Farmaceutkompis - Vi samlar apoteks- och läkemedelsbranschen
för att stötta nyanlända akademiker
Farmacevter utan Gränser (FuG) startade i november 2015 integrationsprojektet Farmaceutkompis.
FuG möjliggör tillsammans med samarbetspartners för nyanlända att enkelt få en kontakt in i det
svenska samhället – en kontakt som dessutom är matchad till personens behov och är etablerad i
Apoteks- och Läkemedelsbranschen. Detta ger det nätverk som just den personen behöver.
-Vi vill för de nya svenskarna tillhandahålla en kompis, förhindra isolering, möjliggöra integration
och om möjligt säkerställa att det inte slösas med deras kompetens i onödan. De etablerade vill vi
ge en möjlighet att lära känna en ny kompis och vara en stöttande medmänniska - många idag
efterfrågar hur de kan hjälpa till, och det här är ett enkelt sätt! Det kräver nästan ingenting
förutom lite tid och vänskap från bägge parter, säger Hanna Rickberg, initiativtagaren till
Farmaceutkompis.

Så här fungerar Farmaceutkompis
Nyanlända och etablerade som vill bli matchade med en Farmaceutkompis registrerar sig enkelt på
projektets hemsida www.farmaceutkompis.se. Sedan kommer man att matchas med en kompis som
har liknande intressen. Kompisparen bestämmer själva hur ofta de ska ses och vad de ska göra
tillsammans, men kravet är att man ska träffas minst två gånger per månad under ett halvår. Det
finns lokala koordinatorer tillgängliga för alla om man behöver råd eller har frågor. Farmaceutkompis
kommer även att arrangera gemensamma aktiviteter för alla registrerade, till exempel gemensamma
middagar eller språkcafé. Våra samarbetspartners anordnar också aktiviteter för registrerade
Farmaceutkompisar, till exempel arbetsplatsbesök på apotek.

Farmaceutkompis når en stor del av Apoteks- och Läkemedelsbranschen och hittar via våra
samarbetspartners lämpliga etablerade kompisar såväl som nyanlända som önskar stöd från en
etablerad kompis. Tillsammans kan vi möjliggöra för nyanlända att enkelt få en kontakt in i det
svenska samhället!

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till farmaceutkompis@fug.se!

