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2,5 miljoner till att översätta kursmaterial
till arabiska
Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin ska översätta
utbildningsmaterial till arabiska för att korta vägen till jobb för nyanlända
apotekare. Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel har beviljats
nära 2,5 miljoner kronor från arbetsmarknadsdepartementet för ändamålet.
Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bland annat Syrien,
i kombination med den bristen på farmaceuter på den svenska
apoteksmarknaden.
Med hjälp av statliga främjandemedel på 2 475 000 kronor som
arbetsmarknadsdepartementet nu beviljat är det tänkt att processen för
nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden ska påskyndas.
- Det är glädjande att dessa medel nu frigörs för det här angelägna
ändamålet. Det här är en av flera viktiga åtgärder som kan bidra till att korta
tiden till arbetsmarknaden för nyanlända apotekare. Satsningen på
översättning av kursmaterial harmonierar med det så kallade snabbspåret
som vi är mycket delaktiga i, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för
Sveriges Farmaceuter.
Läkemedelsakademin avser att översätta 15 befintliga e-learning-kurser inom
farmakoterapi som är avsedda för apoteksfarmaceuter till arabiska.
- Det här är ett viktigt sätt att göra skillnad och ta samhällsansvar och som är
i linje med Apotekarsocietetens ändamål om att främja kompetensutveckling
inom läkemedelsområdet. Om vi med detta kan förkorta de uppskattningsvis
cirka 600 nyanlända apotekarnas insteg på arbetsmarknaden är mycket
vunnet, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten

För mer information kontakta:
Kristina Niemi, förbundsdirektör Sveriges Farmaceuter, 070-939 99 05,
Annika Tengvall, utbildningsledare Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Kristina Karmestedt Estman, arbetsrättsexpert/förhandlare Svensk Handel,
010-47 18 621
Åsa Ramel, arbetsrättsexpert/förhandlare Apoteksföretagen inom Almega, 08762 6846

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög
yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och
samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte
främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom
läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i
Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom
läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen
Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.
Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser
från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och
användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer
från hela läkemedelsområdet.
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