
  

 

SENNA-bladet nr 4–2019  

27 Maj 2019  

Hej igen!  
Nu har den första omgången av studiecirkel, inläsningsstöd samt kunskapsprov avslutats. Bra jobbat alla som skrev det 
teoretiska kunskapsprovet och lycka till! Inför nästa kunskapsprovstillfälle anordnas en ny studiecirkel samt nytt 
inläsningsstöd som ni då kan anmäla er till, håll utkik på hemsidan samt sociala medier för SENNA! 

Besök i Göteborg 
Den 9: e och 10:e maj var SENNA i Mölndal, Göteborg och träffade en del nyanlända under trevligare tillställning. Det 
anordnades en karriärkväll med Sveriges Farmaceuters industrisektion där viktiga personer från industrin delade med 
sig av sina karriärvägar och berättade om vad man som farmaceut kan arbeta med i Sverige. Dagen efter fick SENNA 
besöka AstraZeneca i Mölndal och höra om företagets fantastiska utveckling och arbete. Studiebesöket uppskattades 
starkt av deltagarna och vi ser fram emot att anordna fler studiebesök i landet.  

       

 

Apotekspraktik inför det praktiska kunskapsprovet 
SENNA arbetar ständigt för att ge dig, som ska genomgå kunskapsprov via Uppsala Universitet, tillräckligt med stöd för 
att klara dig! Därför anordnar vi studiecirkel och inläsningsstöd online inför det teoretiska provet. Vad gäller det 
praktiska provet har SENNA tillsammans med apoteken föreslagit en kort praktik (1 vecka) för dig som har fått besked 
om att göra det praktiska provet. Kronans Apotek är de första att hjälpa och erbjuder praktikplats till de 12 personer som 
gör det praktiska provet den 17/juni.  

Projektledare påminner om: 
- Läkemedelsakademins kostnadsfria e-utbildningar som presenterades i nyhetsbrev nr. 2. Mer 

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

- 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, Facebook samt Instagram @projektsenna för nyheter och aktiviteter inom projektet. 
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