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TEKST: JENS POVELSEN

For Farmaceuter uden Grænser 

er målet at hjælpe med at sikre 

lægemiddelforsyning til hospitaler 

og udsatte befolkningsgrupper i 

udviklingslande, fortæller Søren 

Troels Christensen og Nicolaj 

Donskov Nielsen fra den lille dan-

ske afdeling af Pharmaciens sans 

Frontieres Comité International. 

Nødhjælpsarbejde er mest synligt, 

når medierne dækker katastrofer og 

lignende akutte situationer. Mindre 

kendt er derimod det langsigtede 

arbejde, der foregår for at udvikle 

et stabilt og tilgængeligt sund-

hedssystem i udviklingslande. I dette 

humanitære arbejde finder man far-

maceuter, der er tilknyttet den inter-

nationale organisation Pharmaciens 

sans Frontieres Comité International 

– PSF-CI. 

PSF-CI har eksisteret siden 1985 

og har i seks år haft en dansk afde-

ling – Farmaceuter uden Grænser. I 

det internationale samarbejde søger 

danske farmaceuter at forbedre ud-

satte befolkningsgruppers adgang 

til sundhedsydelser med fokus på 

farmaceutiske udfordringer, som for 

eksempel adgang til basale læge-

midler, udvikling og vedligeholdelse 

af eksisterende medicindepoter og 

kvalitetssikring af for eksempel hold-

barhed og temperaturforhold.

»Sikker og tilstrækkelig medicin-

forsyning er essentielt i ethvert 

samfund – katastrofe eller ej. Som 

farmaceuter har vi en ekspertise, der 

er af stor betydning i det humanitære 

arbejde. En af vores styrker er, at 

vi er grundige og arbejder ekstremt 

struktureret, samtidig med at vi kan 

bevare overblikket. Så netop de 

langsigtede løsninger ligger fint til 

os,« siger Nicolaj Donskov Nielsen, 

bestyrelsesmedlem i Farmaceuter 

uden Grænser og til daglig uddan-

nelseskonsulent hos Pharmakon A/S 

i Hillerød.

»Når vi er ude, tager vi os primært 

af organisering af lægemiddelforsy-

ningen. Det indebærer at sørge for, at 

tabletterne i beholderen passer med 

etiketten, at der er registreret udløb, 

at lageret passer til forbruget, at 

personalet bliver uddannet i medicin-

håndteringen, at der bliver imple-

menteret kvalitetssikring, så insulin 

er på køl, at der ikke bliver udleveret 

udløbet medicin og at der skaffes 

medicin, når det mangler. Derudover 

er man jo altid til stede på hospitalet, 

hvis der er brug for en hjælpende 

hånd, for eksempel ved fødsler.«

L Æ R E R  A F  N E TV Æ R K E T

I det langsigtede arbejde er målet for 

Farmaceuter uden Grænser at hjælpe 

med opbygningen af medicinforsy-

ningen til hospitalet eller regionen, 

hvorefter de lokale samarbejds-

partnere selv skal tage over. Derfor 

omfatter de vigtigste dele af de 

udstationerede farmaceuters arbejde 

både uddannelse af det lokale fagper-

sonale samt grundig implementering 

af nye metoder og procedurer.

»I det internationale arbejde er det 

naturligt at samarbejde med andre 

hjælpeorganisationer, da udviklings- 

og nødhjælpsarbejde kræver ildhu, 

vedholdenhed og kontinuerlige hu-

mane ressourcer. Derfor gør vi en 

særlig indsats for at udvikle netværk 

og projektsamarbejde i forhold til 

Sveriges, Norges, Schweiz', Canadas  

og Tysklands afdelinger af PSF samt 

til Pharmaciens sans Frontieres 

Comité International. Vores tyske 

kolleger har stor succes med deres 

katastrofeberedskab, der er udviklet 

på baggrund af deres erfaringer i 

forbindelse med Tsunami-katastofen, 

såvel som gennem deres post- 

tsunami langsigtede tilstedeværelse 

i Sri Lanka. Dér kan vi lære meget,« 

siger Søren Troels Christensen, fo-

mand for Farmaceuter uden Grænser. 

Sidste år lavede han feltarbejde om 

diabetesbehandling i Tanzania.  

Løsningen på de enorme – næsten 

uoverskuelige – sundhedsmæssige 

problemer, som så massivt præger 

mange tredjeverdenslande, findes 

ikke lige rundt om hjørnet. Derfor 

vil der  langt ud i fremtiden være 

brug for mange ildsjæle til at gå med 

i arbejdet via Farmaceuter uden 

Grænser.

Her er der brug         
             for ildsjælene

  

Søren Troels 

Christensen, formand 

for Farmaceuter uden 

Grænser.

Nicolaj Donskov 

Nielsen, bestyrelses-

medlem i Farmaceuter 

uden Grænser.


