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SENNABLADET, jan/februari 2023 
 

Januari har passerat och projekt Sennas projektledare Katarina har startat redovisningen av 
2022 samt haft rådgivningssamtal. Några Sennadeltagare har gjort det teoretiska 
kunskapsprovet i januari. Den 31 januari fick Sennaprojektet besked om beviljande 
Främjandemedel från Arbetsförmedlingen och nu pågår planerna för verksamhetsåret 2023. 
En hel del aktiviteter finns tillgängliga i vårt kalendarium.  Anmäl dig till föreläsningar, 
studiebesök mm i kalendariet  

Nu är det februari med massor av dagsljus och solen har kommit tillbaka. Många praktiska 
prov och två teoretiska prov är inplanerade.  

På gång  

Den 20/2 introduktion till projekt Senna, träffa Sennadeltagare för nätverk och 
projektledaren för information om projektet och hur du kan få stöd via projektet. Sker 
digitalt 

Den 21/2 Workshop för dig som skall göra det praktiska provet den 1 mars. Här kan du 

förbereda dig. Läs kundfall här digitalt 

Den 22/2 Socialstyrelsen informerar digitalt 

Den 3/3 Kommunikationsföreläsning steg 1 inför praktiskt kunskapsprov digitalt 

För mer aktiviteter och anmälan se kalendariet  

Kom ihåg att boka rådgivning Personlig rådgivning via projekt Senna – Sveriges Farmaceuter 

Tillsvidare går det inte att anmäla sig till Läkemedelsakademins on-lineutbildningar men du 

som redan har anmält dig kan fortsätta att göra utbildningarna bland annat apotekssvenska 

och farmakoterapi 

Meddelande från arbetsförmedlingen  

Nu ska 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. 

Information från DOZ Apotek 

Under sista delen av 2022 omprofilerade vi alla våra 70-tal apotek både exteriört och 

interiört och vi ser så fram emot att rulla ut vårt nya butikskoncept. Vi har en vision om att 

alla ska få råd till en bättre hälsa och lever efter vårt varumärkeslöfte om att vi sänker 

tröskeln till att må bra.  Har du funderingar gällande våra arbetsmöjligheter eller helt enkelt 

vill veta mer om oss på DOZ. Hör av dig till rekrytering@dozapotek.se 
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