Vår verksamhet växer
FuGs ordförande Lars summerar 2017
Allas rätt till god läkemedelsbehandling
Nu lägger vi snart 2017 bakom oss. Farmaceuter utan Gränser (FuG) ser tillbaka på ett spännande
år, som kan summeras med att föreningen är på god väg att växa lite. Det är helt i enlighet med
styrelsens ambitioner, då vi senaste två åren strävat efter att ”våga växa lite”.
FuG Sverige är en liten organisation men tack vara våra medlemmar (individuella- och
organisationsmedlemmar), en engagerad styrelse, Forum Syd (vår projektfinansiär), lokala partners
i Uganda, Rwanda och Ghana, övriga bidragsgivare och många volontärer som bidrar till arbetet
har vi en verksamhet som ”gör skillnad”. Fram för allt för de som är drabbade av hiv/aids i östra
Afrika och de som råkar ut för förfalskade läkemedel i Ghana.

2017 i sammanfattning
Här sammanfattar jag några av höjdpunkterna från det gångna året;


Farmaceutkompis, vårt integrationsprojekt för nyanlända apotekare hade 478 kompisar i
registret i november 2017. 186 av dessa var etablerade och 292 nyanlända. 318 personer
hade matchats med en eller flera kompisar. Projektet ordnar också olika aktiviteter för
medlemmarna.
Årets Nippestipendium, som delades ut vid årsmötet den 7 november, gick till Boel Öhrner
och Mohammad Tarchehani för deras individuella och gemensamma engagemang för att
förenkla för nyanlända farmaceuter i Sverige



FuG/Farmaceutkompis har deltagit i projekt Senna tillsammans med Sveriges
Farmaceutförbund för att stödja nyanlända apotekare i Sverige och bidra till att de så snart
som möjligt kan komma in på arbetsmarknaden.



I april 2017 genomförde FuG, med stöd av bidrag från Forum Syd, tre förstudier för nya
projekt i Östra Afrika. Vi siktar nu på att samarbeta med två organisationer i Uganda och en i
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Rwanda, ett land vi inte haft verksamhet i tidigare. I Uganda arbetar vi vidare med RACOBAO
(Rural Action Community Based Organization), men etablerar också projekt med
organisationen OCE (Organisation for Community Empowerment) - båda ligger i Lyantonde.
Vår nya partner i Rwanda heter ANSP+ (National Association for supporting people living with
HIV/Aids).


Förstudierna riktar sig till nya målgrupper inom hiv/aids och under 2018 startar vi arbete
med målgrupperna män, ungdomar 10 – 19 år, prostituerade samt lastbilschaufförer längs
Trans African Highway. Projekten ska bidra till ökad testning av hiv, ökad behandling med
antiretroviral läkemedel, kunskap om sjukdomen och behandlingarna, följsamhet och
kompetensutveckling av våra partners.



I maj 2017 arrangerade FuG ett nordiskt möte med våra systerorganisationer i Norge,
Danmark och Finland. Med de skandinaviska länderna arbetar vi fortfarande för att komma
vidare med projektet i Ghana mot förfalskade läkemedel. Finland kommer att påbörja ett
samarbete med FuG Sverige i östra Afrika.



I september 2017 deltog FuG i FIP kongressen i Seoul Sydkorea. Vårt deltagande var möjligt
tack vare stipendier från Apotekarsocietetens fonder – stort Tack för detta!
Hanna Rickberg presenterade en poster om Farmaceutkompis.
Undertecknad föreläste på Humanitarian Breakfast om våra hiv/aids projekt i Uganda.
Intresset var stort och mottogs mycket positivt. På FIP kongressen deltog vi i nätverksmötet
mellan FuG/PSF/PWB organisationer internationellt. Som en följd av mötet kommer FuG
Sverige att starta en internationell Facebooksida för FuG/PSF/PWB. Det internationella
nätverket kommer även att påbörja samarbete med Pharmabridge1 inom FIP.



FuG har under året i samarbete med Internationella Utskottet inom Farmaceutiska
studentkåren arrangerat farmaciafton (maj) och Aidsdagen (december).



FuG har under året tecknat samarbetsavtal med Apotekarsocieteten som ger oss möjlighet
att använda möteslokaler i deras hus på Wallingatan. Vi har även ett sådant samarbete med
Lloyds apotek, som erbjuder oss möteslokaler på St Eriksgatan.

Nu blickar vi mot 2018 med stora förväntningar. Inom kort hoppas vi få slutligt beslut på våra
ansökningar om finansiering till projekten i Östafrika. I februari arrangerar vi för första gången en
studieresa för styrelseledamöter, volontärer och finska FuG partners för att lära känna våra projekt
och samarbetspartners, och turista i vackra Uganda och Rwanda. Resan bekostas helt av deltagarna
själva.

Ett stort tack till dig som medlem och aktiv för att du stödjer FuG och
vår verksamhet. Utan Ditt bidrag skulle vi inte kunna ”göra skillnad”.
God Jul och Gott Nytt år
Lars
Lars Rönnbäck
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Pharmabridge är ett volontärinitiativ för att stärka farmaceutiska tjänster i låginkomst- och utvecklingsländer.
Mer information på www.fip.org/pharmabridge
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