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Senna-projektet är igång igen. 

Sveriges Farmaceuter har även för 2019 beviljats främjandemedel för att snabba på och underlätta etableringen av 

nyanlända farmaceuter på den svenska arbetsmarknaden. Projektet heter SENNA (Snabbare etablering av nyanlända 

farmaceuter).  

 

Vi är oerhört glada för denna möjlighet och ser framemot ett händelserikt år för projektet som pågår till och med 

december 2019. Sveriges Farmaceuter uppskattar att det finns minst 600 nyanlända farmaceuter som kommit till 

Sverige de senaste fem åren.  

 

Förbundet vill tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och Svensk Handel genom projektet förkorta 

vägen till legitimering och arbete i Sverige. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Farmaceutkompis, som drivs 

av den ideella organisationen Farmaceuter utan Gränser.  

 

 

 

 

  

 

  

Sara Antar är projektledare för SENNA 2019 

 

Hej kära kollegor! 

Mitt namn är Sara Antar, jag är en relativt nyexaminerad apotekare som 

blev färdig med min fem-åriga utbildning i juni 2018.  Under min studietid 

engagerade jag mig ideellt vid sidan av studierna. Framförallt arbetade 

jag tillsammans med den Farmacevtiska studentkåren i Uppsala där jag 

satt i styrelsen som arbetsmarknadsansvarig och arbetade bl.a. som 

projektledare för arbetsmarknadsdagen Pharmada. 

Jag är ursprungligen född i Syrien, jag kom till Sverige tillsammans med 

min familj år 2002, då jag var 8 år gammal. Med min bakgrund tror jag att 

jag kommer kunna bidra en hel del för er integration och trivsel i den 

svenska arbetsmiljön och det svenska samhället. Jag har erfarenhet av 

bl.a. mina föräldrar som genomgick en stor livsförändring när vi flyttade till Sverige. Jag har erfarenhet av mig själv, det 

lilla barnet i familjen som lärde sig svenska och tolkade för mamma och pappa… Jag har en oerhört stor respekt för er 

som flyttat till Sverige, genomgått svåra omständigheter i hemlandet och får kämpa för att erhålla svensk legitimation för 

att bli mina framtida kollegor.  

Anledningen till att jag tar på mig ansvaret som SENNA-projektledare är att jag kan bidra på olika sätt, jag kan arabiska 

vilket kan underlätta vår kommunikation, jag har ett stort kontaktnätverk inom den farmaceutiska branschen samt att jag 

självklart tror på er, jag tror att om ni får den hjälp ni behöver så kan ni få era liv att rulla på i trygghet och utvecklas inom 

vår profession. Sverige behöver farmaceuter och ni finns tillgängliga!  

För att det ska fungera optimalt önskar jag ert engagemang i att delta i de aktiviteter och stöd som vi anordnar så att ni 

kommer en bit på vägen, förhoppningsvis klarar kunskapsprovet och påbörjar ett yrkesliv inom farmaci i Sverige!  

Jag finns på Sveriges Farmaceuters kansli på Vasagatan i Stockholm.  

Kontakta mig om ni har frågor om legitimationsprocessen, anställningar, praktik eller bara har idéer om vad vi ska ha för 

aktiviteter i projektet. 

Individuell rådgivning/information: 

SENNA-projektet erbjuder en så kallad individuell rådgivning för dig som nyanländ farmaceut. Rådgivningen avser 60 

minuter och du väljer själv att ta del av denna tjänst via telefon eller via ett personligt möte med projektledaren Sara. 

Under 2018 var det drygt 30 personer som använde sig av denna möjlighet. Individuell rådgivning och hjälp får man 

genom att kontakta vår projektledare: sara.antar@sverigesfarmaceuter. 
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