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Studiecirkel inför kunskapsprovet 12/september 

SENNA drar igång med den andra studiecirkeln! Välkommen att delta i en studiecir-

kel som ger dig en bred kunskap inom farmaciområdet på den svenska arbetsmark-

naden! Studiecirkeln anordnas som förberedelse inför kunskapsprovet för farmaceu-

ter som äger rum den 12:e september 2019 på Uppsala universitet.  

Under denna "cirkel" ses vi vid 6 tillfällen och tar oss igenom de viktigaste ämnesom-

rådena inom farmaci och inför provtillfället. Detta görs för att ge dig som nyanländ 

farmaceut en 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 te-

oretiska delen av kunskapsprovet för att erhålla svensk yrkeslegitimation. 

Anmälan & mer info: https://lnkd.in/eCA3Cc7 

 

Projekt SENNA har tacksamt tagit emot en gåva 

från den ideella organisationen Farmaceuter 

utan Gränser. Gåvan består av 

kurslitteratur/böcker som ska ges ut till 

deltagarna under studiecirkeln. Bl.a. kommer 

deltagarna att få varsin Läkemedelskemibok 

vilket förhoppningsvis kommer vara till hjälp 

under studietiden inför examinationen men även 

senare i yrkeslivet!   

Inläsningsstöd online 
Du som har fått beslut om att skriva kunskapsprov till apotekare eller receptarie har 

möjlighet att få stöd inför provet. Inläsningsstödet ges på distans så du behöver 

tillgång till en dator och e-postadress. Seminarier sker 1–2 gånger per vecka med 

start den 16:e Augusti. Stödet är tänkt att inspirera och hjälpa dig att förbereda dig 

inför provet och lära dig hur provet är uppbyggt. Vid seminarierna kan du ställa 

frågor om de olika ämnena. Inför varje seminarium finns också uppgifter att 

förbereda. Inför seminariestart kommer du att få information om hur du loggar in.  

Anmälan & mer info: https://lnkd.in/eUsiGCh 
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Apotekspraktik inför det praktiska kunskapsprovet 

Om du är anmäld till det praktiska kunskapsprovet den 27:e eller 29:e augusti har 

Projekt SENNA lyckats få fram stöd och hjälp! 

Tillsammans med olika Apoteken har vi lyckats ordna med ett fåtal praktikplatser i 

syfte för er att se hur det fungerar i verkligheten. Ni får under en vecka träna på: 

• Vilket språk man använder som farmaceut på apotek 

• Vilka situationer man kan utsättas för 

• Vilka kunder man hanterar 

• Hur man tilltalar högutbildade kollegor och övrig vårdpersonal. 

Syftet med denna praktik för att du ska lära känna miljön på ett svenskt apotek och 

därmed få bättre chanser att klara det praktiska delprovet. 

Anmälan: mejla intresse till sara.antar@sverigesfarmaceuter.se så fort som möjligt.  

Sara Antar, projektledare för SENNA, är oerhört glad att få hjälpa er och hoppas 

verkligen att ni klarar det praktiska provet.  

 

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: https://www.sverigesfarmaceuter.se/senna/kontakt/  

- 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. Vi uppdaterar även hemsidan kontinuerligt: 

https://www.sverigesfarmaceuter.se/senna/aktuellt/  

 

Vänligen,  

Sara Antar 

SENNA Projektledare 2019 
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