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4 April 2019  

Senna drar igång med Studiecirkel 

Hej på er,  

Den 23 Maj 2019 är det dags för vissa av er att skriva det teoretiska kunskapsprovet via Uppsala universitet. Inför 

detta vill projektet bidra med studiehjälp där ni kan få en genomgång av diverse ämnesområden samt bättre 

förutsättningar inför ert kommande yrkesliv i Sverige. Välkomna att delta kostnadsfritt, totalt finns 18 platser. Man 

anmäler sig till hela studiecirkeln och kontaktar sara.antar@sverigesfarmaceuter.se om man inte kan närvara vid 

något tillfälle. Anmäl dig här senast 9/4! 

Studiecirkeln består av 6 tillfällen där vi tar oss igenom de viktigaste ämnesområdena inför provtillfället. Detta görs för 
att ge dig, som nyanländ farmaceut, kunskap som du kan ha nytta av när du arbetar som apotekare eller receptarie i 
Sverige men även för att ge dig bättre förutsättningar att klara av den teoretiska delen av kunskapsprovet. 

Schema: 

 
Parallellt med studiecirkeln pågår inläsningsstödet (online) via Umeå Universitet. Anmäl dig till inläsningsstödet här. 

Sista anmälningsdag är 7/4. 
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Hurra för Läkemedelsakademin e-utbildningar 

Läkemedelsakademin, i samarbete med Arbetsförmedligen, vill 

glatt berätta att du som nyanländ icke-europeisk farmaceut 

erbjuds följande paket av e-learnings kostnadsfritt under 2019. Du 

gör dessa kursen/utbildningar online via en dator. 

Paketet innehåller: 

- Kurser på arabiska samt Apotekssvenska (Tillgängliga 
endast för svenska IP-adresser) 

- Kurser Farmakoterapi  

- Expeditionsförfattningar  

- Naturläkemedel 

- Egenvård (50 moduler) 

För att beställa inloggningsuppgifter skicka epost till info@lakemedelsakademin.se och bifoga information om 

1. Din examen från ditt hemland 

2. Att du avser att göra kunskapsprov eller kompletteringsutbildning för att få svensk legitimation. 

Mer information om kurserna finns här: 
https://www.lakemedelsakademin.se/utbildning-kurser/online/nyanlanda-
farmaceuter/  
   

 

Projektledare påminner om: 

- 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. Boka här! 

- Kontakta mig om ni har frågor om legitimationsprocessen, anställningar, praktik eller bara har idéer om vad vi 

ska ha för aktiviteter i projektet. Sara.antar@sverigesfarmaceuter.se 

- Håll utkik på Linked-In samt Instagram för nyheter och aktiviteter inom projektet. 

Följ oss på Linked-In @SENNA och på Instagram @projektsenna 
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