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Farmaceuter utan Gränser 

Årsberättelse för verksamhetsperioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019 
 

1. Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
 
Lars Rönnbäck (fram till 2018-12-31, ordförande) 
Paola Rebellato (nationella projekt, adjungerad) 
Marina Simion (sekreterare, Farmaceutkompis,) 
Roger Tomeh (Farmaceutkompis, nationella projekt) 
Eva Solly (internationella projekt) 
Hanna Rickberg (ansvarig Farmaceutkompis, kommunikationsansvar) 
Malin Olsen (kommunikationsansvar, webmaster) 
Cecilia Biriell (kassör) 
Afifa Trad (vice ordförande fr 2018-01-01, ordförande fr 2019-01-01)  
 

Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt 7 gånger. Styrelsens möten förbereds av 
ordföranden med möjlighet till förslag till agendapunkter av styrelsen. Föreningen arbetar efter de 
prioriteringar och den arbetsplan som fastslagits vid respektive styrelsemöte.  

Styrelsen använder ett Dropboxkonto för all dokumentation av arbetet i föreningen. 2019 fattades 
beslut om att övergå till kontotypen DropBox Professional med större lagringsutrymme enligt 
identifierade behov. 

Styrelsen bjöd in till en gemensam julavslutning 2018 med de mest aktiva volontärerna, 
valberedningen och revisorerna som spelade boule, och andra spel med avslutande julbord. 
Föreningen bjöd på middagen. Under sommaren hade de som hade möjlighet ur styrelsen en 
gemensam träff med grillmiddag hos ordföranden. Ordföranden bjöd på middagen. Syftet med dessa 
aktiviteter var att engagera och motivera styrelsen samt få tid för privat umgänge vid sidan om 
ordinarie möten. 
 
En av styrelsens ledamöter har deltagit i SIDA:s antikorruptionsutbildning. Styrelsen har varit aktiv 
och deltagit på Forums Syds årsmöte, tillgängliga utbildningar och flera nätverksträffar: två 
styrelsemedlemmar har gått Forum Syds säkerhetsutbildning. En ledamot har gått kurs i utvärdering 
av informations- och kommunikationsprojekt. Flera personer ur styrelsen har därmed fått 
möjligheten att förstå Forum Syds arbete och organisation, i vilken föreningen är medlem och har 
alla våra utlandsfinansieringar genom. Forum Syd är en vidareförmedlingsorganisation till SIDA.  
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Organisationsutveckling inom FuG 

Under verksamhetsåret har mycket arbete i arbetsgrupperna och styrelsemötenas diskussioner rört 
vidare utveckling av organisationen för att kunna arbeta ännu mer effektivt mot föreningens 
uppsatta mål och vision. FuGs framtida organisatoriska utveckling har under hösten 2018 behandlats 
av en särskild arbetsgrupp. Andra arbetsgrupper har genomfört arbete gällande kommunikation och 
vidareutveckling och fördjupning av samarbetet med våra viktiga befintliga 
organisationsmedlemmar. I en av dessa arbetsgrupper har arbetet genomförts huvudsakligen efter 
verksamhetsperiodens slut och detta kommer därför att behandlas i kommande 
verksamhetsberättelse. 

Under hösten 2018 framtogs i en av dessa arbetsgrupper ett utkast till övergripande strategisk plan. 
FuG ansökte även under hösten 2018 att få delta i ett organisationsutvecklingsprogram med 180 
Degrees Consulting, som är ett av världens största universitetsbaserade konsultföretag. De erbjuder 
olika konsulttjänster kostnadsfritt med hjälp av studenter som läser utbildningar i management, 
ekonomi och marknadsföring under ledning av en senior mentor vid fakulteten. FuG blev i början av 
2019 antagna till det populära programmet och styrelsen fattade då beslut om att delta i det mot en 
liten administrativ avgift. FuG samarbetade ett par månader under våren tillsammans med ett team 
av toppstudenter dels vid University of Melbourne i Australien kring organisationsutveckling och 
arbetet ska under hösten 2019 fortsätta, då tillsammans med ett nytt team av studenter vid 
Handelshögskolan i Stockholm som tar vid. Afifa Trad har varit den ur styrelsen som hållit kontakten 
med studentkonsulterna. FuG ansökte även om att få delta i konsultföretaget Kairos Futures Pro 
Bono-program för organisationsutveckling, men blev tyvärr inte utvalda att delta. 

I maj 2019 sammanträdde styrelsen och hade en genomgång av utkastet till organisationens 
övergripande strategiska plan enligt det underlag som hade arbetats fram under 2018 och vidare 
under våren 2019. Fokus för diskussionen var organisationens prioriteringar den närmsta tiden och 
för den kommande hösten. Vi diskuterade kompetensbehov i styrelsen, möjlighet till eget 
engagemang och intresseområden för samtliga ledamöter. Vi delade in oss i olika arbetsgrupper som 
under sommaren skulle arbeta mer fokuserat med de områden vi beslöt att prioritera. De tre 
strategiska arbetsområden som styrelsen fattade beslut om att prioritera under hösten är: 
Kommunikation, Bemanning/Rekrytering och Volontärverksamheten. 

Styrelsen har även diskuterat den ekonomiska situationen samt hur vi nyttjar de medel vi har på 
bästa sätt. Möjligheten till en eller flera anställda resurser har tidigare verksamhetsår övervägts och 
bordlagts av dåvarande styrelse, men under den gångna verksamhetsperioden har vi börjat arbeta 
med att identifiera ytterligare kompetensbehov i styrelsen och organisationen, ta fram kravprofiler, 
börjat utreda olika aspekter såsom arbetsgivaransvar, budget och intern kommunikation för att 
kunna konkretisera dessa planer på sikt. 

 

2. Årsmöte 
Till ordförande för FuG 2019 valdes Afifa Trad. Inga nya styrelseledamöter valdes. Lars Rönnbäck 
avgick som ordförande, Sten Olsson avgick som styrelseledamot och Paola Rebellato avgick som 
adjungerad styrelseledamot. Omval av styrelseledamöter till en ny tvåårsperiod gjordes av Hanna 
Rickberg (2019-2020), Eva Solly (2019-2020) och Malin Olsson (2019-2020). Cecilia Biriell, Roger 
Tomeh och Marina Simeon kvarstår under ett år. Dag Larsson omvaldes till valberedningen (2019), 
Kristina Bergman avgick ur valberedningen. Per Boström och Claes Jagensjö omvaldes som revisorer 
(2019). FuGs årsmöte beslutade att FuG nu har sin första hedersledamot, Sten Olsson, som stöttat 
föreningen både före och efter sin ordförandetid, nu senast som ”senior advisor”. 
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Medlemsavgifterna kvarstår på samma nivå̊ under 2019. För privatpersoner är den 450 kr per år (200 
kr per år för studenter/pensionärer). För stödjande företag och institutioner är årsavgiften 5000 kr.  

3. Nippestipendium   
Då inga ansökningar inkommit beslutade styrelsen att inte dela ut något Nippestipendium för 2018. 
  

4. Aktiviteter i Sverige 
• Deltagande vid Årsmöte med Forum Syd  

• Deltagande vid workshops & GS-information på Forum Syd  

• Genomförande och rapportering av informations-och kommunikationsprojekt (VIP-minglet 
under Apoteksforum) 

• Planering av nytt treårigt Cross Border-projekt 

• Almedalen 2018: Sten Olsson och Lars Rönnbäck deltog med en FuG-monter under 
evenemanget. 

• Farmaceutkompis: Projektet startades november 2015 och är i sin avslutningsfas och 
kommer att avslutas under sen-hösten 2019. Under 2018 - 2019 har fokus varit på att hitta 
fler etablerade kompisar att matcha med alla de nyanlända farmaceuter som anmält 
intresse, tyvärr har vi inte lyckats nå upp till efterfrågan och har därför valt att avsluta 
matchningen under 2019. I stället fokuserar vi på att stötta målgruppen med 
informationsspridning, tips och hänvisningar och fortsätter vårt samarbete med andra 
aktörer som stöttar målgruppen; såsom till exempel farmaceutiska fakulteten i Uppsala som 
koordinerar kunskapsprov och kompletteringsutbildningen för målgruppen att kunna få sin 
svenska legitimation, samt Sveriges Farmaceuter och Läkemedelsakademin som bägge har 
främjandemedel från Arbetsförmedlingen. 

• Ansökan om att arrangera seminarium under MR-dagarna 2019: FuG skickade i april 2019 in 
en ansökan med ett programförslag om att få arrangera ett gratis miniseminarium på 
Mänskliga Rättighetsdagarna, som är en av Nordens största forum för frågor som rör 
mänskliga rättigheter. Medverkar gör olika organisationer, nationellt sakkunniga, politiker 
och internationella gäster. Temat för konferensen är i höst ”Rätten till Hälsa” och ansågs vara 
väldigt relevant för FuG. Deltagandet ger även möjlighet till exponering på en ny arena och 
möjlighet till att bredda vårt nätverk. Vi fick i juni beskedet om att huvudarrangörerna 
beslutat att godkänna vårt programförslag och att vi kostnadsfritt får arrangera ett 
miniseminarium på konferensen. Titeln för seminariet och det panelsamtal som FuG 
arrangerar är ”Medicines and human rights – a global perspective”. 
 

Volontärgruppen och medlemsaktiviteter 

Liksom tidigare år har ett antal värvningsaktiviteter och deltaganden i mässor etc. ägt rum. 

Föreningen har varit representerade/deltagit i följande aktiviteter:  

• Sep 2018: organisationsmedlem Unionen uppmärksammar FuGs arbete i Uganda i sitt 
medlemsutskick, FuGs ordförande Lars Rönnbäck intervjuas och berättar om FuGs projekt 
och arbetssätt. 

• 8-9 okt 2018: Apoteksforum 2018: FuG deltog med en bemannad monter under mässans 

bägge dagar. Lars Rönnbäck faciliterade ett panelsamtal och presentation med FuGs 
internationella projektkoordinator Eva Solly och projektledare Annika Johansson om HIV och 
vårt projekt i Uganda. FuG arrangerade även ett VIP-mingel med ett 30-tal inbjudna från 
organisationsmedlemmar och möjliga partners där de inbjudna bjöds på tilltugg och dryck 
under musikframträdanden med afrikanskt tema. Under en föreläsning fick de veta mer om 
våra projekt i Östafrika och därefter deltog de inbjudna i en workshop med stationer kring 
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fem viktiga globala läkemedelsutmaningar inklusive hur man kan stötta nyanlända 
farmaceuter. En enkät skickades därefter ut till alla de inbjudna som uppföljning och vidare 
planering inför kommande verksamhetsår. 

• 28 okt 2018: Inom ramen för vårt stöd till nyanlända Farmaceuter och projektet 
Farmaceutkompis; FuG:s ordförande Lars Rönnbäck deltog tillsammans med andra aktörer 
såsom Almega, Apotekarsocieteten/Läkemedelsakademin, Svensk Handel, Sveriges 
Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter med en debattartikel ”Snabbspår för viktiga för 
att saktas ner” i Svenska Dagbladet. 

• 03 dec 2018: World AIDS Day uppmärksammades av Farmaceuter utan Gränser i samarbete 

med Internationella Utskottet (IU) på Farmis. Amadou Jallow höll ett föredrag med namnet 
”HIV/AIDS – en medicinsk historia utan like!”. Det handlade om de stora medicinska 
genombrotten som lett till att man idag kan våga tro på ett slut på den globala HIV-
epidemin. Eva Solly från FuG berättade om FuGs pågående projekt inom HIV/AIDS i Uganda 
och Rwanda. Även medlemmar i Apotekarsocietetens Norra Mälarkrets bjöds in till 
föredraget. 

• 12 dec 2018: Farmaceutkompis tillsammans med Sveriges Farmaceuters projekt SENNA bjöd 
in till arbetsmarknadsmässa specifikt för nyanlända farmaceuter. En mässa på initiativ från 
FuG men som administreras av SENNA-projektet. 

• 22 jan 2019: ALARM, arbetsmarknadsmässa för farmacistudenter i Göteborg, FuG:s 

representant Annika Johansson deltog med monter. 

• 14 mars 2019, Pharmada, arbetsmarknadsmässa för studenter på Farmaceutiska fakulteten i 

Uppsala, där FuG deltog med monter. 

• 7 maj 2019: Facktidningen Svensk Farmaci skriver i sin nätupplaga en artikel om FuG:s 

projektuppföljningsresa till Rwanda och Uganda som vi genomförde i april. Vi hade under 
hösten 2018 diskuterat att bjuda in en journalist från tidningen att följa med på resan för att 
göra ett reportage om resan. Förfrågan skickades nära inpå avresan och de avböjde 
erbjudandet, men var intresserade av att skriva en kort artikel efter vår hemkomst. 

• 16 maj 2019 i Uppsala samt 11 juni 2019 i Stockholm: FuG deltog med 6 respektive 10 löpare 
i Blodomloppet. Vi sprang för det livsviktiga blodet och för FuG och allas rätt till god 
läkemedelsbehandling. Stiliga gröna löpar-t-shirts hade tryckts upp och ingick i 
anmälningsavgiften tillsammans med medlemskap i FuG. Ett flertal nya medlemmar 
rekryterades på detta vis. 

• 16 maj 2019 i Stockholm: HIV/AIDS – en medicinsk historia utan dess like – en apotekares 
berättelse. Den populära föreläsningen av Amadou Jallow som gavs under hösten, gavs på 
nytt under ett samarrangemang mellan Apotekarsocietetens Stockholmskrets och FuG. 

• FuG deltog för andra gången i Almedalne, 1 juli 2019. Roger Tomeh medverkade som 

paneldeltagare i en diskussion arrangerad av Uppsala Universitet om snabbspåret och 
kompetensutveckling för nyanlända farmaceuter. 

Föreningen har varit representerad /deltagit i följande aktiviteter 
• 19 nov 2018: FuG deltog på kurs i antikorruption hos Sida 

• 24 nov 2018: Fug deltog på mötet ”For a fact-based worldview” hos Forum Syd 

• 16 - 17 mars 2019: Gratis kurs hos Volontärbyrån ”Att leda frivilliga i föreningslivet” 

• 28 mars 2019: Gratis kurs på ABF Stockholm "Projektpengar - vart finns de?"  

• 7 maj 2019 - Civilsamhällesforum 2019. Forumet utgjorde ett tillfälle för civilsamhället och 
regeringen att diskutera bistånds- och utvecklingspolitiska frågor, i syfte att tillvarata 
civilsamhällesorganisationernas roll och mervärde och tillsammans skapa bättre 
förutsättningar för att möta globala utmaningar. Årets upplaga svarade även upp mot den 
ökande vikten av att utveckla synergier mellan utvecklingssamarbetet och andra 
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politikområden. Samverkan och partnerskap mellan regeringen, civilsamhället och 
näringslivet diskuterades.  

• Möte med startupföretaget ApoStar för att nätverka och utvärdera möjligt samarbete  

• Möte med apotekaren Andrew Bambala från Zambia med stort nätverk i sitt hemland, som 
befinner sig i Sverige för studier på Karolinska Institutet. Kontakten förmedlades via FIP-
nätverket. 

• 18 maj 2019: Årsmöte för medlemsorganisationer på Forum Syd 
 

 

Informationsaktiviteter, hemsida, Membit och sociala medier 

Medlemsutskick per mail till föreningens medlemmar distribuerades vid två tillfällen under 

verksamhetsperioden 2018 – 2019 (december 2018 och april 2019).  

Föreningens aktivitet i sociala medier har gradvis ökat och intresset visar sig genom att fler gillar och 

tar del av vår information. Aktiviteterna på Facebook har omfattat såväl föreningens internationella 

och nationella aktiviteter samt specifikt arbetet med Farmaceutkompis, som väckt stort intresse. Se 

tabell ”Uppföljning av resultat”. 

Annonsering av internationella tjänster  

Under året har två projektledare för utrikesprojekten rekryterats via annonsering och urvalsprocess. 

 

Avtal 
Inga nya avtal har slutits under verksamhetsperioden. Under verksamhetsåret skickades en förfrågan 
till organisationsmedlemmen Uppsala Monitoring Centre med förfrågan om att sluta avtal för lån av 
lokaler i Uppsala. Förfrågan skulle hanteras och FuG bör följa upp slutgiltigt svar. 

 

5. Internationell verksamhet 

• Det första projektåret (feb 2018-feb 2019) i det treåriga Lyantonde-projektet har genomförts 
tillsammans med våra lokala samarbetspartners RACOBAO och OCE och har rapporterats till 
Forum Syd i juni 2019. 

• Ett ettårigt pilotprojekt, Cross Border Rwanda-Uganda, startades hösten 2018 i samarbete 
med ANSP+ i Rwanda och OCE i Ugande, som slutrapporteras i november 2019. En ansökan 
för fortsättning har lämnats in till Forum Syd den 7 april 2019. 

• Projektuppföljningsresa: I februari 2019 reste Afifa Trad, ordförande, Cecilia Biriell, kassör, 
Malin Olsen, projektledare, Jenifer Yousef, projektledare, och Anniina Pertovaara, 
projektledare från FuG Finland till Uganda för att genomföra första uppföljningsresan för 
Lyantonde-projektet som då pågått i ett år. De lokala samarbetspartnerna RACOBAO och 
OCE besöktes där man under ett par dagar gick igenom projektet. Budgeten samt aktiviteter 
som genomförts under första projektåret monitorerades, platsbesök gjordes på 
hälsocentraler och skolor som deltar i projektet, en ny riskanalys gjordes och projektplanen 
inför kommande projektår granskades. Det första projektåret avrapporterades sedan till 
Forum Syd och inga större avvikelser noterades. Projektet fortsatte enligt plan för nästa 
projektår.  Uppföljningen av våra projekt upplevdes som positiv och konstruktiv av både oss 
och våra lokala samarbetspartner. Vi hann även med att genomföra ett antal inspirerande 
studiebesök till olika hälsokliniker på landsbygden, hade möten med lokala myndigheter och 
genomförde slutligen studiebesök på den nationella myndigheten för läkemedelsleveranser 
National Medical Stores i Entebbe och Pharmaceutical Society of Uganda i Kampala som 
arbetar med olika professionfrågor för apotekare. 
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• Projektledaren för Cross Border pilotprojektet, Anniina Pertovaara gjorde tillsammans med 
kassören Cecilia Biriell en uppföljning av Cross Border pilotprojektet på plats i Kigali, Rwanda, 
hos FuGs partner ASNP+ och hos OCE i Lyantonde. På grund av att gränsen mellan Rwanda 
och Uganda var stängd kunde en planerad workshop i Uganda med båda partners inte 
genomföras. 

• En ny projektansökan om 100 000 kr om att genomföra en ettårig pilotstudie i Costa Rica 
gällande antibiotikaresistens har skickats till Forum Syd. Projektledare som är knuten till FuG 
blir Elki Sollenbring. Slutgiltigt besked från Forum Syd om ansökans status inväntas. 

 

6. Skandinaviskt samarbete 
Nordiskt (Dk, No, Se, SF) nätverksmöte hölls i Köpenhamn under två dagar i dec 2018. Under 
mötet presenterades de olika nordiska FuG-föreningarna sina verksamheter och det 
gemensamma Ghana-projektet diskuterades och avslutades. Mycket innehållsrikt och 
nätverksbyggande. 

 

7. Uppföljning av resultat  
 

Mätetal Utfall 1 juli 2018-
30 juni 2019 
antal 

 

Utfall 
föregående 
verksamhetsår 

Kommentar 

Individuella fullbetalande medlemmar 99 91  

Individuella studentmedlemmar 12 9  

Individuella pensionärsmedlemmar 18 16  

Organisationsmedlemmar 13 13  

Företag och organisationer- kommersiella medlemmar 93 nya följare under 
verksamhetsåret 
91 nya följare under 
2018 

31 dec 2017 = 863 
gilla-markeringar 
1 juli 2018 = 896 
gilla-markeringar 
31 dec 2018 = 954 
gilla-markeringar 
30 juni 2019 = 989 
gilla-markeringar 

13 

Flera företag bidrar på 
annat sätt, t.ex genom 
tillhandahållande av 
lokaler för styrelse-
möten 

Antalet Gilla markeringar- FuG:s Facebooksida under 
året 

71 nya följare under 
verksamhetsåret 
62 nya följare under 
2018 

31 dec 2017 = 1110 
gilla 
1 juli 2018 = 1146 
gilla-markeringar 
31 dec 2018 = 1172 
gilla-markeringar 
30 juni 2019 = 1217 
gilla-markeringar 

 

 

Antalet Gilla markeringar- FuG:s Farmaceutkompissida 
under året 

45 nya följare under 
2018 

31 dec 2017 = 78 
följare 
 
31 Dec 2018 = 123 
följare* 
 
30 juni 2019 = 148 
följare 
 

 

* Här kan man tyvärr inte 
få ut statistik för jan-okt 
2018. Man kan bara se 
data för ett år bak i tiden. 

Antal följare på LinkedIn 101 367 besökare under 
verksamhetsåret 
 
96 311 besökare under 
2018 

 Även sidvisningar gjorda 
av FuG under hemsidans 
utveckling och 
uppdatering räknas in i 
denna siffra. Mycket 
utländsk trafik 
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8. Ekonomi och övrigt  
 
FuG:s ekonomiska resultat för verksamhetsåret var minus 3206 kr. Det negativa resultatet beror på 
stora utbetalningar i de internationella projekten, medan inbetalningar från Forum Syd delvis gjorts 
under föregående budgetår. Resultatet för FuGs verksamhet, förutom projekten är 86 723 kr. FuGs 
totala balanserade resultat uppgick till 562 714 kr.  Se vidare ekonomisk redovisning för 
verksamhetsåret.  
 
Styrelsen konstaterar att verksamhetsperioden 1 juli 2018 – 30 juni 2019 kännetecknas av många 
aktiviteter och ett engagerat arbete av styrelsemedlemmar och andra medlemmar och 
samarbetspartner. Allt arbete har skett på volontär grund, förutom de arvoden som utbetalats inom 
ramen för avsedd projektbudget.  
 
Styrelsen vill framföra sitt tack till enskilda medlemmar och organisationsmedlemmar, och alla ni 
som på olika sätt stöttat föreningen under verksamhetsåret!  
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Lars Rönnbäck   Eva Solly 
(verksamhetsperioden 1/1-2018 till 31/12-2018) 

 
 
 
 
 
Paola Rebellato   Marina Simion 
(verksamhetsperioden 1/1-2018 till 31/12-2018) 

 
 
 
 
Roger Tomeh   Malin Olsen 
 
 
 
 
 
Cecilia Biriell    Hanna Rickberg 
 
 
 
 
Afifa Trad 
 
 
 


