
 

 

 

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, Ghana og 
Sierra Leone. 

 

 

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 Grænser har i 
2016 haft snuden solidt plantet i 
sporet og travlt med at holde 
gryderne i kog på tværs af 
organisation og landegrænser. Året 
har bl.a. budt på ikke mindre end 
seks udsendelser, fordelt på alle 
tre projekter, udstilling på fem 
forskellige lokationer i 
hovedstadsområdet, lancering af 
endnu en projektgruppe, kickoff 
for projektet i Ghana og transport 
af 1,6 ton donerede bøger fra 
Danmark til Tanzania.  

Vi gik ind i 2016 med 
forventningen om fortsat at 
rekruttere engagerede og 
motiverede frivillige til 
organisationen, hvilket vi har 
forfulgt gennem øget aktivitet og 
synlighed både på Københavns 
Universitet og hos private 
virksomheder. Dette har resulteret 
i at alle projektgrupper har mindst 
fem faste frivillige tilknyttet og at 
FuG har set muligheden og haft 
kapaciteten til at opstarte en ny 
projektgruppe, FuG-Management 
(FuG-Man).  

En anden forventning til 2016 var 
at konsolidere FuG’s 
projektgrupper i Danmark og sikre 
en bæredygtig organisation. 
Samtidig har alle projekter haft 

Beretning fra bestyrelsen 2016 

udsendelser, hvilket i særdeleshed 
bidrager til den interne 
kapacitetsopbygning og medfører 
en stærkere sammenhængskraft 
mellem nord og syd.  

Gennem den første halvdel af 2016 
var foto-udstillingen Medicines for 
Life, der portrætterer medicin 
anvendelse i Sierra Leone,  at finde 
på fem forskellige lokationer, og 
høstede stor ros fra de besøgende. 
Der blev i forbindelse med 
udstillingen afholdt tre faglige 
oplæg. Over hele 
udstillingsperioden estimerer vi, at 
godt 12.000 studerende og ansatte 
har været eksponeret for 
udstillingen, og i samme periode 
har vi fået godt 20.000 
interaktioner på sociale medier om 
udstillingen. Samlet set har 
fotoudstillingen været en stor 
succes og har ligeledes fået en 
meget positiv feedback fra CISU, 
der har doneret penge til projektet. 

FuG har de seneste par år haft 
vokseværk og vi ville i 2016 
fastholde fokus på at sikre 
videndeling og binde 
organisationen sammen på tværs. 
Afledt af dette fokus besluttede 
bestyrelsen i sommeren 2016 at 
etablere en ny projektgruppe.  
Formålet var at sikre videndeling på 

tværs, opretholde FuG’s visuelle 
identitet på hjemmeside, sociale 
medier, mm. og koordinere 
fundraising og rekruttering. FuG-
Management blev lanceret i 
september og er allerede nu en 
solid enhed med kompetencer fra 
flere lægemiddelfaglige 
professioner.   

2016 var også året, hvor FuG slog 
alle tidligere mål for udsendelser og 
således havde hele seks 
lægemiddelfaglige eksperter afsted 
til vores samarbejdspartnere i hhv. 
Ghana, Tanzania og Sierra Leone. 
Det er første gang i FuG’s historie, 
at vi har været så massivt til stede i 
syd, og vi forventer, at denne 
tilstedeværelse vil kunne ses i 
tættere relationer til vores 
samarbejdspartnere og bedre 
resultater af vores arbejde. 

I november afholdte vi fælles 
organisationsdag, hvor der var 
mulighed for at vidensdele på tværs 
af projekter. Dagens tema var 
monitorering og evaluering og 
resultatet af dagen blev en fælles 
retningslinje for FuG.  

Vi vil gerne sige stor tak til alle, der 
har bidraget til vores arbejde eller 
på anden vis støttet vores projekter 
i 2016! Vi ser frem til at fortsætte 
samarbejdet i 2017.   

 

Bestyrelsen 
Formand 

Søren Post Larsen 

 

Kasserer 

Helene Brøndum Rasmussen 

 

Medlemmer 
Amila Zekovic 
Anne Zimmermann 
Ditte Poulsen 
Sofie Rosenlund Lau 
 

 

 
Stine Trolle 
Simon Christian Vinther 
Søren Troels Christensen 
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FuGs projekt på Kilimanjaro School 

of Pharmacy (KSP) har det 

overordnede formål at sikre, at der 

er kompetent farmaceutisk 

personale på apotekerne i Tanzania. 

I 2015 blev der defineret et nyt 

projektfokus; nemlig at skabe en 

platform for videndeling for 

studerende såvel som undervisere 

på KSP. Et vigtigt element heri, og 

den største opgave for 2016, har 

været at etablere et bibliotek på 

skolen, hvor bøger ellers kun i 

meget ringe grad er en del af 

undervisningen. Med udgangen af 

2016 er biblioteket nu en realitet. 

Den sparsomme bogsamling, som 

var tilstede i forvejen, har nu fået 

tilføjet 800 donerede 

farmaceutfaglige bøger, som blev 

samlet ind af FuG ultimo 2015.  

KSP projektgruppen startede 2016 

med at fundraise til forsendelsen af 

bøgerne, samt få styr på de 

praktiske elementer af forsendelsen. 

Projektgruppen ansøgte Genbrug til 

Syd, hvor det lykkes at få bevilget 

penge til forsendelse, udseendelse 

af en dansk bibliotekar, samt et 

formidlingsprojekt i Danmark om 

arbejdet på KSP. Bøgerne blev sendt 

til KSP i oktober, hvor FuG samtidig 

udsendte en bibliotekar, Trine 

Søndergaard, og en farmaceut, 

Karen Chan, til skolen. Trine har 

gjort et stort stykke arbejde i 

Danmark med at få registeret alle 

bøgerne og starte biblioteket op fra 

bunden på ganske få uger. 

 

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 kræver brug 

af bøger.  

Karen samarbejder derfor både med 

undervisere og studerende om at 

gøre bøger til en integreret del af 

undervisningen. Hun er udsendt på 

KSP frem til marts 2016 

Herefter vil KSP egenhændigt køre 

projektet frem til efteråret 2017, hvor 

projektet evalueres og eventuelle 

yderligere tiltag diskuteres.  

I forhold til etableringen af 

biblioteket mangler der stadig en hel 

del inventar, og gruppen i Danmark 

arbejder derfor på at skaffe midler til 

indkøb heraf.  

 

 

 

 

 

 

For at sikre projektets bæredygtighed 

er der på FuGs opfordring blevet ansat 

en lokal bibliotekar, som har bidraget 

til etableringen, og som fremover skal 

stå for den daglige drift. 

Karen og Trine har i samarbejde med 

KSPs ledelse og den lokale bibliotekar 

fået etableret biblioteket på KSP og 

givet alle de studerende en 

introduktion til brugen af 

biblioteket.  Der er dog stadig nogle 

udfordringer at overvinde, før 

biblioteket kan holde åbent dagligt. 

Blandt andet nogle 

sikkerhedsforanstaltninger, så bøger 

ikke kan fjernes fra biblioteket. 

Resten af Karens udseendelse vil 

primært handle om at få bøgerne 

implementeret i undervisningen.  

Kilimanjaro School of 
Pharmacy - Tanzania 

På KSP uddannes ”pharmacy  
technicians” som efter endt uddannelse kommer 

til at fungere som videns- og teknisk personale på 
apoteker i Tanzania. 

Karen underviser studerende på KSP i 

brugen af biblioteket . 

 

Karen, Trine og den lokale bibliotekar Careen på biblioteket på 

Kilimanjaro School of Pharmacy 
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Med hele tre udsendte på 

junglehospitalet i Sierra Leone og en 

meget succesfuld og velbesøgt 

”Medicines for Life”-fotoudstilling 

har 2016 været et rigtig spændende 

år for Masanga-gruppen i FuG.  

Efter mere end halvandet års pause 

med udsendelser til Masanga pga. 

Ebola, var det endelig sikkert at 

opholde sig i landet igen. Farmaceut, 

Louise Refsgaard, tog således til 

jungleapoteket i begyndelsen af 

marts efterfulgt af Signe Bødker 

Nielsen, som den første udsendte 

farmakonom i FuG, i slutningen af 

juli. 

 

Apotekets status efter 

udfordringerne med Ebola var 

usikker, men vi havde en forventning 

om, at de to udsendte i løbet af 

deres ophold kunne færdiggøre en 5-

årig projektplan i samarbejde med 

de lokale apoteksansatte samt 

påbegynde arbejdet med installation 

af et elektronisk lagersystem. Deres 

ophold fik dog et lidt andet fokus 

end forventet grundet sparsomme 

ressourcer på apoteket, hvorfor en 

stor del af tiden bestod i 

”brandslukning” og opgaver relateret 

til daglig drift.  Trods disse 

udfordringer opnåede vi alligevel 

meget i løbet af 2016!  

 

Vi har skabt større overblik over 

lageret, genopfrisket og genindført 

gamle manuelle papirsystemer for 

lagerførelse samt intensivt støttet de 

ansatte på apoteket i procedurerne, 

hvormed vi håber, at procedurerne 

kan fastholdes i fremtiden. Dette vil 

forbedre overblikket over 

lagerbeholdningen samt muliggøre 

forbrugsbaserede medicinbestillinger 

i fremtiden.  

 

Signe oplevede i efteråret, at 

apotekets kompetencer i stadig 

højere grad benyttes af andre 

sundhedsprofessionelle på hospitalet 

– en udvikling, som vi i Masanga-

gruppen er meget tilfredse med! Vi 

ønsker at være en integreret del af 

hospitalet i håbet om at øge 

kvaliteten af behandlingen på 

Masanga Hospital. Apoteket har 

desuden lavet en del 

receptinterventioner pga. begrænset 

tilgængelighed af medicin, som 

skyldes forsinkelse af en stor 

lægemiddelordre fra IDA i Holland.  

 

En anden følge af denne forsinkelse 

er en forringet kvalitet af de 

udleverede lægemidler, da 

lægemidler indkøbt hos lokale 

Masanga Hospital Rehabilitation Project  
 Sierra Leone 

I det nordlige Sierra Leone hjælper FuG 
Masanga Hospital med 
kapacitetsopbygning af 
sygehusapoteket. 
Masanga danner rammerne omkring 
organisationens udstilling Medicines for 
Life. 

Signe og Stine møder 
nye potentielle 
grossister  

grossister, ofte har været udsat for 

dårlig kvalitetssikring eller 

kompromitterede opbevaringsforhold. 

Signe har derfor undersøgt 

mulighederne for at benytte andre 

lokale grossister. FuGs sidste udsendte 

i år var farmaceutstuderende, Stine 

Trolle. Stine er aktivt medlem af FuG 

blandt andet som bestyrelsesmedlem, 

og fandt det interessant at skrive 

speciale omkring kvaliteten af alle 

aspekter af apotekets arbejde. Stines 

arbejde vil resultere i værdifulde 

målinger lige fra niveauet af 

patientinformation til praktiske forhold 

omkring medicinopbevaring. Studiet er 

et baseline studie, og skal danne 

baggrund for fastsættelsen af 

realistiske monitorerings- og 

evalueringsmål for vores 5-årige 

projekt. 

Forventninger til 2017 

Vi håber, som tidligere nævnt, at 

færdiggøre den 5-årige projektplan i 

begyndelsen af 2017. Vi forventer at 

udsende en frivillig i foråret 2017, og 

herigennem sikre at den gode relation 

til hospitalet fortsætter samt at 

videreudvikle vores samarbejde med 

apotekets ansatte.  
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Ghana-gruppen samarbejder med 

Farmaceuter uden Grænser (FuG) i 

Sverige og Norge, Lady Pharmacist 

Association of Ghana (LAPAG) og det 

anglikanske kirkelige stift i Accra.  

Det overordnede formål er at sikrer 

den enkelte borgers ret til sundhed 

og specielt retten til behandling med 

lægemidler af god kvalitet. Projektet 

arbejder med folkelig oplysning, som 

gennem ”training of trainers” 

forsøger at nå bredt ud, dog med 

særlig fokus på den 

underprivilegerede del af 

befolkningen. Målet er at styrke 

borgernes evne til dels at vælge 

lægemidler af god kvalitet (”safer 

medicines”) og dels at styrke 

anvendelsen af lægemidlerne (”safe 

use”).  

FuG-Danmark har i 2016 haft fokus 

på videreudvikling og konkretisering 

af projektplanerne. Sideløbende har 

vores samarbejdspartnere i Ghana 

haft fokus på oplysningsarbejde 

omkring forfalsket og substandard 

medicin. Den 16. januar blev 

projektet præsenteret af LAPAG til 

Anglican Woman Ministry, som en 

forsmag på de kommende aktiviteter 

med ”training of trainers”. 

Til at understøtte arbejdet udførte 

farmaceut Marianne Toft feltarbejde 

i Accra, Ghana i februar 2016. 

Formålet med opholdet var at 

indsamle data til hendes 

masteruddannelse i 

Sundhedsantropologi ved 

Københavns Universitet.  

Mariannes fokus var på, hvordan 

kvalitet af lægemidler opfattes og 

forhandles hos apotekspersonale og 

brugere i Ghana. Den kvalitative 

empiri viste, at især pris på 

lægemidler, tillid og kommunikation 

som værende af betydning, og disse 

diskuteredes ift. to situationer: 

indkøb af lægemidler til apoteket og 

i interaktioner mellem brugere og 

apotekspersonalet.  

Den 4. maj blev en særlig dag for 

hele projektet. Vores ghanesiske 

partner holdt den officielle lancering 

af projektet ved en begivenhed, der 

blev dækket af landsdækkende 

Ghanesisk TV. Der var stort 

fremmøde og blandt de inviterede 

var Ghanas sundhedsminister, 

direktøren for Ghanas 

sundhedsprogram/ydelser samt 

chefen for Ghanas ”Food and Drug 

Administration”. Derudover talte 

farmaceut og æresmedlem af 

LAPAG, Ellen Sam ved lanceringen. 

Hun udtalte, at ”the media had a role 

to play in educating consumers on 

medicines and their use”. Og hun 

opfordrede mediehusene til at 

”create health desks where 

consumers can go in to make their 

complains on fake medicines”. 

Hun fremhævede desuden: ”We 

really need a lot of knowledge to be 

able to handle medicines well. If you 

buy a fake iphone, it is just an economic 

loss. But buying a counterfeit medicine 

and taking it, can lead to your death”. 

De ghanesiske medier greb Ellen Sams 

opfordring, og skrev artikler til Ghana 

New Agency og sendt et indslag om 

projektet i Nyhederne (primetime 7:00 

pm NEWS) i den landsdækkende Ghana 

National Television. Derudover affødte 

lanceringen debatter og diskussioner i 

de lokale radioer. Siden 

projektlanceringen er der afholdt 

månedlige trænings sessioner i 

forskellige kirker i Accra. 

I juni holdt FuG-Sverige møde med 

vores partnere i Accra for at indsamle 

deres inputs til projektbeskrivelsen 

herunder de kommende planer for 

”training of trainers” og et udkast til 

budget etc. Et første udkast til en 

projektbeskrivelse blev udarbejdet af 

FuG-Sverige og kommenteret og 

tilrettet af FuG-Norge og FuG-Danmark, 

og efterfølgende sendt til vores 

ghanesiske partnere. 

I 2017 vil Ghana-gruppen arbejde 

videre på beskrivelsen af projektet, 

samt på monitorering af fremdrift i 

projektet. Derudover vil samarbejdet 

mellem de tre FuG grupper med hensyn 

til roller og ansvar i dette fælles 

nordiske projekt blive konkretiseret.  

 

 

Ghana 
Farmaceuter uden Grænser har et projekt i 

Ghana med lokale samarbejdspartnere i 
hovedstaden Accra. Fokus er på forfalsket 

medicin. 

Marianne Toft under sit ophold i Ghana 



 

 6 

Studenternetværket 
De studerende på PharmaSchool tager aktivt del i FuGs arbejde. 

Studenternetværket har i året 2016 

haft større fokus på synlighed på 

PharmaSchool, København 

Universitet. Dette skyldes, at en 

spørgeskemaundersøgelse har vist 

at mange studerende aldrig har hørt 

om Studenternetværket eller FuG. 

Derfor valgte Studenternetværket at 

have større fokus på projekter, hvor 

Studenternetværket bedre kan 

repræsentere og informere om FuG.  

I foråret 2016 afholdte vi sædvanen 

tro Kagens dag. Studenternetværket 

får doneret kager fra venner, 

familier og bagere. Disse kager bliver 

brugt til en kæmpe kagebuffet med 

all-you-can-eat for kun 30kr. 

Arrangementet er altid et stort hit 

og indbragte i år lidt over 4000 kr. 

Samtidig blev der, under 

arrangementet, tilmeldt 18 nye 

støttemedlemmer.  

Efter sommerferien kickstartede vi 

et nyt semester og havde tilmeldt et 

hold til DHL-stafetten i København. 

Med rutinerede løbere fra 

bestyrelsen ombord kom vi i mål 

med en fantastisk tid på 2:02:47.  

 

  

Studenternetværket i deres nye t-

shirts.  Lækre kager fra kagens dag 2016 

For at øge synligheden, under 

arrangementer, har 

Studenternetværket anskaffet sig 

mørkegrønne trøjer, med et FuG-

logo på bagsiden, som bedre 

repræsenterer projektgruppen 

som helhed. Omkostningerne til 

trøjerne blev doneret af SOP 

(Students of PharmaSchool).  

Derudover har vi samarbejdet med 

filmklubben om at servere mad og 

snacks i forbindelse med filmaften. 

Vi håber at dette kan blive en fast 

aftale til gensidig fordel.  

Ovenstående har alt sammen 

medvirket til at vi fortsat er synlige 

på PharmaSchool og der var 

således et stort fremmøde til vores 

åbne møde i oktober 2016. 

Ny struktur i Studenternetværket 

Studenternetværket har været 

plaget af meget fravær, hvilket har 

gjort det svært at fortsætte 

arbejdskursen fra tidligere år. For 

imødekomme den store 

udskiftning af frivillige kræfter er 

Studenternetværket blevet 

omstruktureret. Den nye struktur 

opdeler Studenternetværket i 2 

interne grupper; Administrationen 

og Frivillige. 

 

 

Administrationen vil bestå af 

studerende, som ønsker at påvirke 

projektgruppens fremtid og som 

sørger for planlægningen af 

arrangementer. Frivillige vil være de 

studerende, som ønsker at give en 

hånd med til arrangementerne og er 

derfor mindre bindende. Eftersom 

projektgruppen primært består af 

studerende, skal man tage hensyn 

til, at der er plads til at være 

fleksibel.  

Forventninger til 2017 

I løbet af 2017 forventer vi at 

fortsætte vores indsats for at øge 

synligheden af Studenternetværket 

på PharmaSchool. Derudover håber 

vi at forbedre Kagens Dag 2017, ved 

at øge antallet af deltagende.  

I kraft af gode erfaringer fra tidl. år, 

afholder vi i år også et nyt 

arrangement for de studerende på 

PharmaSchool, hvor studerende kan 

blive klogere på FuG’s arbejde og 

høre om muligheder for at deltage 

som frivillig. Og som altid vil vi gerne 

arbejde på at øge antallet af frivillige 

i Studenternetværket.  
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Selfie fra FuG-Mans første møde 

FuG Management 

FuG har haft vokseværk de sidste 

par år og består nu af tre projekter, 

et voksende studenternetværk, 

samt kommunikationsfrivillige og 

en bestyrelse. For at binde det hele 

sammen lancerede vi i september 

en ny projektgruppe, FuG-Man, der 

har til formål at sikre en 

bæredygtig organisation, hvor der 

kontinuerligt arbejdes med 

organisationens kommunikation, 

rekruttering, fundraising og 

netværksdannelse. 

Samlet for disse opgaver er, at de 

udgør det usynlige fundament 

under resten af organisationens 

arbejde, og dermed støtter op om 

de faglige projekter.   

Gruppen er ikke tænkt som et 

sekretariat, hverken for 

bestyrelsen eller for 

projektgrupperne, men derimod 

som en samlende enhed, der tager 

hånd om hjemmesiden, de fælles 

ansøgninger, rekruttering af nye 

frivillige, intern 

kapacitetsopbygning, fælles PR 

virksomhed, herunder foredrag og 

artikler, fundraising, mm. 

 

 

  

Fra første møde blev der drøftet, 

hvilke tiltag den nye gruppe skulle 

kaste sig over i 2016, og gruppen 

gik straks i gang med at sætte 

handling bag ideerne. Dette har 

resulteret i, at vi har afsendt et 

rekordstort antal ansøgninger om 

støtte, hvilket bl.a. har medført 

støtte fra både Pharmadanmark, 

Apotekerforeningen og 

Farmakonomforeningen, samt tre 

private apoteker.  

Derudover har FuG-Man relanceret 

FuG’s frivillighedspolitik, planlagt 

foredrag og oplæg i 2017, samt 

udarbejdet en strategi for, hvordan 

FuG fremadrettet vil forsøge at få 

flere betalende støttemedlemmer 

og donorer.  

 

I 2017 agter vi at genopfriske vores 

trykte materialer, afholde mindst 6 

oplæg eksternt, arrangere to 

organisationsdage internt i FuG for 

at kapacitetsudvikle egen 

organisation samt fortsat at udvide 

vores netværk af donerer og 

støttemedlemmer.  

Derudover er der rigeligt at tage 

sig til med mere fundraising, 

medlemspleje, vedligehold af 

visuel identitet på hjemmeside, FB 

og andre medier. 

  

Hvert år dør 1 million afrikanere på grund af dårlig, forkert  

eller manglende lægemiddelbehandling? 

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

Vidste du at: 
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Milepæle 2016 

Milepæle 

21. januar  Fernisering: Medicines for Life 

Januar – Juli  Medicines for Life udstillet på Pharmaschool, Panum, Nomeco, 

  Novartis og Ferring.  

30. marts Kagens dag på Pharmaschool 

11. april Donation fra Genbrug fra Syd  

4. maj   Lancering af projekt i Accra, Ghana om forfalsket medicin 

1. september FuG på FIP-kongres i Buenos Aires 

14. september Opstart af FuG-Management 

7. oktober  Bøger fra bogindsamling ankommer til KSP  

5. november Organisationsdag i FuG 

Oplæg 

13. marts FuG og vores arbejde, Farmakonomdagen 

24. maj  Medicines for Life, Novartis 

25. juni  Medicines for Life, Ferring 

27. september FuG og Masanga Hospital Pharmacy, Statens Serum Institut 

Udsendelser  

Masanga 

Marts – juli   Louise K. Refsgaard 

Juli – Februar 2017  Signe B. Nielsen  

Oktober-November  Stine Trolle  

KSP:  

Oktober-November  Trine Søndergaard 

Oktober – Marts 2017 Karen Chan 

Ghana: 

Februar-Marts  Marianne Toft 
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I 2017 forventer både Ghana og Sierra Leone 
grupperne at færdiggøre konkrete 
projektbeskrivelser for FuG’s engagement i landene 
over de næste par år. Processen har været i gang 
længe og skabt et stærkt samarbejde mellem 
parterne og vi ser således frem til at få fastlagt de 
endelige rammer for projekterne. 

I tråd med dette arbejde har FuG udarbejdet en 
guide til monitorering og evaluering af projekter og 
vi forventer at alle projektgrupper får 
implementeret dette i deres arbejde i løbet af 2017. 
Dette arbejder ønskes både internt i 
projektgrupperne og på tværs af organisationen. 

For at sikre den fortsatte bæredygtige i vores 
projektarbejde vil FuG i 2017 have særligt fokus på 
fundraising, særligt gennem flere donationer fra 
private virksomheder og flere betalende 
medlemmer.   

Vi vil arbejde for fortsat at sikre et stabilt fundament 
under vores projekter. Dette sker bl.a. gennem et større 
fokus på at sikre videndeling og intern 
kapacitetsopbygning i FuG.   
Derfor forventer vi at afholde flere fælles projektdage, 
temaaftener, mv. samt at vores frivillige løbende udvikler 
kompetencer indenfor global sundhed, projektledelse, 
fundraising og kommunikation. 
 
Derudover vil vi søge at indgå i flere vidensnetværk med 
andre NGOer for kontinuerligt at videreudvikle os som 
organisation. 
 

 

FuGs forventninger til 2017 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauris laoreet elit sed dolor. 

 

Økonomi 
 

 

Indtægter 
I 2016 har Farmaceuter uden Grænser haft indtægter på 
lidt over 105.000 kr. Heraf kommer størstedelen fra 
medlemskontingenter samt donationer. I 2016 har FuG 
modtaget donationer på 10.000 kr. fra ikke mindre end 
fire steder, disse fremgår af takkelisten (se side 11). 
Derudover har en række private apoteker bidraget med 
fine beløb (disse fremgår ligeledes af takkelisten). 
Foredrag i forbindelse med udstillingen ”Medicines for 
Life” samt Studenternetværkets kagedag har også 
bidraget til foreningens indtægter. 

Udgifter 
Udgifterne i 2016 har været på lige over 78.000 kr.  Der 
har været aktivitet i alle tre projektgrupper samt 
Studenternetværket. Størstedelen af disse udgifterne i 
Tanzaniagruppen og Sierra Leone-gruppen er gået til 
udsendelse til projekterne i de pågældende lande. I 
forbindelse med projektet om forfalsket medicin i Ghana 
har foreningen bidraget til afholdelse af workshop for 
vores partnere. 
Drift af foreningen sluger knap en fjerdedel af 
udgifterne. Foreningen forsøger at holde 
administrationsomkostningerne (forsikringer, 
medlemshåndtering mm) på et minimum, men må 
erkende at trods dette, kommer det til at udgøre en stor 
post grundet foreningens begrænsede størrelse.  

I 2016 blev udstillingen ”Medicines for Life” en realitet 
og de resterende penge fra bevillingen er brugt til at 
opbygge udstillingen og afholde fernisering.  

Balance 
Årets resultat bliver således at FuG har anvendt knap 
27.000 mindre end der er kommet ind. Dette lægges til 
foreningens egenkapital der ved årets udgang er 
103.000 kr, hvilket giver en god ballast i forhold til 
fremtidige projekter. 

Medlemmer 

Antallet af medlemmer der har støttet 
Farmaceuter uden Grænser i 2016 er 116 hvilket er 
stigning på 9,4 %i forhold til 2015 hvor 105 
støttede foreningen. 
En stor del af medlemmerne har betalt via 
betalingsservice i det alle nye medlemmer fra 2015 
ved tilmelding er registeret til betalingen via 
betalingsservice.  

 

 

Økonomi 

Farmaceuter uden Grænser i 2016 faciliterede seks udsendelser af danske 

lægemiddelfaglige til vores samarbejdspartnere i Tanzania, Ghana og Sierra Leone. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på: www.fug-dk.dk 

 

Vidste du at: 
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Tak for jeres donationer 
 

Tak for jeres donationer 

Søborg- og Buddinge apotek 
 

Mail 
info@fug-dk.dk 

 
Postadresse 

tek 

 

Søborg Apotek & Buddinge Apotek 

Nørre Nebel apotek 

 

el Apotek 

 

Nørre Nebel Apotek 

mailto:info@fug-dk.dk
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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 

 

mailto:info@fug-dk.dk
http://www.fug-dk.dk/
https://www.facebook.com/fugdk
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