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2017 
Kort om FuG 

Farmaceuter uden Grænser (FuG) er en dansk humanitær organi-

sation der arbejder for at fremme sundhed i udviklingslande gen-

nem sikker brug af medicin. 

Lægemidler er essentielle i både moderne og traditionelle sund-

hedssystemer. For at skabe grobund for gode sundhedstilstande 

er det nødvendigt at lægemidlerne er sikre at anvende, er effektive 

og af høj kvalitet. Forbedret sundhed i et langsigtet perspektiv 

kræver desuden at lægemidler anvendes rationelt. 

FuG arbejder for at sikre en bedre anvendelse af lægemidler i ud-

viklingslande. Vi driver udviklingsprojekter med fokus på folkeop-

lysning, uddannelse og kapacitetsopbygning i samarbejde med 

lokale partnere. Vi udsender løbende frivillige sundhedsprofessio-

nelle til vores projekter i Tanzania, Ghana og Sierra Leone. 
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HJÆLP OS MED AT FORTSÆTTE VORES ARBEJDE 

Det koster 300 kroner om året at være medlem af FuG.  

For studerende og pensionister koster det 100 kr. 

Pengene går hovedsageligt til vores projekter i  

Tanzania, Sierra Leone og Ghana. 

Læs mere på vores hjemmeside: www.fug-dk.dk 
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Året der gik 

Farmaceuter uden Græn-

ser har i 2017 været fuldt 

optaget af at fastholde mo-

mentum fra 2016 og samti-

dig sikre organisationens 

fortsatte bæredygtighed og 

kapacitet.  

Udsendelser og rekruttering  

I foråret 2017 kom seneste ud-

sendte fra KSP, Karen Chan, 

hjem efter et længere ophold i 

Tanzania, hvor hun har arbej-

det intensivt med at øge bru-

gen af biblioteket. Derudover 

har 2017 kun budt på to udsen-

delser til Masanga.  

Vi gik ind i 2017 med forvent-

ningen om fortsat at rekruttere 

engagerede og motiverede fri-

villige til organisationen, men i 

starten af året havde vi ikke 

held med at række ud og få 

mange nye frivillige ombord. 

Dog kom der i løbet af efteråret 

mange nysgerrige henvendel-

ser fra både studerende og 

færdige farmaceuter og det for-

ventes at FuG afholder fælles 

introduktionsforløb i den første 

halvdel af 2018.  

Projektbeskrivelser 

Vi havde også en klar forvent-

ning om at projektbeskrivelser-

ne for projekterne i Ghana og 

Sierra Leone ville være færdige 

og klar til brug, men dette er af 

flere årsager ikke sket. For 

Ghana har der været langt mel-

lem korrespondancerne mellem 

Nord og Syd og til nordisk mø-

de i maj blev fremtidsudsigter-

ne for projektet drøftet af de 

nordiske medlemmer. Med 

bred enighed om projektets for-

satte berettigelse har der året 

igennem blevet arbejde for at 

etablere en ny platform, men 

der har ikke været rum for en 

projektbeskrivelse. For projek-

tet i Masanga er projektbeskri-

velsen så godt som færdig.  

Monitorering og evaluering  

I sammenhæng med projektbe-

skrivelserne har det heller ikke 

været muligt at implementere 

brugen af FuG’s guide for mo-

nitorering og evaluering (M&E), 

hvorfor denne målsætning hel-

ler ikke er opfyldt. Dog anser 

bestyrelsen stadig M&E som 

værende en hjørnesten i at ar-

bejde datastyret og bæredyg-

tigt, hvorfor der igen i 2018 fo-

kuseres på at integrere M&E i 

organisationens arbejde.  

Økonomi  

Vi har i 2017 afsendt et rekord-

stort antal ansøgning til private 

virksomheder og organisatio-

ner, hvilket har afstedkommet 

et betydeligt beløb vi anvender 

på at drive vores projekter vide-

re sammen med vores samar-

bejdsorganisationer. Vi har i år 

indhente flere midler en nogen-

sinde før fra betalende med-

lemmer, hvilket er i tråd med 

vores fokus på at hverve og 

fastholde medlemmer. Disse 

kontinuerlige betalinger giver 

en sund økonomisk platform at 

tilrettelægge og udføre projek-

ter ud fra og er med til at sikre 

at vi holder vores del af samar-

bejdsaftalerne med vores part-

nere i syd.  

Organisationsdag  

I maj afholdte vi fælles organi-

sationsdag, hvor der var mulig-

hed for at vidensdele på tværs 

af projekter. Dagens tema var 

branding og resultatet af dagen 

blev en øget opmærksomhed 

på FuG’s narrativ, mangel på 

strategi i arbejdet med med-

lemmer og fornyet energi på at 

sprede vores budskab yderlige-

re.  

Tak 

Vi vil gerne sige stor tak til alle, 

der har bidraget til vores arbej-

de eller på anden vis støttet 

vores projekter i 2017! Vi ser 

frem til at fortsætte samarbej-

det i 2018.   
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Tanzania 

På KSP uddannes phar-

macy technicians som ef-

ter endt uddannelse kom-

mer til at fungere som vi-

dens- og teknisk personale 

på apoteker i Tanzania  

FuGs projekt på Kilimanjaro 
School of Pharmacy (KSP) har 
det overordnede formål at sik-
re, at der er kompetent farma-
ceutisk personale på apoteker-
ne i Tanzania.  

I slutningen af 2016 og starten 
af 2017 blev et bibliotek etable-
ret på skolen, hvor bøger ellers 
kun i meget ringe grad er den 
del af undervisningen.  

Udover etableringen af selve 
biblioteket har farmaceut Karen 
Chan implementeret bøgerne i 
undervisningen og lavet kurser 
i brug af bøger. Dette er en stor 
udfordring, da de studerende 
ikke er vant til at bruge bøger, 
samt at skolens undervisere 
ikke har erfaring med stille de 
studerende opgaver, der kræ-
ver brug af bøger.  

Næste step  
Næste step for projektet er at 
få opstartet et e-bibliotek på 
skolen. Derfor har projektgrup-
pen i 2017 arbejdet med at 
skaffe midler til inventar til bibli-
oteket har fået 5.000 kr. fra Ju-
bilæumsfonden.  Projektgrup-
pen har også fået doneret com-
putere til e-biblioteket, som pro-
jektgruppen regner med at kun-
ne opstarte ved skolestart i ok-
tober 2018. 

I starten af 2018 vil der komme 

et foredrag og fotoudstilling, 
som bibliotekar Trine F. Søn-
dergård og farmaceut Karen 
Chan afholder i samarbejde 
med bibliotekarforbundet.  Det-
te har projektgruppen arbejdet  
med i 2017, et formidlingspro-
jekt i Danmark. Midlerne til for-
midlingsprojektet er givet i af 
Genbrug til Syd i forbindelse 
med forsendelse af bøgerne til 
Tanzania.  

Evaluering  
I 2017 blev projektet evalueret 
med den lokal ansatte bibliote-
kar Careen. Careen kunne op-
lyse at biblioteket stadig anven-
des og at de studerende er gla-
de for at bruge bøgerne.  

Biblioteket har også udvidet 
åbningstiderne til stor gavn for 
de studerende. Der er også for-

svundet ganske få bøger.  

Careen fortalte også at det er 
svært at samle bibliotekskomi-
teen og få afholdt kurser i bru-
gen af bøger til de studerende.  

Dette er en af de store udfor-
dringer ved projektet, at få de 
lokale til at fortsætte de initiati-
ver som Farmaceuter uden 
grænser har sat i værk.  

Projektgruppen glæder sig til 
2018, som starter med et 
spændende foredrag og foto-
udstilling og slutter med frem-
drift på projektet i Tanzania 
med opstart af et e-bibliotek.  

Kilimanjaro School of Pharmacy 

Pharmacy technicians med certifikater i brug af bibliotek sammen med farma-

ceut Karen Chan 
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Sierra Leone 

I det nordlige Sierra Leone 
hjælper FuG Masanga 
Hospital med kapacitets-
opbygning af sygehusapo-
teket. 

I det nordlige Sierra Leone 
hjælper Farmaceuter uden 
Grænser Masanga Hospital 
med kapacitetsopbygning og 
kompetenceløft af sygehusapo-
teket. 

I 2017 har vi haft 3 frivillige fra 
FuG tilstede i Masanga og året 
har budt på mange spændende 
ting for det lille junglehospital i 
Sierra Leone. 

Free Health Care  
I januar arbejdede vi med at få 
styr på arbejdsgangene om-
kring modtagelse og registre-
ring af Free Health Care. Der 
var stor glæde lokalt på hospi-
talet da vi modtog Free Health 
Care, både fordi vi havde stor 
brug for det medicin der an-
kom, og fordi det er et skridt på 
vejen mod anerkendelse af 
Masanga som et Government 
Hospital. På apoteket i Masan-
ga og i FuG er vi meget stolte 
og glade over at kunne bidrage 
positivt til dette arbejde. 

I løbet  af året har hospitalet 
modtaget gratis medicin fra 
Free Health Care tre gange, og 
vi har fortsat arbejdet med at 
følge op på at registrering og 
monitorering foregår som ud-
stukket af de lokale sundheds-
myndigheder, da dette er et 
krav for den fortsatte modtagel-
se. 

Vidensdeling  
Vi har arbejdet hen imod at 

apotekets vidensmæssige res-
sourcer skal kunne bruges for 
at højne patientsikkerheden på 
hospitalet. Vi har haft fokus på 
at undervise og vidensdele på 
morgenmøder på apoteket, så-
ledes at apotekspersonalet i 
højere grad er i stand til at give 
input til det øvrige hospitalsper-
sonale omkring dosis og an-
vendelse af medicin. 

Logistik  
2017 startede godt med modta-
gelse af den længe ventede 
lægemiddelordre fra IDA i Hol-
land. Denne ordre nåede Signe 
at være med til at modtage in-
den hun forlod Masanga, og 
igen var der her et stort arbejde 
i at registrere den modtagne 
medicin. På apoteket er det 
enormt vigtigt at kunne følge 
medicinforbruget, for at kunne 
forudsige hvor meget der skal 
indkøbes næste gang der skal 
købes medicin. Dette er væ-
sentligt, idet det indkøbte medi-
cin fra Holland både er af væ-
sentligt bedre kvalitet end det 
lokalt indkøbte; det er også me-
get billigere. 

Vi arbejder hen imod at bruge 
elektroniske lagerstyringssyste-
mer, men pt. foregår det på pa-
pir. Personalet på apoteket har 
adgang til en pc, og der bliver 
løbende trænet i at bruge den. 

Malenes fokusområder var ud-
arbejdelse af instruktioner, op-
følgning på hvordan det var gå-
et de 6 måneder hvor der ikke 
har været nogen udsendte. I 
det store og hele var det gået 
meget godt på apoteket i de 6 
måneder. Der var nogle af de 
tiltag som Signe havde iværk-

sat som de havde stoppet med, 
da apotekets personale ikke 
havde tid. 

Simons planer for udsendelsen 
er at få opdateret apotekets 
manual og begynde træningen 
af apoteks personalet i det 
elektronisk lagersystem m-
supply. 

Projektbeskrivelse  
I Danmark har gruppen arbej-
det med at få vores 5-års pro-
jektplan færdiggjort. Derudover 
har gruppen været ude og hol-
de foredrag om det arbejde vi 
laver på Masanga hospital 
pharmacy. Vi har holdt foredrag 
hos Novo Nordisk, til årets 
elevweekend hos Farmako-
nomforeningen og hos Phar-
maDanmark. FuG var desuden 
tilstede på den farmaceutiske 
verdenskongres FIP, og holdt 
et oplæg om det iganggværen-
de projekt i Masanga. 

Forventninger  
Forventningerne er at vi i for-
året får færdiggøre vores læn-
ge ventede 5-års projektplan. 

Vi har allered nu næste farma-
ceut klar til udsendelse her i 
foråret, men håber på flere ud-
sendelser i løbet af året. 

I Sierra Leone håber vi på at 
begynde oplæringen af de apo-
teks ansatte i m-supply, et 
elektronisk lagersystem. 

 

Masanga Hospital Rehabilitation Project 
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Ghana 

Farmaceuter uden Græn-
ser har et projekt i Ghana 
med lokale samarbejds-
partnere i hovedstaden Ac-
cra.  

Ghana-gruppen samarbejder 
med Farmaceuter uden Græn-
ser (FuG) i Sverige og Norge, 
Lady Pharmacist Association of 
Ghana (LAPAG) og det angli-
kanske kirkelige stift i Accra om 
et projekt med følgende fire fo-
kuspunkter: 

• to increase awareness of 
substandard and falsified 
medicines 

• to promote safer use of 
medicines 

• to empower medicine 
users to make qualified 
decision in respect to me-
dicine 

• to enhance Health Care 
Providers engagement 
with users 

Det overordnede formål er at 
sikrer den enkelte borgers ret til 

sundhed og specielt retten til 
behandling med lægemidler af 
god kvalitet. Konkret vil projek-
tet styrke borgernes evne til 
dels at vælge lægemidler af 
god kvalitet (”safer medicines”) 
og dels at styrke anvendelsen 
af lægemidlerne (”safe use”). 
Projektet finder sted i området 
James Town i Accra og med 
hovedfokus på den underprivi-
legerede del af befolkningen i 
denne bydel.  

Nordisk møde  
Ghanagruppen deltog i det nor-
diske FuG-møde som blev af-
holdt i maj måned i Stockholm. 
På mødet blev selve ghanapro-
jektet diskuteret, men i høj grad 
også det nordiske samarbejde 
centreret om ghanaprojektet. 
Der var enighed om, at et fæl-
les nordisk projekt bød på ud-
fordringer fx med kommunikati-
on de nordiske lande imellem, 
koordinering af aktiviteter og 
ikke mindst har de tre lande 
organiseret arbejdet med forfal-
skede lægemidler på forskellig 

vis. FuG-Danmark har som det 
eneste land en etableret grup-
pe af frivillige. 

I 2017 FuG i Sverige har været 
hovedansvarlig for en fondsan-
søgning på 200.000 SEK til det 
svenske Forum Syd som støt-
ter mindre NGOers arbejde i 
udviklingslande. Ansøgningen 
har titlen ”Empowerment of me-
dicine users in Ghana”. Ghana-
gruppen har givet feedback på 
ansøgningen i udformningspro-
cessen før ansøgningen blev 
indsendt til Forum Syd primo 
maj. I oktober meddelte Forum 
Syd at ansøgningen desværre 
ikke kunne imødekommes.  

Næste step  
Ved et SKYPE-møde i novem-
ber, blev det besluttet at an-
søgningen til Forum Syd skal 
gen-indsendes og den danske 
Ghanagruppe vil sammen med 
vores partnere i Ghana stå for 
arbejdet hermed. Ved dette 
møde blev det endvidere be-
sluttet at det fælles arbejde 
med forfalskede lægemidler 
fremadrettet skal arbejde på 
flere samtidige strenge. Den 
danske ghanagruppe vil såle-
des arbejde for tiltag som kan 
styrke eftervidereuddannelse af 
ghanesiske farmaceuter. Den 
danske ghanagruppe vil endvi-
dere arbejde for udsendelse af 
en frivillig fra Skandinavien til 
Ghana i en længere periode. 
Det er tanke, at denne person 
skal være bindeled til vores 
ghanesiske partnere og der-
med facilitere det fortsatte pro-
jektarbejde.  

 

Fokus på forfalsket medicin 

 

Billede fra Nordisk møde med andre scandinaviske FUG  
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Studenter- 

netværket 
De studerende på Phar-
maSchool tager aktivt del i 
FuGs arbejde. 

Studenternetværket har i 2017 
fortsat indsatsen fra sidste år 
med at skabe øget synlighed 
på Pharmaschool, Københavns 
Universitet. Dette har bl.a. ud-
mundet i initieringen af et nyt 
julearrangement: Jule Bingo-
Banko. Sammen med det me-
get velkendte arrangement, Ka-
gens Dag, giver disse arrange-
menter Studenternetværket 
mulighed for at komme ud 
blandt de studerende, som ofte 
er meget nysgerrige efter at 
høre om FuGs arbejde. 

Kagens dag 
I foråret 2017 afholdte vi traditi-
onen tro endnu en gang det 
populære arrangement Kagens 
Dag. Arrangementet går ud på, 
at studenternetværket indsam-
ler kager fra konditorer såvel 
som fra glade amatør-bagere. I 
denne forbindelse vil vi gerne 
uddele en stor tak for alle de 
fantastiske kagedonationer fra 
venner, familie og konditorer. 
De donerede kager går til en 
buffet, hvor man for den nette 
sum af 30 kr., kan købe sig til 
all-you-can-eat. Al kage blev i 
år udsolgt! Desuden indførte vi 
sidste år kåring af dagens flot-
teste kage. Mange deltagere 
meldte sig og gik op i konkur-
rencen med liv og sjæl. Den 
kreative vinder vandt et gave-
kort til Frederiksberg Centeret 
på 250 kr. 

I år var vi altså i Studenternet-
værket både med på trenderne 
med bage-dyst og undgå 

madspild. 

Åbent møde 
Årets åbne møde ved studie-
start 2017 tiltrak mange nye 
studerende, hvor der ivrigt blev 
formuleret ideer til at yderligere 
øge synligheden af studenter-
netværket. Vi har derfor frem-
adrettet mange friske ideer at 
arbejde videre med. 

Fra ny til gammel struktur 
Vi forsøgte sidste år at lave om 
på strukturen i Studenternet-
værket med to interne grupper: 
Administration og Frivillige. Vi 
måtte i årets løb erklære at det-
te ikke virkede efter hensigten. 
Vi går derfor tilbage til den 
gamle struktur bestående af en 
samlet gruppe, som både står 
for planlægnings- og eksekve-
ringsfasen. Derudover indføres 
månedlige opdateringer fra be-
styrelsesmødet, således at de 
studerende har større mulighed 
for at følge med i, hvad der 
sker i organisationen som hel-
hed. 

 

Nyt arrangement i Studenter-
netværket 
I slutningen af november af-
holdte vi det nye arrangement: 
Jule-Bingo Banko. Studenter-
netværket havde indsamlet 
mange fantastiske præmier, 
som mange ivrige studerende 
troppede op for at vinde. Imens 
tallene blev råbt op kunne man 
spise diverse julegodter: gløgg, 
æbleskiver m.m., hvis man 
kunne koncentrere sig om det-
te. Arrangementet var en suc-
ces som vi glæder os meget til 
at gentage i 2018. 

Forventninger til 2018 
I 2018 ser vi frem til, at blive 
endnu bedre til at komme ud i 
øjenhøjde med de andre stude-
rende til vores arrangementer. 
Vi skal altså have endnu større 
fokus på at komme ud og 
smalltalke med de fremmødte 
til bl.a. Kagens Dag og Jule-
Bingo-Banko for at besvare de 
mange spændende spørgsmål 
vedrørende både Studenternet-
værkets arbejde men også 
FuGs arbejde som helhed. 

Den flotteste kage til kages dag 
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Management 

FuG-Management har i 
2017 fejret 1-års fødsels-
dag efter en intens og op-
gaverig opstartsperiode.  

Målsætninger for 2017 er ikke 
blevet indfriet til fulde. Vi havde 
en ambition om at arrangere 6 
oplæg, hvilket vi ikke har kunne 
leve op til. I foråret 2017 af-
holdtes en organisationsdag 
under temaet branding, med 
begrænset fremmøde. Derfor 
øgede vi indsatsen til efterårets 
organisationsdag, men måtte 
aflyse pga. for få tilmeldte.  

Re-design  
Derudover gik vi i foråret 2017 i 

gang med at re-designe organi-
sationens trykte materialer og 
denne proces er stadig i gang.  

I efteråret blev der fokuseret på 
at holde vores online identitet 
ajourført, samtidig med at vi 
afsendte et rekordstort antal 
ansøgninger om støtte til priva-
te virksomheder og organisatio-
ner.  

FuG-Management har været 
hårdt udfordret på antal frivillige 
da flere af gruppens faste med-
lemmer valgte at stoppe i løbet 
af året. Derudover har flere stu-
derende i gruppen været opta-
get af studier, hvorfor antal 
hænder til at løfte opgaven har 

været en begrænset ressource.  

Forventninger  til 2018 
FuG-managements målsætnin-
ger for 2018 er at rekruttere fle-
re frivillige for at øge gruppens 
arbejdskapacitet og bæredyg-
tighed. Derudover er der behov 
for at finpudse hjemmesiden og 
kontinuerligt vedligeholde vores 
profil på de sociale medier. 
Derudover skal processen med 
at udarbejde trykte materialer 
færdiggøres, så det kan under-
støtte den nye medlemsstrate-
gi.  

Slutteligt, vil vi arbejde for at 
arrangere flere oplæg, så vi 
kan oplyse om lægemiddelpro-
blematikker i det globale syd og 
styrke vores interne kapacitet 
gennem faglige organisations-
dage.  

VIDSTE DU AT:  

Hvert år dør 1 million afrikanere på grund af dårlig, forkert  
eller manglende lægemiddelbehandling? 

Læs mere på vores hjemmeside: www.fug-dk.dk 

 

Samarbejdsøvelse til organisations-

dagen  

Simon og Malene i Masanga  
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Milepæle  

Milepæle 2017  

Februar FuG udnævnt ”den gode historie” af Genbrug til Syd 

16. marts Kagens dag 

6. maj Organisationsdag om branding 

5-7. maj Nordisk møde i Stockholm 

 

Oplæg 

31. maj PharmaDanmark 

2. nov Novo Nordisk 

9. nov Novo Nordisk 

16. nov Novo Nordisk 

 

Udsendelser 

Masanga 

August – December   Malene N. Nielsen 

November  2017 – April 2018  Simon Christensen 

 

Signe sammen med apotekspersonalet i Masanga  
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Forventninger 

Farmaceuter uden græn-
ser vil i 2018 føre kommu-
nikationsstrategien ud i li-
vet.  

Strategi  
Farmaceuter uden grænser 
(FuG) har i efteråret 2017 ar-
bejdet intensivt med at udarbej-
de en ny strategi for hvervning 
af medlemmer. Et af fokus-
punkterne har været organisati-
onens arbejde for at rekruttere 
og fastholde betalende støtte-
medlemmer, hvorfor et af måle-
ne for 2018 er at få 100 nye 
betalende medlemmer, således 
at det samlede antal støtte-
medlemmer runder 250 perso-
ner. Derudover vil der gennem 

året fokuseres på at implemen-
tere hele medlemsstrategien på 
tværs af organisationen.  

Monitorering og evaluering  
Forrige år udarbejdede en pro-
jektgruppe FuG’s guide til mo-
nitorering og evaluering. Denne 
guide skal integreres i alle pro-
jektgrupper og afspejles i det 
arbejde vi udfører - såvel i Nord 
som i Syd.  

Struktur  
Efter et par år med vokseværk 
er der behov for at definere or-
ganisationsstrukturen og arbej-
de med sammenhængskraften 
på tværs. Med 5 projektgrupper 
og en bestyrelse er der behov 
for kontinuerlig videndeling på 

tværs for at opnå en højere 
grad af relationel koordinering 
mod at fremme sundhed gen-
nem sikker brug af medicin.  

Netværke  
Derudover ønsker FuG at del-
tage på FIP i Skotland og lø-
bende igennem året afsøge 
muligheder og potentialer for 
nye projekter indenfor vores 
virkeområde.  

Formand  

Søren Post Larsen  

Kasserer  
Marianne Toft  
 

Medlemmer  
Amila Zekovic 
Birgitte Smolsky Larsen 
Birgit Lund Lindberg  
Ditte Poulsen  

 
Stine Trolle  
Simon Christian Vinther  
Søren Troels Christensen  

Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen på general forsamlingen februar 2017  
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Økonomi 

Indtægter 
I 2017 har Farmaceuter uden 
Grænser (FuG) haft indtægter 
på 87.237 kr. Heraf kommer 
størstedelen fra medlemskon-
tingenter samt donationer og 
legater. I 2017 har FuG modta-
get donationer på beløb fra 
2000 kr til 10.000 kr fra ikke 
mindre end syv bidragsydere, 
disse fremgår af takkesiden (se 
side 11). Foredrag samt Stu-
denternetværkets kagedag og 
julebingo har også bidraget til 
foreningens indtægter. 

Udgifter 
Udgifterne i 2017 har været på 
61.000 kr. Der har været aktivi-
tet i alle tre projektgrupper 
samt Studenternetværket. Stør-
stedelen af disse udgifter er i 
Tanzania- og Sierra Leone-
gruppen gået til udsendelse til 
projekterne i de pågældende 
lande. Ghana projektet om for-
falsket lægemidler er et samar-
bejde mellem Farmaceuter 
uden Grænser Danmark, Sveri-
ge og Norge, og foreningen har 
i år deltaget i et fælles skandi-
navisk projektmøde i Sverige.  

Drift af foreningen har i år ud-
gjort knap en halvdel af udgif-
terne. Hvor især rejseforsikrin-
gen udgør en øget omkostning. 
Dette skyldes den øget aktivitet 

på udsendelsessiden i 2017. 
Foreningen forsøger at holde 
administrationsomkostningerne 
(forsikringer, medlemshåndte-
ring mm) på et minimum, men 
må erkende at trods dette, 
kommer det til at udgøre en 
stor post grundet foreningens 
begrænsede størrelse.  

Balance 
Årets resultat bliver således, at 
FuG har et overskud på 26.000 
kr. Dette bringer foreningens 

egenkapital op på 129.000 kr. 
ved årets udgang. Dette giver 
en god ballast i forhold til frem-
tidige projekter og betyder, at 
FuG har en økonomisk buffer, 
såfremt der er behov for ekstra 
support til de udsendte. 

Medlemmer 
Antallet af medlemmer der har 
støtte Farmaceuter uden 
Grænser i 2017 er 159 hvilket 
er en stigning i forhold til 2016 
hvor 116 støttede foreningen. 

VIDSTE DU AT:  

Farmaceuter uden Grænser i 2017 faciliterede tre udsendelser af  
danske lægemiddelfaglige til vores samarbejdspartnere  

I Tanzania, Ghana og Sierra Leone. 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: www.fug-dk.dk 

 

Simon med medicintrillebøren i Masanga  
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Tak 

Esbjerg Jerne apotek  

Søborg og Buddinge apotek  

Glostrup apotek  



 

 

FARMACEUTER UDEN GRÆNSER 

 
Mail: 

info@fug-dk.dk 
 

Postadresse: 
Farmaceuter uden Grænser 

c/o Pharmadanmark 
Rygårds Allé 1 

DK – 2900 Hellerup 
Danmark 

CVR.nr.: 34 11 03 44 
 

Besøg os på: 
www.fug-dk.dk 

https://www.facebook.com/fugdk 


