker deltager i projektet, som blandt andet inde-
bærer tre undervisningsmoduler med deltagelse af apote-
ker eller souschef, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsre-
præsentant samt efterfølgende besøg af en arbejdsmiljø-
konsulent fra CRECEA, som rådgiver og hjælper.

Projektet startede i foråret 2019 og forventes afsluttet i 
november 2020 med en ”værktøjskasse”, der skal udbrede 
de gode erfaringer til alle landets apoteker.


