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Farmaceuter utan gränser – FuG Sverige
Farmaceuter utan gränser (FuG Sverige) är en ideell förening, som
bildades 2001. Föreningen ingår i ett internationellt nätverk med
liknande föreningar i andra länder t ex Norge, Tyskland, Danmark,
Finland, Schweiz och Kanada.
Vår vision

Vår värdegrund

• Allas rätt till god läkemedelsbehandling

Vår vision och vårt uppdrag bygger på vår
värdegrund, vilken är:
• Människors lika värde
• Kunskap och beprövad erfarenhet
• Ideellt arbete samt politisk och religiöst
oberoende
• Hållbar utveckling
• Långsiktighet
• Öppenhet
• Alla kan bidra

Vårt uppdrag
För alla människors rätt till god läkemedelsbehandling och med inriktning på låginkomstländer vill vi:
• Verka för kompetensutveckling, tillgång
till och rationell användning av läkemedel
• Påverka att läkemedelsfrågor prioriteras
• Öka medvetande, kompetens och
engagemang bland farmaceuter och
andra intresserade i Sverige
• Skapa nätverk och samarbeten i Sverige
och internationellt

Verksamhet i Sverige
Verksamheten leds av styrelsen, som väljs
på föreningens årsmöte, vid Läkemedels
kongressen varje höst. På årsmötet delar
föreningen sedan 2009 ut Nippestipendiet.
Stipendiet skapades av de donationer som
kom in efter bortgången av FuG:s grundare,
apotekare Nils-Olof Strandqvist och premierar personer som på ett förtjänstfullt sätt
gjort eller planerar göra en insats i FuG:s
anda.
Styrelsen fattar beslut om projekt och aktiviteter som bedrivs i Sverige eller utomlands
och ansvarar för föreningens ekonomiska
medel.
FuG:s volontärgrupp består av individu
ella medlemmar som engagerar sig aktivt i
föreningens verksamhet. Volontärgruppen
ordnar utställningar, föreläsningar, insamling
av pengar (t.ex. crowd-funding), temakvällar
och andra aktiviteter. Gruppen sköter också
medlemsregistret, marknadsföring av föreningen, information till medlemmarna i form
av nyhetsbrev och hemsida (www.fug.se)
samt ansvarar för kontakter med FuG:s

företags- och organisationsmedlemmar samt
andra intressenter i Sverige.
FuG bedriver också, i samverkan med volontärer och partners, integrationsprojektet
Farmaceutkompis. Projektet stöttar farmaceuter och andra yrkesgrupper från Apoteksoch Läkemedelsbranschen som kommit till
Sverige. Besök www.farmaceutkompis.se

Verksamhet internationellt
Den internationella verksamheten omfattar
hjälpinsatser inom läkemedelsområdet i
låginkomstländer. Ett stort projekt har i flera
år bedrivits inom användningen av HIV-
läkemedel i Uganda. Projektet har genomförts i nära samarbete med den Ugandiska
organisationen RACOBAO. Förutom ekonomiska resurser insamlade inom FuG har
biståndsorganisationen Forum Syd bidragit
till finansiering av projektet.
Ett nytt projekt är under etablering, i sam-arbete med övriga skandinaviska FuG orga
nisationer, för att arbeta med problem förorsakade av förfalskade läkemedel i Ghana.

Hur kan Du bidra till FuG?
Välkommen att engagera dig och/eller bidra ekonomiskt till FuG.
Föreningen är öppen för alla intresserade som vill stödja verksamheten. Man behöver inte vara farmaceut eller ha någon annan
koppling till läkemedelsfrågor.
Det finns många möjligheter att bidra – Du kan:
• Bli individuell medlem eller organisationsmedlem. Information om hur man
blir medlem och olika former av
medlemskap finns på hemsidan
• Engagera dig i styrelse eller volontärgrupp
• Delta i aktiviteter både med eget arbete
eller som deltagare
• Söka Nippestipendiet och engagera dig i
internationellt arbete inom FuG:s område

• Skänka en gåva till organisationen. Det
kan vara en gratulationsgåva i samband
med en högtid, en minnesgåva för att
hedra minnet av en anhörig, en testamentsgåva eller istället för att skicka ett
julkort. Du kan Swisha till 123 137 6433
eller sätta in på PlusGiro 25 71 99 – 0
Skriv tydligt anledningen för gåvan. Om
gåvobrev önskas var vänlig skicka ett
e-postmeddelande till info@fug.se med
information om vad som ska skrivas på
gåvobrevet. Gåvobrevet skickas sedan ut
inom en vecka som PDF till angiven
e-postadress.

Kontakt:
Mail:
info@fug.se
Web: www.fug.se
Besök oss gärna på Linkedin, Facebook och Twitter.

