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En farmaceutisk hjælpeorganisation 

Farmaceuter uden Grænser - Danmark (FuG) blev stiftet i foråret 2000 af en gruppe 

farmaceuter og farmaceutstuderende, der i en periode havde fulgt den internationale 

organisation Pharmaciens sans Frontières – Comite International (PSF-CI).  

Det er gennem de respektive FuG-landes arbejde vist, at der er behov for en 

organisation, der specifikt sætter fokus på korrekt brug af lægemidler og på 

lægemiddelrelaterede problemer. Det er vigtigt at lægemidler, som ordineres, bliver 

fremskaffet, opbevaret og anvendt på rationel måde og derfor bør lægemidler 

håndteres af fagligt kompetente personer. 

Der er i udviklingslandene talrige eksempler på lægemidler af dårlig kvalitet eller 

direkte forfalskede lægemidler. Forfalskede lægemidler ses hyppigt, hvilket gør det 

aktuelt at sørge for sikre og pålidelige forsyningsveje. Derudover står mange 

udviklingslande overfor udfordringer med henblik på at opbygge bæredygtige 

sundhedssystemer drevet af kompetent lokalt fagpersonale.  

Vi mener, at der i høj grad er behov for en organisation, der kan være med til at 

rette op på disse forhold. FuGs primære opgave er at gennemføre 

udviklingsprogrammer i samarbejde med lokale partnere med fokus rettet mod 

projektaktiviteter, kommunikations- og formidlingsarbejde samt opretholdelse og 

styrkelse af samarbejdsrelationer.  

FuG har siden sin etablering arbejdet på at skabe organisatoriske rammer for en 

NGO-virksomhed med fokus på dansk deltagelse og bidrag til løsning af de 

internationale farmaceutiske udfordringer. FuG har gennem sine 12 år høstet mange 

erfaringer som i dag viser sig i et stadigt stigende engagement – i Danmark og 

internationalt – og ikke mindst i en kontinuert optimering af forretningsgangen – 

internt såvel som eksternt.  
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Projektaktiviteter i Afrika samt fundraising og formidling herom har styrket FuGs 

interne kapacitet og har muliggjort kontinuitet, videreudvikling og udvidelse af 

projektområder.  

I forlængelse af udsendelserne til Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) i Moshi i 

2010 har arbejdet i 2011 fokuseret på videreudvikling og styrkelse af båndende til 

skolen. KSP har givet udtryk for at styrke deres undervisning inden for farmaceutisk 

kemi og kvalitetssikring. På baggrund af dette har vi ved vores rekruttering af 

farmaceut til udsendelse i 2012 lagt vægt på disse fagområder.  

FuG har siden sin start arbejdet for at styrke de internationale bånd. I det denne 

sammenhæng har det været naturligt at styrke samarbejdet med de øvrige PSF-lande 

yderligere. FuG har således indledt samarbejde med FuG i Norge og Sverige. Aktuelt 

arbejdes der på et fælles nordisk projekt omkring counterfeit medicines (forfalskede 

lægemidler) i Ghana. 

I indeværende år har FuG haft internt strategimøde med henblik på at fastlægge 

kursen de nærmeste år. 

Årsrapporten dækker perioden mellem generalforsamlingen 2011 og 

generalforsamlingen 2012.   
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Strategi 

FuG er en organisation baseret på frivilligt engagement og kræfterne er i vid 

udstrækning rettet mod udvikling af en handlekraftig organisation. Erfaringsopsamling 

og -formidling udgør her grundpillerne med henblik på at fastholde kontinuitet og 

fokus i organisationens arbejde. Velvillighed overfor organisationens arbejde og 

sparring med relevante partnere har ligeledes medvirket til styrkelsen af FuG. FuG 

har således oparbejdet ekspertise og kompetencer, som gør det muligt at drive en 

organisation i fortsat vækst.  

FuG er en projektorganisation. FuG har sit primære projektfokus rettet mod 

eksisterende organisationer og initiativer centreret omkring rationel brug af 

lægemidler. I samarbejde med lokale partnere identificeres og igangsættes projekter 

med et udviklingssigte. Undervisning og udvikling og styrkelse af lokal farmaceutisk 

praksis er i denne sammenhæng hovedkomponenter i udviklingsarbejdet.  

Hovedopgaverne fremover er:  

• Etablering og fortsat styrkelse af samarbejdsrelationer med partnere i 

udviklingslande 

• Fortsat at sikre kvaliteten af vores projektarbejde  

• Implementering af arbejdsrutiner i projektdokumentation 

• Øget udnyttelse af interne kompetencer  

• Styrke det internationale samarbejde med øvrige nordiske Farmaceuter uden 

Grænser-organisationer 

• Udbrede kendskabet til organisationen i og uden for farmaceutiske kredse 

• Være engageret og vidende på ulandsområdet - specielt på det farmaceutiske 

fagområde  
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Målsætninger 2011-2012  

Målsætningerne for organisationsåret 2011-2012, som blev præsenteret på 

generalforsamlingen i marts 2011 og efterfølgende vedtaget på konstituerende 

bestyrelsesmøde var:   

• Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania 

• Arbejde for etablering af et studenternetværk 

• Fortsætte Samarbejdet med de nordiske FuG-lande 

• Styrke fundraising 

• Synliggøre organisationen 
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Status over målsætningerne 2011-2012  

Ad 1. En farmaceut, med kompetencer inden for farmaceutisk kemi og 

kvalitetssikring, er rekrutteret til udsendelse primo marts 2012 og 5 måneder frem.  

Ad 2. Vi har etableret kontakt til farmaceutstuderende med interesse for FuG’s 

arbejde.  Disse er i første omgang organiseret under PR- og fundrasing udvalget og vi 

arbejder fremadrettet på etablering af selvstændigt studenternetværk.  

Ad 3. FuG har løbende haft kontakt med de øvrige nordiske FuG-lande og har 

arbejdet på videreudvikling af samarbejdsaftale med søsterorganisationerne i Norge 

og Sverige omkring fælles projekt i Ghana.   

Ad 4. Udvalget har mødt en del udfordringer, som har hindret en effektiv fundraising 

via fond- og legatsøgning. Udvalget er derfor i gang med at udarbejde en ny strategi, 

som har fundraising i fokus. 

Ad 5. FuG har annonceret efter farmaceut til udsendelse, udsendt nyhedsbreve, 

afholdt fredagsbar på FARMA og deltaget i Kulturnatten 2011. Derudover har vi 

holdt foredrag i Pharmadanmark for studerende og på Bispebjerg Hospital for 

Klinisk Farmakologisk afdeling.  
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Organisationsstruktur 

Alle, der har interesse i organisationens arbejde, kan blive medlem. FuG afholder 

ifølge vedtægterne generalforsamling inden udgangen af marts. På den årlige 

generalforsamling vælges bestyrelsen som består af op til 7 medlemmer. 

Valgperioden er 2 år. Desuden vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.  

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen mødes ca. 6 om året.  

Der er etableret to udvalg med hver sit område:  

• Projekt- og udsendelsesudvalg    

• PR - og fundraisingudvalg  

Begge udvalg er repræsenteret i bestyrelsen.  
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Udvalg 

PR- og fundraisingudvalget 

I 2011 lancerede FuG en ny brochure, hvor man kan læse om foreningens arbejde i 

Danmark samt udstationeringerne i Afrika. Brochuren uddeles sammen med 

girokort ved forskellige PR-aktiviteter.   

I 2011 gentog FuG succesen med at holde fredagsbar på FARMA. Både bestyrelsen, 

PR- og fundraisingudvalgets medlemmer og ikke mindst de nye ildsjæle fra 

studenternetværket knoklede og sendte kolde øl over baren til de mange 

studerende og ’gamle’ farmaceuter, som besøgte fredagsbaren. Så ud over en god 

snak om foreningens arbejde kunne FuG afslutte fredagen med et pænt overskud.   

Igen i år havde FuG planer om at deltage i Kulturnatten på FARMA, og derfor blev 

der nedsat et ad hoc udvalg, som ihærdigt arbejdede med at give FuGs stand et ’new 

look’. I løbet af efteråret blev der fremstillet store, nye posters, som gennem 

billeder og tekst illustrerede FuGs arbejde i bestyrelsen, udvalgene og under 

udstationeringerne i Afrika. På Kulturnatten 2010 erfarede FuG, at en workshop ville 

bidrage til at fastholde besøgende, og derfor introducerede FuG legen ”Kend Din 

Medicin”. Pointen var at sortere udenlandske medicinpakker i lægemiddelgrupper 

for at illustrere den farmaceutiske ekspertise, som kræves ved 

lægemiddelhåndteringen, og som til tider er manglende i de lande som FuG besøger. 

På selve Kulturnatten blev der fyret op under den afrikanske suppegryde, spillet 

afrikansk musik og FuGs nye plakater lokkede mange af Kulturnattens gæster til at 

stoppe op og høre fortællinger fra de varme lande. Alt i alt havde FuG en glædelig og 

succesfuld aften på Kulturnatten. Dette skyldtes ikke mindst de glade gæster, hvor 

mange valgte at smide en mønt eller to efter besøget hos FuG. 

I løbet af 2011 har udvalget udsendt to nyhedsbreve og Facebook har været et flittigt 

anvendt medie til at nå længere og bredere ud end til kredsen af tilmeldte til 
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nyhedsbrevet. Dertil er der blevet oprettet en for udvalget lukket Facebook-gruppe, 

som har gjort nemmere at kommunikere og organisere internt.  

Med hensyn til sidste års målsætning, om at øge fundraising via fond- og legat søgning 

har udvalget mødt en del udfordringer, som har hindret en effektiv fundraising via 

disse kanaler. Udvalget er derfor i gang med at udarbejde en ny strategi, som har 

fundraising i fokus og der vil derfor i 2012 arbejdes målrettet mod at opnå en større  

balance mellem PR-aktiviteter og fundraising-aktiviteter i udvalget.     

 

Studenternetværket 

I løbet af sommeren 2011 udsendte PR- og Fundraisingsudvalget en mail alle 

studerende på FARMA, hvori de blev inviteret til et intromøde med henblik på 

dannelse af et studenternetværk under FuG.  De studerende, som meldte positivt 

tilbage, blev inviteret til intromøde sammen med udvalgsmedlemmer og 

bestyrelsesmedlemmer.  På mødet deltog seks studerende og de fik en kort 

introduktion til FuG og de mulige opgaver i studenternetværket blev drøftet. De 

studerende viste interesse for at deltage i yderligere synliggørelse af FuG gennem fx 

fredagsbar og at arbejde for selvstændige studenterprojekter. Indtil videre er de 

studerende en del af PR- og Fundraisingudvalget, men der arbejdes på at kunne 

oprette et selvstændigt studenternetværk i FuG. 

 

 
Projekt- og udsendelsesudvalg 

I 2010 startede FuG samarbejde med en ny tanzaniansk partner, Kilimanjaro School 

of Pharmacy (KSP). Skolen ligger i Moshi i Nordtanzania. På skolen udbydes 

forskellige kurser og uddannelser inden for det farmaceutiske fagområde med 

henblik på uddannelse af ”Pharmacy Assistants”  respektivt ”Pharmacy Technician”. I 

2011 har vi været i løbende dialog med KSP omkring det fremtidige samarbejde. 
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Herunder har vi fået specificeret hvilke fagområder som de ønsker styrket i et 

fremtidigt samarbejde. Dette har banet vejen for en udsendelse i det tidlige forår 

2012.  

FuG har indledt et projektsamarbejde med FuG i Norge og Sverige. Et fælles nordisk 

projekt vil rette fokus mod counterfeit medicines i Ghana. I samarbejde med Ghana 

Pharmaceutical Society og Kumasi University skal projektet sætte counterfeit 

medicines (forfalskede lægemidler) på dagsordenen gennem indsamling og analyse af 

lægemiddelprøver i Ghana. 
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Målsætninger for 2012-2013 

FuG vil i det kommende år: 

• Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania 

• Videreudvikling af studenternetværket med henblik på at det bliver et 

selvstændigt udvalg. 

• Fortsætte samarbejdet med de nordiske FuG-lande, med specifikt henblik på 

Ghana-projektet. 

• Styrke fundraising 

• Afdække yderligere projektmuligheder 
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Aktive i Farmaceuter uden Grænser 

Bestyrelsen 

Formand Søren Troels Christensen  

Næstformand Louise Risager Christensen 

Mai Frederiksen 

Anders Tybring Sørensen  

Nina Grøntved 

Helene Brøndum Pedersen 

Anne Zimmermann 

 

Suppleanter  

Aynur Sert 

Pernille Miller 

 

Revisor 

Line Thygesen (intern) 

Ebbe Jensen, Revision Vadestedet (ekstern) 

 

Projekt og udsendelsesudvalg 

Søren Troels Christensen 

Nina Grøntved 

Karianne Wilhelmsen Fjære 

Malene Busch Larsen 
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PR- og fundraisingsudvalg 

Anders Tybring Sørensen 

Aynur Sert  

Camilla Lykke Marvig  

Cong Nguyen 

Fie Nilsson (orlov i 2011) 

Helene Brøndum Pedersen 

Jonatan Riis Christensen 

Louise Risager Christensen  

Mai Frederiksen 

Mette Hagen Petersen 

Michael Green Lauridsen 

Pernille Miller 

Rune Nørgaard Rasmussen 

Sofie Rosenlund Lau 

Tina Egeberg Christensen (orlov i 2011) 

Tine Franzmann  
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Budget 2012 / Regnskab 2011 

 

Budgetforslag 
2012 

 

Regnskab  
2011 

    Kontingent 30.000 
 

22.300 
Støttebidrag 50.000 

 
20.000 

Fonde og legater 30.000 
 

- 
FuG-DK Aktiviteter og PR 5.000 

 
3.611 

Indtægt i alt 115.000 
 

45.911 

    Administration -15.000 
 

-9.660 
Møder -3.000 

 
-1.702 

Udsendelsesprojekter (Tanzania) 0 
 

- 
Udsendelsesprojekter (KSP) -50.000 

 
- 

Ghanaprojekt -50.000 
 

- 
Forsikring -10.000 

 
-5.221 

FuG-DK Aktiviteter og PR -2.000 
 

-2.369 
Omkostninger i alt -130.000 

 
-18.952 

    Årets resultat -15.000 
 

26.959 

    Foreslåes disponeret således: 
   Overført til næste år 
  

26.959 

   
  

Årets resultat 
  

26.959 

    Aktiver 
   Indestående 
  

138.636 
Kassebeholdning 

  
2.603 

Tilgodehavende støttebidrag 
  

10.000 
Mellemregning 

  
2.037 

   
  

Atkiver i alt 
  

153.276 

   
 

Passiver 
  

 
Overført resultat primo 

  
126.067 

Årets resultat 
  

26.959 

    
Skyldige omkostninger 

  
249 

    
Overført resultat ultimo 

  
153.275 
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Budget 2011 / Regnskab 2010  

 

Budget 
2011 

 

Regnskab  
2010 

    Kontingent 30.000 
 

27.100 
Støttebidrag 40.000 

 
45.500 

Fonde og legater 30.000 
  Kampagner (receptkuverter) - 
 

1.630 
FuG-DK Aktiviteter - 

 
1.274 

PR - 
 

200 
FuG-DK Aktiviteter og PR 5.000 

  Udsendelsesprojekter (Tanzania) - 
 

1.336 

Indtægt i alt 105.000 
 

77.040 

    Administration -25.000 
 

-8.585 
PR - 

 
-659 

Møder -3.000 
 

-3.605 
Udsendelsesprojekter (Tanzania) 0 

 
-274 

Udsendelsesprojekter (KSP) -50.000 
 

-35.755 
Forsikring -15.000 

 
-18.321 

FuG-DK Aktiviteter - 
 

0 
FuG-DK Aktiviteter og PR -2.000 

  PSF-International Aktiviteter -10.000 
 

-2.007 
PSF-CI Kontigent 0 

 
0 

Kampanger (receptkuverter) - 
 

-8.500 

Omkostninger i alt -105.000 
 

-77.706 

    Årets resultat 0 
 

-666 

    Foreslåes disponeret således: 
   Overført til næste år 
  

-666 

Årets resultat 
  

-666 

    Aktiver 
   Indestående 
  

121.502 
Kassebeholdning 

  
4.566 

    Aktiver i alt   126.068 

 
  

 Passiver   
 Overført resultat primo   126.733 

Årets resultat   -666 

Overført resultat ultimo   126.067 
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Regnskabet og budgettet, godkendt, marts 2012 

Ebbe Jensen, Revision Vadestedet 

Revisor



  

Bidrag  

Listen nedenfor omfatter firmaer, organisationer eller personer, som har støttet 

Farmaceuter uden Grænsers arbejde i 2011-12: 

− Pharmadanmark 

− Danmarks Apotekerforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Vil du støtte Farmaceuter uden Grænser? 

Hvis du vil støtte FuG, kan du tegne et medlemskab ved indbetaling af 300 kr. på 

konto nr. 1551 1697 5788, hvor du ligeledes kan indbetale støttebidrag efter ønske. 

Studerende betaler 100 kr. om året for medlemskab. Hvis du angiver din e-mail 

adresse, vil du herefter modtage nyhedsbrev om vores arbejde.  

Firmaer og foreninger kan støtte Farmaceuter uden Grænser ved at indsætte et 

beløb på ovenstående konto nr. Alle firmaer og foreninger, der støtter Farmaceuter 

uden Grænser, vil blive nævnt i Årsrapporten og på hjemmesiden www.fug-dk.dk. 

 

 

 

Farmaceuter uden Grænser 

c/o Pharmadanmark 

Rygårds Alle 1 

2900 Hellerup 

Konto nr. 1551 1697 5788 

CVR nr. 43110344 

info@fug-dk.dk 

www.fug-dk.dk 


