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Lille 
organisation med 
ambitioner

Farmaceuter uden Grænser er en 

ung organisation med kun seks år 

på bagen, men har indtil videre 

haft danske farmaceuter udsendt til 

både Tanzania og Zimbabwe. Lige 

nu er det målet at opbygge flere 

stabile samarbejder, især i Afrika. 

Herhjemme går hovedopgaven 

ud på at gøre Farmaceuter uden 

Grænser mere synlige. Den danske 

afdeling er en lille organisation med 

kun 90 medlemmer, hvorfor PR og 

sponsorering er særlige indsatsom-

råder, der kan åbne op for udsen-

delse af flere danske farmaceuter. 

I foråret 2006 var der et projekt 

med indsamling via de københavn-

ske apoteker. Desuden laves der 

møder og seminarer, blandt andet 

om markedsføring af lægemidler og 

etiske aspekter. I november sidste 

år var der stillet op til en happening 

på Amagertorv i København. Hver 

vinter gennemføres kampagner og 

events, der søger at øge kendska-

bet til Farmaceuter uden Grænser 

og skaffe midler til projekter. Der 

er brug for økonomisk støtte for 

at sikre kontinuiteten i udviklings-

arbejdet.

   »Farmaceuter uden Grænser vir-

ker gennem en gruppe initiativrige 

farmaceuter og farmaceutstude-

rende. Denne gruppe må meget 

gerne vokse, så vi kan komme til 

at fylde mere i NGO-landskabet og 

gøre mere nytte i udviklingslande,« 

siger Nicolaj Donskov Nielsen.

Via www.psfdk.dk kan 

du blive medlem af og 

støtte Farmaceuter uden 

Grænser.

Det faglige fundament hos en afri-

kansk farmaceut kan være milevidt 

fra, hvad en udsendt dansk farma-

ceut har med i bagagen.

Der stilles store krav til ikke bare 

den faglige viden, men også til kom-

munikationsevner og evnen til at 

navigere under anderledes kulturelle 

forhold, når man er ude i ”marken” 

for Farmaceuter uden Grænser.

I første omgang består udfordrin-

gen i de teknisk-farmaceutiske pro-

blemer som mangel på lægemidler, 

uhensigtsmæssig opbevaring og anv-

endelse. Men udfordringen viser sig 

ligeledes i, hvad man kunne kalde for 

et kulturmøde mellem professionelle, 

som grundlæggende tilhører den 

samme profession. 

At være praktiserende farmaceut i 

Danmark er ikke det samme som at 

være farmaceut i Afrika. Det faglige 

fundament hos en afrikansk farma-

ceut kan være milevidt fra, hvad en 

dansk farmaceut har i bagagen. Det 

handler om faglig identitet, selvfor-

ståelse og opfattelse af, hvordan man 

rent faktisk praktiserer sin farmaceu-

tiske gerning. 

»Den afrikanske farmaceut har op-

nået et privilegium, som er forbeholdt 

de meget få. 

Derfor ser man ofte en sammen-

hæng mellem uddannelse, magt 

og social position,« fortæller Søren 

Troels Christensen, formand for 

Farmaceuter uden Grænser. 

»Dette hierarki er en del af sam-

fundet, og det kommer også til 

udtryk i det professionelle arbejde. 

Det er ikke ualmindeligt, at højtud-

dannede positionerer sig langt over 

det rimelige overfor for eksempel 

patienter. Patienter kan således blive 

opfattet som uvidende ignoranter, og 

det giver slagside i hele den måde 

sundhedspersonalet behandler og 

kommunikerer med patienter på. 

Den ligeværdige patientsamtale/kom-

munikation er ikke standardpraksis i 

Afrika.« 

Faglig og kulturel 
udfordring


