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2020 
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. 

Indhold 
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Tak       

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 
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Året der gik 

Farmaceuter uden Græn-

ser har i 2019 haft fokus 

på styrkelse af organisatio-

nens bæredygtighed og 

kapacitet, men også haft 

fokus på vores projekter i 

Syd. 

Frivillighedsstrategi 

I løbet af året har bestyrelsen 

afholdt workshop og flere mø-

der, hvor vi har arbejdet med at 

definere en frivillighedsstrategi. 

Vi har arbejdet sammen med 

en konsulent fra Ingerfair, som 

et konsulenthus, der arbejder 

med at udvikle bæredygtige 

frivillighedsmiljøer. Vi har af-

dækket forskellige typer af fri-

villige op mod FuGs vision og 

mission. Særlig har vi haft fo-

kus på de roller, hvor FuG har 

brug for flere frivillige til at styr-

ke fx arbejdet med projekter, 

kommunikationsaktiviteter samt 

bestyrelsesarbejde.  

Derudover har vi udarbejdet 

udkast til jobopslag med fokus 

på: 

• hvad den frivillige får ud af 

det 

• hvilke fordele tilbyder FuG 

• hvilke barrierer er der for den 

frivillige 

• FuGs forventninger til den 

frivillige 

Bestyrelsen vil i 2020 arbejde 

med frivillighed. 

Medlemsrekruttering 

Også i 2019 var vi aktive med 

hensyn til medlemsrekruttering. 

Vi deltog bl.a. i Farmakonom-

foreningens Elevweekend i 

marts. Ønsket var 50 nye med-

lemmer – et mål som blev op-

fyldt. Bestyrelsen vil arbejde 

videre med medlemspleje og 

rekruttering i 2020. 

Internationalt samarbejde  

Et bestyrelsesmedlem deltog i 

FiP 2019 i Dubai og mødtes 

med FuG kollegaer fra lande, 

som blandt andet Canada, 

Tyskland, men også vores nor-

diske naboer. På mødet blev 

der udvekslet viden og erfarin-

ger omkring, hvad de forskelli-

ge FuG-organisationer har fo-

kus på – fx typer af projekter.  

Det er tid til at starte nye pro-

jekter 

I 2018 lukkede vi Ghana-

projektet. I 2019 har gennem 

året arbejdet med nye tiltag 

omkring projektideer og pro-

jektgenerering. Vi er pt i gang 

med at planlægge et arrange-

ment, hvor vi vil præsentere 

vores idéer og få de fremmødte 

til at hjælpe med at kvalificere 

ideerne. Vi vil arbejde videre 

med dette i 2020, og målet er 

at få etableret kontakt til poten-

tielle samarbejdspartner og 

igangsætte nye projekter. 

Blandt andet vil vi arbejde på at 

udvikle en App, som kan un-

derstøtte det daglige arbejde 

med rationel farmakoterapi i 

udviklingslande. 

Udsendelser og rekruttering  

Vi startede 2019 med at have 

farmaceut Neeleke Dujim ud-

sendt til Masanga hospitals-

apotek i Sierra Leone. Arbejdet 

i Sierra Leone blev udfordret 

sidst på året, hvor der udbrød 

Lassa Fever i Sierra Leone. 

FuG havde ingen udsendte på 

daværende tidspunkt. I efter-

året 2019 har vi haft to udsend-

te til Tanzania – bibliotekar Ti-

na Holst Nielsen og farmaceut 

Lotte Abildgaard.  

Du kan læse mere om udsen-

delserne under de enkelte pro-

jekter. 

Vi håber, at der også i 2020 er 

engagerede og motiverede fri-

villige, som har lyst til at rejse 

ud for FuG eller give en hånd 

herhjemme, og gøre en stor 

forskel for  at fremme sundhed 

i udviklingslande gennem sik-

ker brug af medicin. 

Tak 

Til sidst vil vi gerne sige stor 

tak til alle, der har bidraget til 

vores arbejde og støttet vores 

projekter. Vi ser frem til at fort-

sætte samarbejdet i 2020. 
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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  

Tanzaniagruppens arbejde har 
til hensigt at styrke kvaliteten af 
undervisningen på Kilimanjaro 
School of Pharmacy (KSP). I 
2019 har gruppen primært ar-
bejdet med rekrutteringen og 
udsendelsen af to nye frivillige. 
I februar 2019 blev farmaceut 
Lotte Abildgaard og bibliotekar 
Tina Holst optaget i gruppens 
arbejde. Herefter pågik forbere-
delser og klargøringsopgaver 
samt dialog med KSP og ud-
sendelserne. I juni blev datoer 
for udsendelsen fastlagt og I 
oktober var der afrejse for de to 
frivillige.  

Udsendelserne havde et todelt 
mål. Dels fortsatte vi tidligere 
års arbejde med udvikling af 
læringsmuligheder på bibliote-
ket og dels gennemførtes un-
dervisning med henblik på at 
øge diversiteten i skolens læ-
ringsmetoder og det videre ar-
bejde med inddragelse af bø-
gerne fra biblioteket.  

Skolens bibliotek  
I forlængelse af etableringen af 
et fysisk bibliotek til skolens læ-
rer og elever i 2016, blev Tina 
Holst udsendt som frivillig bibli-
otekar til skolen.  

Indledningsvist for at donere, 
og klargøre 10 laptops, men 
dernæst også med henblik på 
at øge brugen af bibliotekets 

undervisningsmuligheder som 
helhed, samt træne skolens 
ansatte og studerende i at bru-
ge, og se værdien af at anven-
de (online) litteratursøgning bå-
de i studieøjemed samt i deres 
senere erhverv.  

Motiverende undervisning 
Samtidig med udviklingen af 
biblioteket i retning af online 
informationskilder, blev farma-
ceut Lotte Abildgaard sendt af-
sted samtidig med Tina Holst i 
slutningen af 2019. Formålet 
med udsendelsen var at under-
støtte anvendelsen af bibliote-
ket i den undervisning skolen 
tilbyder. Derudover var det øn-
sket, at den frivilliges store un-
dervisningserfaring kunne in-
spirere KSP’s undervisere til en 
bredere palet af læringsmeto-
der. Læringsmetoder som vari-
eres alt efter læringens art og 
tilpasset skolens faktuelle mu-
ligheder.  
 

Mål for 2020 
Målet for år 2020 er at få evalu-
eret på seneste udsendelser og 
bæredygtigheden i de enkelte 
delmål i projektet. Rapporterne 
fra hver af de udsendte og vo-
res fælles evaluering vil bringe 
gruppen til udviklingsperspekti-
verne for det kommende år. 
Som sædvanligt efter endt ud-
sendelse, vil der desuden kig-
ges på hvordan de udsendte 
kan formidle deres ophold til 
den bredere befolkning, enten i 
form af foredrag eller lign.  

Det er vigtigt, at det kommende 
arbejde er bæredygtigt og klart 
afspejler både FuG’s formål, 
KSP’s ønsker og den faktiske 
situation observeret af de ud-
sendte. Først herefter kan 
gruppen kaste sig over fremtidi-
ge udsendelser og de opgaver 
der ligger omkring finansiering 
og budget for det fremtidige ar-
bejde.   

Kilimanjaro School of Pharmacy 

 

Tina og Lotte uden foran KSP 
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Sierra Leone 

På Masanga Hospital op-
kvalificere FuG personale 
på sygehusapoteket og 
styrker rationel brug af læ-
gemidler.  

Registrering af lægemiddel-
forbrug 
Til de indlagte patienter, har 
FuG’s tidligere udsendte været 
med til at implementerer og op-
timerer dispenseringssystemet 
for indlagte patienter. Dette sy-
stem bliver anvendt for at moni-
torere lægemiddelforbruget og 
derved skabe et overblik over 
hvor meget medicin der skal 
bestilles.  
I år har der været fokus på at 
oprette et lignende system til 
de mange, daglige ambulante 
patienter. Derfor har Masanga-
projektgruppen været i tæt dia-
log med de lokale samarbejds-
partnere for at finde en passen-
de løsning for at registrere og 
få overblik over lægemiddelfor-
bruget. Til denne konkrete op-
gave, blev Nelleke Duijm ud-
sendt i 2 måneder. Løsningen 
blev at et registreringsark lø-
bende udfyldes ved dispense-
ring og dagligt indtastet på PC 
med dobbeltkontrol. Derved 
kan lægemiddelforbruget føl-
ges løbende.  
Dog har der været udfordringer 
med IT hvilket gør, at det har 
været udfordrende at følge op 
på udviklingen af lægemiddel-
forbruget.   

Elektronisk lagerstyring  
I 2019 blev det vedtaget af re-
geringen i Sierra Leone, at alle 

hospitaler skal anvende mSup-
ply. Derfor er systemet blevet 
implementeret i det store lager 
for lægemidler og medicinsk 
udstyr (Big Store). Vores ud-
sendte, Nelleke, satte sig ind i 
systemet og dets betydning for 
arbejdet på apoteket.  

Lassa feber-udbrud 
I november og december blev 
Masanga Hospitalet ramt af et 
Lassa feber udbrud. Hospitalet 
var under karantæne i udbruds-
perioden og alle frivillige blev 
evakueret. Udbruddet har haft 
store konsekvenser for den 
daglige drift på hospitalet, her-
under apoteket. Genopretning 
af driften er så småt opstartet i 
januar 2020.  

Projektgruppen i Danmark 
I årets løb måtte sige farvel til 
gamle og velkommen til nye 
aktive frivillige. Vi siger stor tak 
for indsatsen til Sif Helms. Bir-
gitte Mielby gik i 2019 på bar-
sel. Simon Christensen er i 
2020 på pause fra det aktive 

arbejde. Af nye aktive frivillige 
byder vi velkommen til Pernille 
Miller, Nelleke Duijm og Nermin 
Tawfiq. Projektgruppen i DK 
består nu af Stine Trolle, Nel-
leke Duijm, Pernille Miller og 
Nermin Tawfiq.  

Omlægning af udsendelser 
Projektet i Sierra Leone går 
fremad. Opkvalificering af per-
sonalet på sygehusapoteket 
herunder ny Head of Pharmacy 
har positiv effekt på apotekets 
drift. Derfor har projektgruppen 
i år, i samarbejde med samar-

bejdspartnerne, besluttet at ti-
den er inde til at omlægge fra 
lange udsendelser til kortere 
udsendelser rekrutteret fra pro-
jektgruppen. Ved rekruttering 
fra projektgruppen sikrer vi kva-
lificerede udsendte og viden 
bibeholdes i gruppen efter ud-
sendelse. De korte udsendel-
ser fokuserer på konkrete pro-
jekter, såsom opfølgning, moni-
torering, sparring og mentor-
skab af eksisterende imple-
menteringer og systemer i hen-
hold til målene i vores projekt-
beskrivelse. 

Forventninger til 2020 
Vi forventer 1-2 korte udsendel-
ser i 2020 til opfølgning af eksi-
sterende implementerede pro-
jekter og systemer.  
Vi ønsker at opbygge et stærkt 
samarbejde med nyansat le-
dende Medical Officer.  
Da der er udfordringer med at 
holde apotekets lagre tempere-
ret, undersøges mulighederne 
for installation af et Aircondition
-system.  
Derudover ønsker vi at kigge 
nærmere på en ensretning af 
lægemiddelbehandlinger på 
Masanga. Der er mange for-
skellige læger fra både Sierra 
Leone, Holland og England, 
som arbejder på hospitalet og 
har forskellig praksis. Et stan-
dardsortiment ville ensrette be-
handlingen og sikre at både de 
økonomiske ressourcer bliver 
brugt bedst muligt samt at pati-
entsikkerheden sikres. Dette 
forventes at være et fokusom-
råde i både 2020 og 2021. 

Masanga Hospital Rehabilitation Project 
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Studenter- 

netværket 
Studenternetværket holder 
til på PharmaSchool i Kø-
benhavn og står for at ar-
rangere events for de stu-
derende.   

 

Hila Aryan er formand for Stu-
denternetværket og har i 2019 
været drivkraft i at tiltrække 
støttemedlemmer til FuG samt 
at rekruttere nye frivillige til ar-
bejdet i Studenternetværket. 
Studenternetværket har lavet 
en Instagramside, for at øge 
synligheden af FuG og siden 

har fået en del følgere på FAR-
MA. 

Kagens dag 
Studenternetværket har i 2019 
afholdt den traditionsrige 
”kagens dag”, hvor der blev 
indsamlet lidt over 1000 kroner, 
og hvor også nye medlemmer 
meldte sig under fanen.  

Foreningsdagen  
I kølvandet på ”kagens dag” 
medvirkede Studenternetvær-
ket i ”Foreningsdagen” på FAR-
MA, hvor mange af de nystarte-
de farmaceutstuderende viste 
en stor interesse.  

Julebingo  
I oktober-december arbejdede 
Studenternetværket hårdt på, 
at få sponsoreret gaver til årets 
julebingo. Der blev skaffet en 
masse gode præmier, som lø-
bende blev præsenteret på In-
stagramsiden, hvilket førte til 
flere følgere af siden. Til selve 
julebingo-arrangementet, som 
blev afholdt den 5. december, 
var der rigtig mange som del-
tog, og der blev samlet lidt over 
5000 kroner ind.  

Den flotteste kage til kages dag 

 

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 

Medlemmer af studenternetværket, samt en af kagerne til kagens dag 
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Management 

Management gruppen i 
FuG tager sig af diverse 
ad hoc opgaver, samt sto-
re dele af både den interne 
og eksterne kommunikati-
on.  

 
Målsætningerne for FuG-
Management (FuG-Man), der 
blev fastsat ved slutningen af 
2018, er blevet delvist indfriet i 
løbet af 2019. Igen i år er et nyt 
medlem kommet til, mens flere 
er på orlov. Det har betydet, at 
den hårde kerne pt. er halveret 
til kun 2 medlemmer. Dog er 
der igangsat et samarbejde 
med studenternetværket, som 
også har deltaget i flere af FuG
-Man’s møder. Samarbejdets 
omdrejningspunkt er kommuni-
kationen udadtil. Studenternet-
værket videreformidler historier 
fra FuGs Facebookside til vo-
res Instagram profil (FuG_dk), 
hvorved de gode historier når 
ud til endnu flere interesserede. 
Antallet af følgere på Facebook 
er da også øget fra 1560 til 
1642 i 2019. 

Efter bestyrelsens store arbej-
de med at finpudse FuGs hjem-
meside, har FuG-Man overta-
get ansvaret for den løbende 
ajourføring og opdatering. 

Bestyrelsen har et ønske om at 
udgive mere detaljeorienteret 
og faglige nyhedsbreve. Derfor 
har FuG-Man afholdt en brain-
stormworkshop, hvor potentiel-
le spændende emner til ny-
hedsbreve i 2020 blev skrevet 
ned. Der arbejdes fortsat på en 
strategi og proces hvori disse 

faglige nyhedsbreve skal imple-
menteres i FuG-Mans daglige 
rutine.  

I vinterhalvåret er støtteansøg-
ninger sendt ud til landets apo-
teker, private virksomheder og 
organisationer, hvilket igen i år 
gav gode resultater.   

 

Forventninger til 2020 
FuG-managements målsætnin-
ger for 2020 er fortsat at holde 
Facebook, hjemmesiden og 
Instagram ajour. FuG-Man ser 
frem til at udarbejde mere fagli-
ge og dybdegående interne ny-
hedsbreve eventuelt i samar-
bejde med en frivillig kommuni-
kationsmedarbejder. Derudover 
er det målet at forbedre den 
interne kommunikation, så in-
formations-flowet fra de forskel-
lige projektgrupper til FuG-Man 
forbedres. Dette skyldes at 
FuG-Man er stærkt afhængig af 
input fra projektgrupperne for at 
kunne videreformidle de gode 
historier. 

Slutteligt, vil vi arbejde for at 
arrangere flere oplæg til formid-
ling af lægemiddelproblematik-
ker i det globale syd og styrke 
vores interne kapacitet gennem 
faglige organisationsdage. For 
at have nok ressourcer til alle 
FuG-Man’s projekter i 2020, vil 
gruppen igen fokusere på at 
rekruttere flere frivillige for at 
øge gruppens arbejdskapacitet 
og bæredygtighed. 
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Udsendelser 

Udsendelser 

Serria Leone  

Maj—Juni  2019     Nelleke Duijm  

 

Tanzania  

Oktober 2019     Tina Holst 

Oktober 2019—Februar 2020 Lotte Abildgaard  

 

 

Nelleke fra Sierra Leone gruppen og personale fra sygehusapoteket  
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Forventninger 

Foreningsåret 2020 ændrerede sig brat i februar 2020 umiddelbart før den årlige generalforsam-
ling. Men corona og begrænsninger i mulighederne for fysiske møder, blev arbejdet for 2020 ud-
fordret. For 2020 havde bestyrelsen planlagt møder med de aktive medlemmer og herunder pro-
jektgrupperne. Det var for 2020 planlagt workshop med fokus på generering af projektideer og 
projektudvikling. Det var tanken, at arbejdet med at bygge et projekt op fra bunden kunne tiltræk-
ke nye aktive, som dermed kunne få ejerskab i et konkret projekt. Disse tiltag blev sat på hold, 
men genoptages så snart det er muligt.  

Formand  

Marianne Toft 

Kasserer  
Birgitte Smolsky Mielby 
 

Medlemmer  
Ditte Poulsen  
Camilla Lindeblad 
  
 

Søren Troels Christensen  
Camilla Laumøller 
Anja Bryde Toudahl 

Bestyrelsen 
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Økonomi 

Indtægter 
I 2019 har Farmaceuter uden 
Grænser (FuG) haft indtægter 
på 101.707 kr. Heraf kommer 
størstedelen fra medlemskon-
tingenter og donationer. I 2019 
har FuG modtaget donationer 
på beløb fra 1.400 kr til 10.000 
kr fra flere bidragsydere, disse 
fremgår af takkesiden. En en-
kelt donation var på baggrund 
af et foredrag og har sammen 
med Studenternetværkets ka-
gedag og julebingo også bidra-
get til foreningens indtægter. 

Udgifter 
Udgifterne i 2019 har været på 
63.163 kr. Der har været aktivi-
tet i begge projektgrupper samt 
kørt et kursusforløb med eks-
tern underviser. Størstedelen af 
disse udgifter er i Tanzania- og 
Sierra Leone-gruppen gået til 
udsendelse til projekterne i de 
pågældende lande. Derudover 
er der brugt et større beløb på 
et forløb omkring frivillighed 
med Ingerfair. 

Drift af foreningen har i år ud-
gjort størstedelen af udgifterne. 
Hvor især rejseforsikringen ud-
gør en øget omkostning. For-
eningen forsøger at holde ad-
ministrationsomkostningerne 
(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 knap 
39.000 kr. Dette bringer for-
eningens egenkapital op på 
knap 196.000 kr. ved årets ud-
gang. Dette giver en god bal-
last i forhold til fremtidige pro-
jekter 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 2019 er 219, hvilket 
er en stigning på 50 medlem-
mer siden udgangen af 2018 
hvor der var 169.  

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 

 

 2019 Budget 2019 Regnskab 2020 Budget 
Medlemskontingenter 50.000,00 52.500,00 55.000,00 

Donationer 45.000,00 33.400,00 35.000,00 

Fonde og legater 20.000,00 9.310,64 5.000,00 

Indsamling 0,00 0,00 0,00 

Arrangementer 5.000,00 6.496,00 5.000,00 

Foredrag 10.000,00 0,00 0,00 

Indtægter Total 130.000,00 101.706,64 100.000,00 

    

Hjemmeside 750,00 498,1 750,00 

Publiceringer 1.000,00 0,00 1.000,00 

Administration 5.000,00 0,00 5.000,00 

Forsikringer 30.000,00 18.168,18 30.000,00 

Kontingenter & Abm. 1.000,00 3.399,00 3.000,00 

Bestyrelsesmøde og lign.  3.000,00 1.243,00 3.000,00 

Porto & Gebyrer 1.000,00 1.748,00 2.000,00 

Arrangementer 10.000,00 545,13 10.000,00 

Gaver 500,00 218,00 500,000 

Kurser 15.000,00 10.000,00 0,000 

Studenternetværket 3.000,00 0,00 3.000,00 

Tanzania  20.000,00 20.956,00 20.000,00 

Sierra Leone  20.000,00 6.387,88 20.000,00 

Nyt projekt 20.000,00 0,00 20.000,00 

Udgifter Total 130.250,00 63.163,29 118250,00 

    

Resultat -250,00 38.543,35 -18.250,00 
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Tak 

Søborg og Buddinge 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 


