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SENNABLADET, november 2022 
 

Nu är det snart vinter (lika med snö ����) på många delar i vårt avlånga land och Sennas 
aktiviteter fortsätter som vanligt, uppdateringar sker för det mesta varje vecka. Anmäl dig till 
föreläsningar, studiebesök mm i kalendariet  

Efterlängtat: Att förbereda sig inför det praktiska provet. Läs kundfall här  

Inför din praktik på apotek är det viktigt att du har gjort e-kursen expeditionsförfattningar se 
här hur du kostnadsfritt kan ta del av den Nyanländ icke-EU farmaceut - 
Läkemedelsakademin (lakemedelsakademin.se) 

På gång  

Projekt Sennas studiecirkel, inläsningsstöd inför det teoretiska kunskapsprovet är inplanerat 
i slutet på november se länk ovan till kalendern, där du anmäler dig. Du kan anmäla dig till 
delar av studiecirkeln de föreläsningar som du behöver. 

Den 17/11 Workshop del 2 inför det praktiska provet, se Sennas kalender 

Den 17/11, 2/12 och 20/12 Nätverkscafé kort program vid varje tillfälle och möjlighet att 
”nätverka” – inbjudan går ut till alla inom projekt Senna. 

Den 5/12 Meet and greet kvällstid på Doz Apoteks servicekontor i Stockholm, se kalendern 

Den 7/12 Farmaforum din möjlighet att träffa framtida arbetsgivare se kalendern 

Den 15-16/12 är det många som gör det praktiska provet i Uppsala, lycka till! 

Meddelande från arbetsförmedlingen  

Nu skall det bli lättare att söka praktikplats med ersättning via arbetsförmedlingen. Du 
söker/ordnar din praktikplats via apotekskedjorna eller annan verksamhet inom hälso- och 
sjukvård och arbetsförmedlingen hjälper dig att ansöka om ersättning. 

Meddelande från projekt Senna 

Sveriges Farmaceuter har tillsammans med Sveriges Apoteksförening, Lif, Almega och 
Svensk Handel beslutat att driva projekt Senna även verksamhetsåret 2023 under 
förutsättningar att statliga medel erhålls och  en ansökan om främjandemedel för år 2023 
kommer att skickas in. 

Information från Apotek Hjärtat 

Apotek Hjärtat tar gärna emot personer som söker plats för praktisk tjänstgöring. Det är en 
fördel om du har läst färdigt, alternativt påbörjat kurs i svenska på nivå C1 eller motsvarande. 
Skicka gärna in din ansökan till praktik@apotekhjartat.se redan idag.  
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