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En farmaceutisk hjælpeorganisation 

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

farmaceuter og farmaceutstuderende efter inspiration af den daværende 

internationale organisation Pharmaciens sans Frontières – Comite International (PSF-

CI). 

Globalt set er adgang til sundhed og herunder lægemidler af høj kvalitet ikke lige. 

Specielt udviklingslande døjer med sundhedssystemer som ikke i tilstrækkelig grad 

formår at levere sundhedsydelser i det omfang og af en sådan kvalitet som kunne 

være ønskeligt.  Vi mener, at der i høj grad er behov for en organisation, der kan 

være med til at forbedre disse forhold. FuGs primære opgave er derfor at 

gennemføre udviklingsprojekter i samarbejde med lokale partnere med fokus rettet 

mod styrkelse af lokal kapacitet samt gennem kommunikations- og 

formidlingsarbejde at gøre opmærksom på udfordringer i udviklingslande.  

 

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

udstrækning rettet mod udvikling af en handlekraftig organisation. FuG har siden sin 

etablering arbejdet på at skabe rammer for en organisation med fokus på dansk 

deltagelse og bidrag til løsning af internationale farmaceutiske udfordringer. FuG har 

gennem sine 13 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. FuG har siden sin start 

ligeledes arbejdet for at oparbejde og styrke internationale relationer. I den 

sammenhæng har det været naturligt at styrke relationerne til de øvrige FuG-lande. 

FuG har således indledt samarbejde med FuG i Norge og Sverige. Velvillighed overfor 

organisationens arbejde og sparring med relevante partnere har ligeledes medvirket 

til styrkelsen af FuG.  

Organisationer er dynamiske størrelser som løbende må tilpasse sig i forhold til 

omverdenen og fx ressourcer og interne kompetencer. FuG har i sin levetid udviklet 
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sig og oparbejdet ekspertise og kompetencer, som gør det muligt at drive en 

organisation i fortsat vækst. En konsekvent praksis omkring erfaringsopsamling og – 

formidling har medvirket til kontinuitet og fokus. Med henblik på at klarlægge kursen 

for de nærmeste år, har bestyrelsen i FuG i indeværende år haft fokus på tilpasning af 

organisationens strategi og herunder organisationsstruktur. 
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Strategi 

FuG arbejder mod at være en anerkendt NGO, som arbejder for kvalitetssikret 

lægemiddelanvendelse i udviklingslande.. FuG arbejder projektorienteret og har sit 

primære fokus rettet mod organisationer i syd. I samarbejde med lokale partnere 

identificeres og igangsættes udviklingsprojekter med bæredygtighed for øje. Styrkelse 

af lokale kompetencer og kapacitet er i denne sammenhæng hovedformål. For at 

kunne gennemføre og indfri vores ambitioner har vi indkredset de hovedopgaver 

som vil være i fokus i de kommende år og er således:  

• Etablering og fortsat styrkelse af samarbejdsrelationer med partnere i 

udviklingslande 

• Fortsat at sikre kvaliteten af vores projektarbejde  

• Fokus på internt engagement og arbejdsprocesser og optimal udnyttelse af 

interne kompetencer 

• Implementering af arbejdsrutiner i projektdokumentation 

• 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 2012-2013  

Målsætningerne for organisationsåret 2012-2013 som blev præsenteret på 

generalforsamlingen i marts 2012 og efterfølgende vedtaget på konstituerende 

bestyrelsesmøde var:   

1. Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy, Tanzania 

2. Videreudvikling af studenternetværket med henblik på, at det bliver et selvstændigt 

udvalg. 

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

Ghana-projektet. 

4. Styrke fundraising 

5. Afdække yderligere projektmuligheder 
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Status over målsætningerne 2012-2013  

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

har været udsendt i 5 måneder til Kilimanjaro School of Pharmacy i Tanzania som 

videreførelse af de tidligere udsendtes arbejde. Ny rekruttering til udsendelse i 2013 

med fokus på undervisning samt opbygning af skolens QC-laboratorium har fundet 

sted primo januar. 

Ad 2. Studenternetværk blev organisatorisk lagt under PR- og fundraisingudvalget. 

Som følge af en ny organisationsstruktur vil studenternetværket primo 2013 fungere 

som et selvstændigt udvalg samtidig med at de studerende opfordres til at deltage i 

de enkelte projektgrupper. 

Ad 3. FuG deltog i maj 2012 i en delegation, som besøgte vores samarbejdspartnere i 

Ghana. Et fællesmøde blev afholdt i København i september 2012 med deltagelse af 

FuG-Sverige og FuG-Norge. På mødet blev det videre arbejde med Ghanaprojektet 

diskuteret. 

Ad 4. En organisationsstruktur blev indført med virkning fra 2013. Den nye struktur 

skal blandet andet sikre en bedre sammenhæng i projektaktiviteter ved at fundraising 

er flyttet til de enkelte projektudvalg.  

Ad 5. Nye projektforslag er blevet diskuteret løbende, og det er blevet besluttet at 

opstarte samarbejde med hospitalet i Masanga, Sierra Leone.  
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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 gange om året.  

 

Frem til primo januar 2013 har FuG været organiseret i følgende udvalg med hver 

sine arbejdsområder, begge med repræsentation i bestyrelsen:  

• Projekt- og udsendelsesudvalg    

• PR- og fundraisingudvalg  

 

Fra januar 2013 vil FuG være organiseret i projektgrupper, der afspejler de projekter 

vi arbejder med. I 2013 er det følgende tre projekter:  

• Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP), Tanzania  

• University of Ghana, School of Pharmacy (UGSOP), Ghana 

• Hospitalet i Masanga, Sierra Leone  

 

PR og fundraising bliver i fremtiden en integreret del i hver af projektgrupperne for 

at give et bedre samarbejde og flow igennem FuGs arbejde med projekter. 

Herudover nedsættes ad-hoc udvalg i forbindelse med f.eks. fredagsbar og kulturnat. 

Desuden arbejdes videre med styrkelsen af studenternetværket. Medlemmerne heri 

vil også deltage i projektgrupper samt ad-hoc udvalg. 

Alle projektgrupper og ad-hoc udvalg samt studenternetværket skal have en 

gruppeformand/kontaktperson, som er medlem af bestyrelsen.  

Konsekvensen af denne organisationsændring er, at de tidligere udvalg – PR- og 

fundraising udvalget samt udsendelsesudvalget – nedlægges.  
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Årets gang 

University of Ghana, School of Pharmacy (UGSOP) 

Mai var med vores skandinaviske FuG-kolleger på rejse til  Ghana for at mødes med 

de ghanesiske samarbejdspartnere. I løbet af de dage, opholdet varede, blev der især 

afholdt møder med repræsentanter fra det farmaceutiske fakultet (UGSOP) på 

universitet i Accra, men der var også et møde  med den ansvarlige farmaceut (chief 

pharmacist) i Sundhedsministeriet og politiet. Desuden nåede den skandinaviske 

delegation at deltage i en konference om antibiotikaresistens samt at besøge nogle 

lokale apoteker.  Det var nogle meget udbytterige dage, hvor alle parter støttede op 

om projektet omhandlende forfalskede lægemidler. 

Det skandinaviske samarbejde har udviklet sig og der blev i september afholdt et 

fællesmøde i København med deltagere fra Norge og Sverige. I løbet af weekenden 

blev især projektplanen og indholdet af en samarbejdsaftale mellem de skandinaviske 

lande diskuteret 

I samarbejde med Afdeling for Samfundsfarmaci på PharmaSchool er der planlagt et 

specialeprojekt, som skal være med til at kortlægge forsyningskæden af forfalskede 

lægemidler i Accra. Viden fra dette projekt understøtter projektet omkring 

forfalskede lægemidler.  

 

Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) 

Samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy (KSP) blev yderligere styrket i 

2012 ved at FuG sendte en dansk farmaceut af sted til skolen på en 5-måneders 

udsendelse. KSP ligger i Moshi i det nordlige Tanzania og uddanner ”pharmacy 

technicians”, som efter tre års uddannelse kommer ud at virke på de tanzaniske 

apoteker. Derudover udbyder skolen et avanceret kursus i industriel farmaci og 

regulatorisk compliance.  

Formålet med udsendelsen i 2012 var at styrke undervisningen i farmaceutisk kemi 

gennem deltagelse i undervisningsaktiviteterne inden for faget samt 

erfaringsudveksling med de lokale undervisere. Blandt andet blev principperne 
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omkring problembaseret læring implementeret, og der foregik gensidig inspiration 

omkring hvordan power point kan bruges i undervisningen. Derudover iværksatte 

FuG en indsamling af molekylebyggesæt som blev bragt til skolen og anvendt i 

undervisningen. I og med at underviserne, på trods af deres universitetsuddannelser, 

ikke selv har haft adgang til molekylebyggesæt under deres uddannelse, er de ikke 

bevidste om at de findes, og ved derfor ikke at de mangler dem.  Derfor var det en 

øjenåbner for både studerende og undervisere, hvorledes molekylebyggesæt kan 

bruges til at understøtte kemiundervisningen. 

Et andet formål med udsendelsen var at kortlægge mulighederne for fremtidigt 

samarbejde mellem KSP og FuG. Der er gensidig enighed om at fortsætte 

samarbejdet omkring undervisning. Derudover råder KSP over et 

kvalitetssikringslaboratorium, som trænger til en kærlig hånd. En af FuGs 

målsætninger for 2013/2014 er at give en hjælpende hånd med til dette. 

 

PR- og fundraisingsaktiviteter 

Til årsskiftet 2012/2013 nåede FuG 500 likes på Facebook, hvilket var en god start på 

et forhåbentligt produktivt år for foreningen. I løbet af året udsendte FuG fire 

nyhedsbreve, som blandt andet indeholdte generelle nyheder og historier fra de 

varme lande. 

Der blev udarbejdet et arbejdsark for fundraising indeholdende fondenes navne, 

ansøgningsfrister og ansøgningskriterier. Dette arbejdsredskab vil blive anvendt bredt 

i FuG til fundraising for vores projekter i Ghana og Tanzania. 

I september 2012 deltog FuG i en info-aften for 1.års studerende på PharmaSchool, 

hvor flere andre foreninger var repræsenteret. Vores stand var velbesøgt og 

studenterne var nysgerrige for, at vide mere om FuG. 

Igen i år deltog FuG i Kulturnatten på PharmaSchool, hvor blev der fyret op under 

den afrikanske suppegryde, vist spændende billeder og FuGs plakater lokkede mange 

af Kulturnattens gæster til at stoppe op og høre fortællinger fra de varme lande. 

Derudover gentog vi succesen med legen ”Kend din medicin.” Alt i alt havde FuG en 
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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. 

 

Studenternetværket 

Igennem året blev studenternetværket mere etableret og der har været afholdt en 

del møder og givet introduktion til de øvrige projekter i FuG, hvilket fortsættes i 

2013. Det har mundet ud i to projekter som løber af staben i 2013. I forbindelse 

med farmaceutstuderendes studieophold på apoteker planlægger 

studenternetværket, at få studerende på apoteksophold til, at stå for indsamling via 

indsamlingsbøsser. Disse indsamlingsbøsser skal stå fremme på skranken hos de 

studenter og apoteker som indvilliger i deltagelsen. Det andet projekt som 

studenterudvalget har været en stor del af er FuG fredagsbaren den 1. marts 2013. 

Her har de især stået for de praktiske overvejelser om underholdning og lignende.  
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Målsætninger for 2013-2014 

Farmaceuter uden Grænser vil i det kommende år: 

• Fortsætte samarbejdet med Kilimanjaro School of Pharmacy i Tanzania om at 

styrke undervisningskompetencerne mellem danske farmaceuter og lokale 

undervisninger  

• Bidrage til opbygning af et velfungerende kvalitetssikringslaboratorium på 

Kilimanjaro School of Pharmacy 

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

Ghana-projektet. 

• Styrke fundraising 

• Konsolidere ny organisationsstruktur   

• Arbejde for at blive mere synlighed overfor vores faggruppe   

• Etablere samarbejde med hospitalet i Masanga, Sierra Leone samt afdække 

projektmuligheder og synliggøre projektet med henblik på fundraising  

• Arbejde for at øget synlighed samt rekruttering af flere betalende medlemmer 
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Aktive i Farmaceuter uden Grænser 

Bestyrelsen 

Søren Troels Christensen (Formand) 

Anders Tybring Sørensen (Næstformand) 

Helene Brøndum Pedersen (Kasserer) 

Mai Frederiksen 

Nina Grøntved 

Anne Zimmermann 

Aynur Sert 

Ditte Poulsen (suppleant) 

Louise Winnecke Jensen (suppleant) 

 

Revisor 

Ebbe Jensen, Revision Vadestedet 

 

Herudover har følgende bidraget til FuG’s arbejde 

Karianne Wilhelmsen Fjære 

Camilla Lykke Marvig  

Cong Nguyen 

Jonatan Riis Christensen 

Michael Green Lauridsen 

Rune Nørgaard Rasmussen 

Sofie Rosenlund Lau 

Tine Franzmann  

Amila Zekovic 

Irma Buza 

Sarah Ebild 

Simone Jensen 

Søren Post 
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Budget 2013 / Regnskab 2012 

 

 

 

Budgetforslag 
2013

Regnskab 
2012

Kontingent 30.000 19.400
Støttebidrag 20.000 22.285
Fonde og legater 300.000 -
Indsamling 10.000 -
FuG-DK Aktiviteter og PR 5.000 -
Indtægt i alt 365.000 41.685

Administration -15.000 -13.305
Møder & Generalforsamling -3.000 -3.219
Tanzania (KSP) -110.000 -15.916
Ghanaprojekt -210.000 -48.775
Forsikring -15.000 -5.275
FuG-DK Aktiviteter og PR -2.000 -584
Nordisk Samarbejde - -5.668
Omkostninger i alt -353.000 -92.742

Årets resultat 12.000 -51.057

Foreslåes disponeret således:
Overført til næste år -51.057

Årets resultat -51.057

Aktiver
Indestående 91.108
Kassebeholdning 862
Tilgodehavende støttebidrag 10.000
Mellemregning -

Atkiver i alt 101.970

Passiver
Overført resultat primo 153.027

Årets resultat -51.057

Pasiver i alt 101.970
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Budget 2012 / Regnskab 2011  

 

Budget
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 (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 126.068

Årets resultat 26.959

Egenkapial i alt 153.027

Skyldige omkostninger 249

Pasiver i alt 153.276
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Regnskabet og budgettet, godkendt, marts 2013 

Ebbe Jensen, Revision Vadestedet



  

Bidrag  

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

Farmaceuter uden Grænsers arbejde i 2012-13: 

− Pharmadanmark 

− Danmarks Apotekerforening 

− Antje Marquardsen 
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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. Ved indmeldelse har vi brug for 

dit navn og adresse. Derudover sender vi dig vores nyhedsbrev om vores arbejde 

hvis du angiver din e-mail adresse.  

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. 
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Farmaceuter uden Grænser 

c/o Pharmadanmark 

Rygårds Alle 1 

2900 Hellerup 

Konto nr. 1551 1697 5788 

CVR nr. 43110344 

mail: info@fug-dk.dk 

hjemmeside: fug-dk.dk 
 


