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Årets sista nyhetsbrev
Projekt SENNA är ett statligt samarbetsprojekt som finansieras av främjandemedel varje år. Projektet
har lämnat in en ansökan för år 2020 och vi hoppas att vår ansökan beviljas så att vi kan fortsätta
finnas som stöd för er utländska/nyanlända farmaceuter i Sverige.
Den 23/dec-2019 läggs projektet på paus, vi annonserar via våra kanaler när vi vet mer kring
ansökan, håll utkik!

Här kommer en kort sammanställning av 2019
Farmaforum
En arbetsmarknadsdag ämnad för målgruppen utländska/nyanlända farmaceuter anordnades under
november-månad. Dagen bestod av en mässa där 14 potentiella arbetsgivare och/eller farmaceutiska
organisationer ställde ut i syfte att lära känna målgruppen och skapa kontakt. Under dagen erbjöds
även kortare intervjuer samt föreläsningar om integration, svensk apoteksmarknad som viktig
information från Uppsala Universitet.

Studiestöd & praktikstöd
Under året har projektet erbjudit studiestöd både online och fysiskt (i Stockholm).
Studiestödet har varit väldigt uppskattat av deltagarna och det är något vi avser att fortsätta
med om projektet får fortsätta år 2020. Dessutom har vi tillsammans med de stora
apoteksaktörerna lyckats erbjuda kortare praktik till deltagare som varit anmälda till det
praktiska kunskapsprovet. Det har funnits stort behov av praktik och matchningsstöd vilket vi
är glada över att ha kunnat bidra med. Till nästa år avser vi att fortsätta med detta stöd och
eventuellt hålla seminarium inför de praktiska proven.
Årets studiebesök
Under året har projekt SENNA besökt flera potentiella arbetsplatser för farmaceuter i landet.
Vi har totalt gjort 9 stycken studiebesök över landet. Vi har varit i Malmö, Göteborg,
Stockholm, Uppsala och Umeå för att träffa AstraZeneca, Bluefish Pharmaceuticals, Novartis,
Tamro AB, Apoteksgruppen, Galenica AB, Läkemedelsverket, Pfizer och Kronans Apotek.

Karriärkvällar
Tillsammans med Sveriges Farmaceuters industrisektion har projekt SENNA bjudit in till tre stycken
nätverksträffar där representanter från industrisektionen har berättat om sina karriärvägar. Under
dessa kvällar har våra utländska farmaceuter knutit bra kontakter och ökat sitt yrkesrelaterade
nätverk.

Rådgivning
Det har även erbjudits individuell rådgivning där man via telefon eller personligt möte fick specifika
råd/vägledning i etableringsprocessen. Rådgivningen har varit av stort värde och något vi avser att
fortsätta med.

God jul och gott nytt år!

Några ord från projektledaren Sara:
”Detta år har varit underbart för mig, jag har fått jobba med ambitiösa och
motiverade farmaceuter som av olika anledningar hamnat i vårt avlånga land.
Som SENNA projektledare är det min plikt att göra mitt yttersta för att stötta så
många som möjligt i etableringsprocessen. Min förhoppning är att många känner
att de fått stöd och motivation av projektet, varandra och mig.
Jag kan inte annat än hoppas på att vi får främjandemedel även år 2020 så att vi
kan fortsätta finnas som stöd och på sikt minska farmaceutbristen i landet.
Håll utkik på Linked-In, Facebook samt Instagram @projektsenna för nyheter och aktiviteter
inom projektet ”

Vänligen,
Sara Antar
SENNA Projektledare 2019
God jul och gott nytt år önskar projekt SENNA!

