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Kort om FuG
Farmaceuter uden Grænser (FuG) er en dansk humanitær organisation der arbejder for at fremme sundhed i udviklingslande gennem sikker brug af medicin.
Lægemidler er essentielle i både moderne og traditionelle sundhedssystemer. 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 udviklingslande. Vi driver udviklingsprojekter med fokus på folkeoplysning, uddannelse og kapacitetsopbygning i samarbejde med
lokale partnere. Vi udsender løbende frivillige sundhedsprofessionelle til vores projekter i Tanzania 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 og Sierra Leone.
Læs mere på vores hjemmeside: www.fug-dk.dk

Året der gik
Farmaceuter uden Grænser har i 2018 haft fokus
på styrkelse af organisationens bæredygtighed og
kapacitet, men også haft
fokus på vores projekter i
Syd.
Organisationsstruktur
På en workshop i foråret udarbejdede bestyrelsen et udkast
til forretningsorden, som beskriver hvilket ansvar, kerneopgaver og mandat henholdsvis formand, næstformand, kasserer,
bestyrelsen og projektgrupperne, herunder studenternetværk
og FuG-Management, har. Udkastet blev sendt til de frivillige
til kommentering, og blev desuden behandlet på en organisationsaften i oktober. Formålet
med forretningsordenen er at
skabe klarhed over roller og
ansvar, men også at afstemme
forventningerne til hinanden.
Medlemsrekruttering
2018 var året, hvor implementering af medlemsstrategien
blev igangsat. En flot folder,
der beskriver FuG, organisationens vision og mission, samt
fortæller om vores projekter,
blev sendt i trykken i efteråret.
Omgivet af nye roll-ups blev
folderen udleveret til interesserede deltagere ved Pharma på
Tværs. Målet for 2018 var at

øge synligheden af FuG og
derved hverve nye medlemmer. Ønsket var 100 nye medlemmer, men desværre nåede
vi ikke helt så mange nye medlemmer, men vi arbejder videre
med dette i 2019.

vil vores fokus være at starte 12 nye projekter op.

Udsendelser og rekruttering
Vi startede året med at have
farmaceut Simon Christensen
udsendt til Masanga hospitalsapotek. I februar var Michelle
Internationalt samarbejde
Thisted på en kortere udsenTo bestyrelsesmedlemmer del- delse, som en del af hendes
tog i FIP 2018 i Glasgow, hvor uddannelse til farmakonom.
de mødtes med FuG kollegaer Simon blev erstattet af farmafra hele verden. FuG DK var
ceut Lasse Hoé - læs mere om
desuden vært for ’FuG Nordisk deres faglige arbejde under
møde 2018’, hvor FuG Sverige, Masanga projektet.
FuG Norge og FuG Finland
I efteråret 2018 har vi haft vandeltog. Programmet spændte
skeligere ved at rekrutterer frividt, fra deling af erfaringer
villige til udsendelser til både
med etablering af nye projekter
Sierra Leone eller Tanzania.
til diskussion om kommunikatiBestyrelsen har derfor besluttet
on til medlemmer. Og selvfølat udsende frivillige af kortere
gelig var der også tid til socialt
varighed, såfremt det passer
samvær og networking.
med den opgave, som den udGhana projektet lukker—nu sendte skal løse. Vi håber, at
er det tid til nye projekter
der i 2019 er engagerede og
Efter en fælles nordisk beslut- motiverede frivillige, som har
ning lukkede vi projektet i Gha- lyst til at rejse ud for FuG, og
na. Vi måtte erkende, at det var gøre en stor forskel for at fremét for komplekst projekt set-up, me sundhed i udviklingslande
og samtidig var der udskiftning gennem sikker brug af medicin.
af lokale samarbejdspartner,
Tak
som vanskeliggjorde kommuniTil sidst vil vi gerne sige stor
kationen mellem Nord og Syd.
tak til alle, der har bidraget til
Vi har lært en masse af projekvores arbejde og støttet vores
tet, som vi blandt andet har
projekter. Vi ser frem til at fortbrugt til at definerer kriterier for
sætte samarbejdet i 2019.
valg af nye projekter. Vi er så
småt i gang med at etablerer
kontakter til potentielle nye
samarbejdspartner, og i 2019
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Tanzania
Kilimanjaro School of Pharmacy

På KSP uddannes pharmacy technicians som efter endt uddannelse kommer til at fungere som videns- og teknisk personale
på apoteker i Tanzania

folkning. I forbindelse med at
Genbrug til Syd bevilgede penge til forsendelse af bøgerne til
Tanzania, har de også bevilget
penge til et formidlingsprojekt.
Efter nøje overvejelse om dette
blandt andet skulle være en
fotoudstilling, et foredrag eller
Tanzania gruppen arbejder på en stand til en byfest. Det endat få etablerede et bibliotek på te med at projektgruppen har
Kilimanjaro School of Pharma- fået lavet en video af en profescy (KSP) og styrke undervisnin- sionel, hvor Karen Chan fortælgen på skolen. I 2018 har målet ler om hvordan projektet har
været at få lavet et e-bibliotek, forløbet. Hele videoen kan ses
som forlængelse af etablering på dette link: youtu.be/
JSTvodhZ6GM
af det fysiske bibliotek.
Året 2018 har været brugt på at Mål for 2019
rekruttere frivillige til udsendel- Målet for år 2019 er at få udsendt en frivillig i det første
sen, hvor dette har budt på
mange udfordringer for projektgruppen. Udsendelsen skulle
handle om at få implementeret
et e-bibliotek, som projektgruppen fik doneret midler og computere til i 2017 og 2018. Der
blev desværre ikke fundet en
egnet frivillig til stillingen med
de rette kvalifikationer og hvor
tidspunkt for udsendelse passede med den frivillige og KSP.
Ud over kvalifikationer vægtes
det højt at frivillige ønsker at
deltage i gruppen arbejde både
før og efter udsendelse.

halvår, som skal få implementeret computere og opstarte ebiblioteket. For både KSP og
projektgruppen er det vigtigt at
udvikle e-biblioteket, hvor KSP
studerende får undervisning i
det. På et e-bibliotek finder
man blandt andet e-bøger. Her
vil det være en fordel at have e
-bøger på et e-bibliotek idet alt
litteratur vil være samlet ét sted
og den litteratur man søger, er
nemmere at finde.
Ud fra første udsendelse kan
der vurderes hvorvidt der er
behov for at udsende en farmaceut i det andet halvår af 2019.
.

Formidling af biblioteksprojekt
Projektgruppen har også arbejdet med at formidle biblioteks- Pharmacy technicians med certifikater i brug af bibliotek sammen med farmaceut Karen Chan
projektet ud til den brede be3

Sierra Leone
Masanga Hospital Rehabilitation Project

I år har vi haft 2 frivillige i
Masanga. Først Simon
Christensen fra november
til april og i marts fik han
selskab af Lasse Hoé, som
blev i Masanga til august.

ne omkring et af medicinskabene. Arbejdet blev videreført af
Simon i 2018. For flere medicinskabe er det i samråd med
lægerne blevet defineret, hvilke
lægemidler der skal være og i
hvilke mængder. Apoteket fylder kun op med lægemidler
Begge har ydet en stor
indsats, som har optimeret svarende til 2 dages forbrug, så
risikoen for svind minimeres.
medicinhåndteringen på
Herudover er der lavet et regiMasanga Hospital.
streringssystem, så det bliver
muligt at beregne svindet fra
Træning af hospitalspersoskabene. Denne procedure er
nale
beskrevet i en SOP.
De sygeplejestuderende på
Masanga hospital, har som led Nyt dispenseringssystem
i deres uddannelse, et 2 ugers I det nye system dispenserer
apoteket til hver afdeling i
praktikforløb på hospitalets
”bulk”, dvs. de udregner hvor
apotek for at give dem kendmeget af hvert præparat afdeskab til de hyppigst anvendte
lingen skal bruge og leverer det
lægemidler på hospitalet. For
at understøtte denne læring har samlet. Før dispenserede apoteket til hver enkelt patient og
vi udarbejdet et kompendie
med opgaver til de studerende. levere de individuelle poser til
Opgaverne er desuden blevet afdelingen. Det nye system er
brugt til at undervise apotekets inspireret af det, der anvendes
på MSF hospitaler. Det nye sypersonale, på ugentlige morgenmøder. Kompendiet findes stem er mindre tidskrævende
elektronisk på apotekets com- og kan lettere give et overblik
puter og i hardcopy i en mappe over præparatforbruget på de
enkelte afdelinger.
på apoteket. Således kan opgaverne bruges igen til nye syUndersøgelse af elektronisk
geplejestuderende eller som
lagerstyring
repetition for apotekets perso- mSupply er et system som brunale.
ges på et nærtliggende hospital. Siden 2016 har FuG kigget
Medicinskab
Svind fra hospitalets medicin- på systemet og i år blev det for
alvor undersøgt af både Lasse
skabe, har været et stort proog Simon. Her blev det tydeligt,
blem. I samarbejde med det
at systemet på nuværende tidlokale apotekspersonale starte- punkt ikke egner sig til Masande Malene, som var udsendt i ga. Det er et meget tidskræefteråret 2017, arbejdet med at vende og ”tungt” system, som
strukturere arbejdsprocedurer- selv vores frivillige ikke fandt let
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at anvende. Vi har desværre
ikke ressourcerne til at have en
medarbejder til at administrere
sådan et system i Masanga.
Derfor blev det besluttet, at vi
vil stoppe med at bruge mere
tid på det og i stedet træne de
manuelle procedurer som allerede er etableret.
SOP’s
I tråd med ønske fra Masanga
hospitals ledelsen og Masanga
DK, er der produceret flere
SOP’er på apoteket. Disse
SOP’er beskriver blandt andet
beregning af priser på medicin,
bestilling af medicin, monitorering af medicinforbrug og håndtering af udløbet medicin.
Vores arbejde i Danmark
Vores projektbeskrivelse blev
færdiggjort i sommers. Den er
baseret på arbejdet fra de mange frivillige som har været i
Masanga og til slut Stine Trolle
speciale, som gav et baseline
studie, hvor nye forbedrings
tiltag kan måle sig op i mod.
Et vigtigt skridt for at kunne nå
målene i vores projektbeskrivelse er at have kvalificerede
frivillige i Masanga. Dette har
været svært i 2018.
Forventninger
Vi vil forbedre vores rekrutteringsstrategi og dermed at få
flere ansøgere. Vi ønsker at få
planlagt ophold for 2-3 frivillige
i 2019. De frivillige skal arbejde
med de mål, der er sat i projektbeskrivelsen.

Studenternetværket
Studenternetværket holder
til på PharmaSchool i København og står for at arrangere events for de studerende.
I 2018 bliv der skiftet formand i
studenternetværket.
Mange af de tidligere medlemmer af studenternetværket var
nær enden på deres uddannelse og valgte at prioritere studiet
den sidste tid. Det var derefter
svært at etablere et nyt engageret studenternetværk, da alle
de forrige medlemmer desværre er faldet fra. Der er gennem
året blevet arbejdet på at finde
nye frivillige studerende ved
både deltagelse ved foreningsdagen på PharmaSchool og
afholdelse af informationsmøder.

Til foreningsdagen var der stort
interesse og de nye studerende
var ivrige for at høre mere, men
til det åbne møde var der desværre ikke nogen der dukkede
op.

Forventninger til 2019
I 2019 vil vi arbejde for at etablere og rekruttere nye frivillige
til studenternetværket. Vi vil
også forsøge at genetablere
tidligere års succeser med afholdelse af Kagens dag og Bingo-aften. Det er netop den
slags events, som skaber omtale for hele organisationen.

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
Den flotteste kage til kages dag
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Management
Management gruppen i
FuG tager sig af diverse
ad hoc opgaver, samt store dele af både den interne
og eksterne kommunikation.

offentliggjort på den officielle
Facebook-side for FuG.
I årets løb har FuG-Man haft
travlt med at indhente tilbud på
at få trykt nye infofoldere og
roll-ups, informere de frivillige
via interne nyhedsbreve og
bidrage til de eksterne nyhedsbreve. I efteråret knoklede
gruppen med at sende ansøgninger om støtte til alle landets
apoteker, private virksomheder
og organisationer, hvilket igen
i år gav gode resultater.
Derudover assisterede FuGMan med forplejningen til det
meget hyggelige og inspirerende Nordisk Møde med vores
nordiske kolleger. Det var et
stort hit, at der blev serveret
dansk smørrebrød til frokost
om lørdagen.

De ambitiøse målsætninger for
FuG-Management, der blev
fastsat ved slutningen af 2017,
er blevet delvist indfriet i løbet
af 2018. Ét nyt, engageret
medlem lykkedes det at rekruttere. Desværre er flere fra FuG
-Man travlt beskæftiget med
bl.a. at opleve den store verden, så den hårde kerne består
pt. af bare fire medlemmer.
Finpudsning af hjemmesiden
står pt. på stand-by og afventer
input fra det spændende projekt – en ny medlemsstrategi.
FuG-Mangements frivillige LouDe sociale medier har dog
langt fra stået stille, da mange ise bidrog sammen med udsendte Lasse og formanden
spændende indlæg er blevet
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Marianne til en spændende artikel i PharmaBladet, som gav
os rigtig god opmærksomhed
og omtale.
Forventninger til 2019
FuG-managements målsætninger for 2019 er at holde Facebook-siden ajour og udarbejde
interne nyhedsbreve regelmæssigt. Fug-Man ser meget
frem til at få hjemmesiden helt
på plads i samarbejde med bestyrelsen, hvilket linker ind i
den nye medlems- og kommunikationsstrategi.
Slutteligt, vil vi arbejde for at
arrangere flere oplæg, så vi
kan oplyse om lægemiddelproblematikker i det globale syd og
styrke vores interne kapacitet
gennem faglige organisationsdage.
For at have nok ressourcer til
alle FuG-Man’s projekter i
2019, vil gruppen igen fokusere
på at rekruttere flere frivillige
for at øge gruppens arbejdskapacitet og bæredygtighed.

Milepæle
Milepæle 2018/2019
27. maj

Bestyrelsesworkshop

August

Artikel i Pharmabladet

September

Forelæsning på PharmaSchool: Pharmaceutical Policy

3. oktober

Organisationsaften med workshop og oplæg ved Pernille Miller

3. november

Facing arrangement ved Pharma på Tværs 2018

24-25. november Nordiskmøde i København
19-20. januar

Poster på Apoteksfarmaceutkongres 2019

Udsendelser
Masanga
November 2017 – April 2018

Simon Christensen

Februar 2018

Michelle Thisted

Marts 2018 –August 2019

Lasse Hoe

Signe sammen med apotekspersonalet i Masanga
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Forventninger
Farmaceuter uden Grænser vil i 2019 fortsætte den
kurs, som blev initieret sidste år.

sundhed i udviklingslande, kan Organisationen
initieres.
Sidste år udarbejdede vi en
Vi håber, at mange flere har
Forretningsorden for FuG med
lyst til at støtte vores arbejde i det formålet at skabe klarhed
FuG – som betalende støtteover roller og ansvar, men ogStrategi
medlem - og for dem, der har
så at afstemme forventningerFarmaceuter uden Grænser
lyst og tid til at give en ekstra
ne til hinanden. Vi vil arbejde
(FuG) vil forsætte initiativet
hånd, som aktiv frivillig.
videre med at få implementeret
med at hverve nye og fastholde
denne på tværs af organisatiobetalende medlemmer. Målet i Projektpipeline
nen.
2019 er at få 50 nye betalende I 2018 blev Ghana projektet
nedlukket, så med blot to aktive I 2019 vil desuden forsætte det
medlemmer, og ved hjælp af
øget kommunikationsaktiviteter projekter vil bestyrelsen gerne i internationale samarbejde, og
2019 udbygge vores projektplanlægger både at deltage i
vil vi forsøge at fastholde de
pipeline. Målet er at igangsætte de international FuG møder
betalende støttemedlemmer.
1-2 nye projekter. Det tager tid samt i FuG Nordisk møde, hvor
I 2019 vil bestyrelsen desuden at få defineret et projekt, skabe Norge i år er vært.
arbejde med en strategi for re- kontakt til relevante samarMonitorering og evaluering
kruttering og fastholdelse af
bejdspartnere, få indsamlet
aktive frivillige. Alt arbejde i
penge mm - men vi har et godt FuG’s guide til monitorering og
FuG er baseret på frivillig arbej- udgangspunkt, da vi allerede
evaluering blev udarbejdet for
de, og vores motto er: ”at flere har et par henvendelser med
et år siden, men vi har forsat
hænder kan løfte mere” – så jo idéer om et fremtidigt samarbehov for at få dette integreret i
flere aktive frivillige i FuG, jo
bejde. Det bliver spændende at alle projekter og afspejles i det
flere projekter, der fremmer
arbejde vi udfører – såvel i
udforske disse muligheder.

Bestyrelsen på general forsamlingen februar 2018

Bestyrelsen
Formand
Marianne Toft
Kasserer
Birgitte Smolsky Mielby

Medlemmer
Ditte Poulsen
Line Rashu
Camilla Lindeblad
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Søren Troels Christensen
Camilla Laumøller
Anja Bryde Toudahl

Økonomi
Indtægter
I 2018 har Farmaceuter uden
Grænser (FuG) haft indtægter
på 82.592 kr. Heraf kommer
størstedelen fra medlemskontingenter samt donationer og
legater. I 2018 har FuG modtaget donationer på beløb fra 500
kr til 10.000 kr fra ikke mindre
end 9 bidragsydere, disse
fremgår af takkesiden (se side
11).

re til FuGs medlemsstrategi.

Balance
Årets resultat bliver således, at
Foreningen forsøger at holde
administrationsomkostningerne FuG har et overskud på 28.550
(forsikringer, medlemshåndte- kr. Dette bringer foreningens
egenkapital op på 157.453 kr.
ring mm) på et minimum, men
ved årets udgang. Dette giver
må erkende at trods dette,
en god ballast i forhold til fremkommer det til at udgøre en
tidige projekter og betyder, at
stor post grundet foreningens
FuG har en økonomisk buffer,
begrænsede størrelse.
såfremt der er behov for ekstra
support til de udsendte.

Udgifter
Udgifterne i 2018 har været på
54.042 kr. Der har været aktivitet i alle tre projektgrupper
samt Studenternetværket. Størstedelen af disse udgifter gået
til udsendelse til projektet i
Sierra Leone-gruppen. Tanzania har fået udarbejdet en video, som et oplysningsprojekt
gennem Genbrug til Syd.
Drift af foreningen har i år udgjort knap en halvdel af udgifterne.
Her har der især været udgifter
i forbindelse med afholdelse af
Nordisk Møde og print af folde- Simon med medicintrillebøren i Masanga

VIDSTE DU AT:
Farmaceuter uden Grænser i 2018 faciliterede tre udsendelser af
danske lægemiddelfaglige til vores samarbejdspartnere
I Tanzania og Sierra Leone.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: www.fug-dk.dk
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Tak

Søborg og Buddinge apotek
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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

