
	  

	  
	  
SAVNER	  DU	  NYE	  PERSPEKTIVER	  PÅ	  VERDEN?	  	  
Farmaceuter	  uden	  Grænser	  søger	  en	  frivillig	  til	  sygehusapotek	  i	  Sierra	  Leone	  
	  
Farmaceuter	  uden	  Grænser	  søger	  en	  frivillig,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  med	  at	  styrke	  den	  daglige	  drift	  af	  et	  
sygehusapotek	  i	  Sierra	  Leone	  gennem	  uddannelse	  og	  kapacitetsopbygning	  i	  samarbejde	  med	  apotekets	  
ansatte.	  Udsendelsen	  sker	  i	  samarbejde	  med	  Masanga	  Hospital	  Rehabilitation	  Project	  (MHRP).	  
	  
Masanga	  Hospital	  ligger	  i	  junglen	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  det	  vestafrikanske	  land	  Sierra	  Leone	  og	  er	  siden	  2006	  
blevet	  genopbygget	  og	  drevet	  af	  MHRP.	  Arbejdet	  har	  inkluderet	  hjælp	  fra	  frivillige	  fra	  primært	  Danmark,	  
Norge,	  Holland	  og	  England,	  inklusiv	  farmaceuter	  og	  farmaceutstuderende.	  På	  trods	  af	  ebola	  aldrig	  kom	  til	  
Masanga,	  blev	  al	  klinisk	  aktivitet	  på	  hospitalet	  indstillet	  i	  september	  2014.	  Nu	  er	  epidemien	  under	  kontrol,	  
hollandske	  tropelæger	  er	  tilbage	  i	  Masanga	  og	  reetablering	  af	  hospitalets	  aktiviteter	  er	  i	  fuld	  gang.	  	  
	  
Masanga	  Hospital	  Pharmacy	  er	  hospitalets	  sygehusapotek	  og	  har	  til	  opgave	  at	  håndtere	  og	  distribuere	  
medicin	  til	  hospitalets	  patienter.	  På	  apoteket	  dispenseres	  medicinen	  til	  indlagte	  patienter	  samt	  udleveres	  til	  
ambulante	  patienter.	  Apoteket	  har	  et	  stort	  ansvar	  for	  at	  sikre	  korrekt	  og	  sikker	  brug	  af	  medicin	  og	  fungerer	  
som	  faglig	  sparringspartner	  med	  de	  sundhedsprofessionelle	  på	  hospitalet.	  Apoteket	  varetager	  desuden	  en	  
stor	  del	  af	  logistik	  og	  lagerstyringsopgaverne	  i	  forbindelse	  med	  medicin	  og	  medicinsk	  udstyr	  på	  hele	  
hospitalet,	  og	  det	  er	  især	  i	  forbindelse	  med	  netop	  optimering	  af	  logistiske	  løsninger,	  at	  vi	  nu	  søger	  en	  
frivillig.	  	  
	  
Opgaven	  består	  primært	  i	  at	  facilitere	  et	  logistik-‐	  og	  lagerstyringsprojekt	  igangsat	  af	  tropelægerne	  på	  
hospitalet	  i	  samarbejde	  med	  FuG.	  Da	  vedvarende	  elektricitet	  og	  Internet	  er	  nyt	  (og	  til	  stadighed	  ustabilt),	  
har	  lagerstyring	  indtil	  videre	  foregået	  manuelt,	  hvilket	  har	  øget	  risikoen	  for	  fejl	  samt	  været	  en	  stor	  opgave	  
for	  apoteket.	  Der	  er	  derfor	  behov	  for	  nye	  redskaber	  til	  at	  optimere	  netop	  overblikket	  over	  indkøb	  og	  
forbrug	  af	  medicin	  og	  medicinsk	  udstyr	  på	  hospitalet.	  Desuden	  er	  der	  planer	  om	  at	  bygge	  nye	  fysiske	  
rammer	  for	  opbevaring	  af	  medicin,	  hvilket	  vil	  medføre	  behov	  for	  facilitering	  og	  undervisning	  i	  optimal	  
lagerstyring	  og	  supply	  chain	  management.	  	  
	  
Samarbejdet	  mellem	  FuG	  og	  MHRP	  er	  relativt	  nyt,	  og	  den	  nye	  frivillige	  vil	  derfor	  skulle	  forvente	  at	  bruge	  en	  
del	  af	  tiden	  på,	  i	  samarbejde	  med	  apotek-‐	  og	  hospitalsledelse,	  at	  færdiggøre	  en	  fælles	  fremadrettet	  
projektbeskrivelse.	  FuG	  arbejder	  med	  projektstyringsværktøjet	  Logical	  Framework	  Approach,	  og	  er	  som	  
medlem	  af	  CISU	  (Civilsamfund	  i	  Udvikling)	  bevidst	  om	  måden	  vi	  laver	  udviklingsarbejde	  på.	  Det	  betyder	  bl.a.	  
at	  vi	  altid	  arbejder	  i	  øjenhøjde	  med	  vores	  samarbejdspartnere	  ud	  fra	  en	  vision	  om,	  at	  de	  er	  professionelle	  i	  
egen	  kontekst,	  mens	  vi	  som	  konsulenter	  kan	  bidrage	  med	  idéer	  og	  inputs	  til	  styrkelse	  af	  arbejdsprocesser	  
og	  sikring	  af	  stabile	  løsninger.	  
	  
Hvis	  du	  er	  vores	  nye	  frivillige,	  forventer	  vi,	  at	  du:	  
• Har	  en	  interesse	  i	  forbedring	  af	  sundhed	  i	  udviklingslande.	  
• Er	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  både	  selvstændigt	  og	  som	  et	  del	  af	  et	  team.	  
• Har	  erfaring	  med	  arbejde	  på	  apotek/sygehusapotek	  herunder	  kendskab	  til	  lagerlogistik	  og	  distribuering	  

af	  medicin.	  
	  



	  

	  
	  
	  

• Er	  engageret,	  fleksibel	  og	  i	  stand	  til	  at	  justere	  egne	  ambitioner.	  
• Har	  mod	  på	  at	  arbejde	  i	  en	  fremmed	  kultur,	  hvor	  hver	  dag	  byder	  på	  nye	  udfordringer.	  
• Har	  gode	  kommunikative	  egenskaber	  på	  dansk	  og	  engelsk.	  
• Har	  lyst	  til	  at	  bidrage	  til	  organisationsarbejde	  før,	  under	  og	  efter	  udsendelse.	  
	  
Det	  er	  desuden	  en	  fordel,	  at	  du:	  
• Tidligere	  har	  arbejdet	  (frivilligt)	  i	  udviklingslande.	  	  
• Har	  kendskab	  til	  sociale-‐	  og	  samfundsmæssige	  problematikker	  forbundet	  med	  lavindkomstlande	  i	  

Afrika.	  
• Har	  kendskab	  til	  projektarbejde	  og	  evt.	  LFA.	  
	  

Til	  gengæld	  kan	  vi	  tilbyde	  dig:	  	  
• Faglige	  udfordringer	  og	  unikke	  erfaringer.	  
• Nye	  perspektiver	  på	  verden	  og	  en	  sjælden	  mulighed	  for	  at	  opleve	  et	  afrikansk	  sundhedssystem	  indefra.	  
• Muligheden	  for	  selv	  at	  præge	  dine	  arbejdsopgaver.	  
• Et	  veletableret	  udsendelsesforløb	  med	  god	  forberedelse	  før	  afrejse	  og	  sparring	  under	  ophold.	  
	  
Praktiske	  oplysninger	  
Udsendelse	  er	  fra	  primo	  2016	  og	  minimum	  4	  måneder	  frem.	  FuG	  dækker	  flybillet,	  visum	  og	  rejseforsikring,	  
men	  du	  skal	  selv	  betale	  leveomkostninger	  i	  forbindelse	  med	  opholdet	  svarende	  til	  ca.	  1500-‐2500	  kr.	  om	  
måneden.	  	  
	  
Vi	  forventer,	  at	  du	  deltager	  i	  månedlige	  møder	  i	  arbejdsgruppen	  frem	  til	  udsendelse.	  Gensidige	  ansvar	  og	  
forpligtigelse	  fastsættes	  i	  en	  kontrakt	  med	  Farmaceuter	  uden	  Grænser.	  
	  
Du	  kan	  læse	  mere	  om	  FuG	  på	  vores	  hjemmeside:	  www.fug-‐dk.dk,	  hvor	  du	  også	  finder	  information	  om	  
projektet	  i	  Sierra	  Leone.	  Besøg	  også	  gerne	  Masanga	  Danmarks	  hjemmeside:	  www.masangahospital.org	  for	  
en	  introduktion	  til	  hospitalet.	  
	  
For	  yderligere	  oplysninger	  kontakt:	  Sofie	  Rosenlund	  Lau	  på	  tlf.	  51	  24	  90	  36	  
	  
Ansøgningsfrist:	  8.	  juni	  med	  samtaler	  umiddelbart	  efter.	  
Send	  din	  ansøgning	  og	  CV	  på	  engelsk	  til:	  info@fug-‐dk.dk	  
	  	  
	  


