
 

Projekt SENNA 

Box 3215 ● Vasagatan 48 ● 103 64 Stockholm 

senna@sverigesfarmaceuter.se ● 070 – 939 99 06 

 

SENNABLADET, oktober 2022 
 

Den vackra hösten fortsätter och även Sennas aktiviteter. Anmäl dig till föreläsningar, 
studiebesök mm i kalendariet  

Vid forskning när det gäller integration framträder Senna som ett framgångsrikt projekt, läs 
mer här  

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. 

Den 25/10 och 27/10 kommunikationsträning och workshop inför det praktiska provet 

Den 3/11 introduktion till projekt Senna, få svar på dina frågor, träffa andra Sennadeltagare 
och projektledaren. 

Den 8/11 Studiebesök på Astra Zeneca Mölndal  

Den 7/12 Farmaforum din möjlighet att träffa framtida arbetsgivare skynda dig att anmäla 
dig på länken ovan.  

Resultat från en enkätundersökning 

72 % av dem som varit med på Sennas studiecirkel inför det teoretiska provet anser att 
studiecirkeln har hjälpt dem att klara det teoretiska provet. De som svarade på enkäten har 
en uppskattad tid att få svensk legitimation till 3-4 år. Tack för att du har svarat på enkäten! 

Här nedan kan du läsa om några som beviljats svensk legitimation 

Hej! jag heter Sanaa och fick min svenska legitimation 2019 och detta är min resa från SFI till 
svensk legitimation. Efter SFI har jag gått kompletteringsutbildningen i Göteborg universitet. 
Det var inte lätt särskilt om man har mycket annat att tänka på (familj , barn i Sverige och 
även i hemlandet ). Men jag lärde mig ett fantastiskt uttryck som svenskar använder ofta som 
är; en sak i taget... Läs mer om Sanaas resa här  

Hej, jag heter Ana och jag fick min svenska legitimation år 2022. Jag har kommit till Sverige i 
Januari 2020 från Egypten… Läs mer om Anas resa här   

Hej! Jag heter Sandra, jag fick min svenska legitimation år 2018 och detta är min resa från 
SFI till svensk legitimation… läs mer om Sandras resa här  
 
Professionsutvecklare informerar 

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för receptarier och apotekare. Det 
innebär att förbundet inte enbart arbetar med fackliga frågor utan att det även fokuserar på 
professionsfrågor. Förbundet lyfter exempelvis farmaceuternas kompetens i den allmänna 
debatten och är en röst för professionen. Läs mer här och här  

Information från apotek  

LloydsApotek blir DOZ Apotek Under hösten 2022 kommer 
LloydsApotek att byta namn till DOZ Apotek. Vi driver idag 74 fysiska apotek och en 
fullskalig e-handel. Är du intresserad av att praktisera eller arbeta hos oss är du varmt 
välkommen att höra av dig till rekrytering@lloydsapotek.se så hjälper vi dig vidare.   
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