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Farmaceuter utan Gränser 

Årsberättelse för verksamhetsperioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020 
 
1. Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
 
Afifa Trad (ordförande fr 2019-01-01)  
Cecilia Biriell (kassör) 
Roger Tomeh (Farmaceutkompis, nationella projekt) 
Elki Sollenbring 
Jenifer Yousef 
Mina Abbasi 
Srebrenka Dobric 
 
Eva Solly (internationella projekt, fram till 2019-12-31) 
Marina Simion (sekreterare, Farmaceutkompis, fram till 2019-12-31) 
Hanna Rickberg (ansvarig Farmaceutkompis, kommunikationsansvar, fram till 2019-12-31) 
Malin Olsen (kommunikationsansvar, webmaster, fram till 2019-12-31) 
 
Paola Rebellato (nationella projekt, adjungerad) 
 
Under 2020 utbröt en global Coronaviruspandemi, som precis som för hela samhället i stort också påverkat 
FuGs planerade arbete och aktiviteter både i Sverige och projektgenomförande via våra partner i våra 
utlandsprojekt framförallt under våren 2020. 

Styrelsen har under verksamhetsperioden sammanträtt 8 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 
Dropbox-konto för all dokumentation av arbetet i föreningen. För enklare intern kommunikation har vi 
även startat upp ett konto i chatplattformen Slack, med chattkanaler för våra olika projektgrupper och för 
styrelsen. 

Styrelsen bjöd in till en gemensam julavslutning 2019 med de mest aktiva volontärerna och 2019 års 
Nippestipendiat Andrew Bambala, samt nya ledamöter till styrelsen år 2020. Vi avtackade avgående 
ledamöter, gjorde överräckning av Nippediplom, minglade, åt julbord och spelade ett sällskapsspel med 
farmaceutiskt tema. Föreningen bjöd på middagen. 

Styrelsen har varit aktiv och deltagit på Forums Syds årsmöte, tillgängliga utbildningar och flera 
nätverksträffar som medlemmar i Forum Civ (namnbyte skedde under år 2020 från Forum Syd) och även i 
Utrikesdepartementets nätverk för globala hälsoaktörer där FuG blivit inbjuden till som deltagare. 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 Civ är en vidareförmedlingsorganisation till 
SIDA.  
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2. Aktiviteter i Sverige 
Innan Covid19-pandemin under första delen av verksamhetsåret var det hög aktivitet inom organisationen 
och vi har varit representerade/deltagit i följande aktiviteter, varav flera är helt nya sammanhang:  
 
• 1 juli, Almedalen 2019: Roger Tomeh deltog i ett panelsamtal arrangerat av Senna och Uppsala 

universitet  på temat: ”Nyanländ idag, legitimerad apotekare imorgon. Hur förvaltas de nyanländas 
potential?”. FuG var representerad i egenskap av att ha drivit ett nationellt integrationsprojekt 
Farmaceutkompis. Projektet startades november 2015 och avslutades under hösten 2019. Fokus har 
varit på att hitta fler etablerade kompisar att matcha med alla de nyanlända farmaceuter som anmält 
intresse. Roger var inbjuden att dela FuGs erfarenheter från projektet och även berätta om sina egna 
erfarenheter i ett panelsamtal som arrangerades av Uppsala Universitet. 

• 27 september: FuGs projektledare deltog under BarnHIV-dagen på Läkaresällskapet som arrangerades 
av Karolinska Sjukhusets Barnhivcentrum. 

• 30 september: Deltagande i Aktörsmöte kring global hälsa på Utrikesdepartementet.  
• 4 november: Medarrangör och monter på Arbetsmarknadsmässa för nyanlända i samarbete med Senna, 

Farmaforum på Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet. 
• 14 - 16 november: Mänskliga Rättighetsdagarna 2019, Tema: Rätten till Hälsa; Arrangör av 

miniseminarium och modererade ett panelsamtal under Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping. FuG 
arrangerade ett gratis miniseminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna, som är en av Nordens största 
forum för frågor som rör mänskliga rättigheter. Medverkande var olika organisationer, nationellt 
sakkunniga, politiker och internationella gäster. Temat för konferensen var 2019 ”Rätten till Hälsa” och 
ansågs vara väldigt relevant för FuG. Deltagandet med ett miniseminarium och panelsamtal gav 
möjlighet till exponering på en ny arena och möjlighet till att bredda vårt nätverk. Titeln för seminariet 
och det panelsamtal som FuG arrangerar var ”Medicines and human rights – a global perspective” och 
medverkade gjorde Andreas Rosenlund, kommunikationsdirektör på Kronans Droghandel och Andrew 
Bambala, farmaceut från Zambia. 

• 23 november: Representerade i Panelsamtal på Forums Syds medlemsmöte med statssekreterare Per 
Olsson Fridh, kring Civilsamhällets roll i utvecklingsarbetet. Eva Solly från FuGs styrelse deltog som 
representant för organisationen och delade med sig av FuGs erfarenheter.  

• 26 - 27 november, Apoteksforum 2019: FuG arrangerade hela mässans nätverksmingel under 
Apoteksforum  med musikunderhållning med kubanskt tema. Vi närvarade även med monter under 
Apoteksforum bägge dagar och svarade på frågor från besökare. 

• 2 december 2019: World AIDS Day uppmärksammades av Farmaceuter utan Gränser i samarbete med 
Internationella Utskottet (IU) på Farmis. Ett seminarium och samtal hölls med temat: 
”Patientperspektivet på HIV i Sverige och Kuba” på kårhuset Pharmen, Uppsala universitet. Daniel 
Serguey Suarez från Posithiva Gruppen höll en dialog och seminarium för att uppmärksamma 
Internationella HIV-dagen.  

• 5 december: Representerade i panelsamtal på Handelshögskolan på temat: “Social impact: What are the 
experiences and learning from social impact organizations working in different sectors in Stockholm? “ 

• Hösten 2019, Avslutande av projekt Farmaceutkompis: Projektet startades november 2015 avslutades 
under sen-hösten 2019. Under 2018 - 2019 låg fokus på att hitta fler etablerade kompisar att matcha 
med alla de nyanlända farmaceuter som anmält intresse, tyvärr lyckades vi inte 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. 

• 11 januari 2020: Framtagande av ytterligare strategidokument; FuGs Volontärprocess och 
Volontärpolicy  
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• 30 januari: Volontärmöte Cross Border-projektet på Apotekarsocieteten. 20 nyvärvade volontärer 
deltog i mötet som var startskottet för att fördela in flera personer efter kompetens och erfarenheter till 
aktiviteter inom projektet. 

• 24 mars: Startat konto och skapat struktur i chattplattformen i Slack, med olika kanaler för intern 
kommunikation inom styrelse och mellan volontärgrupper 

• 25 april: Digitalt Meet & Greet med styrelsemedlemmar i Farmaceuter utan Gränser Argentina för att 
undersöka möjligheter för samarbetet. Srebrenka Dobric, styrelsemedlem, vistades under våren i 
Argentina och förmedlade kontakten med parter i Argentina. 

• 29 april: Digitalt boksamtal om Hans Roslings bok ”Factfulnes” med deltagare från Danmark, Argentina 
och Sverige 

• Maj 2020: Framtagande av FuGs Insamlingspolicy för FuG 

• Våren 2020: Ansökningsprocess för att ansöka till Svensk Insamlingskontroll om 90-konto. Formellt 
beviljande av 90-konto skedde strax efter verksamhetsårets slut.  
 

Organisationsutveckling inom FuG 

Under första hälften av verksamhetsåret har mycket arbete i arbetsgrupperna och i styrelsemötenas 
diskussioner rört vidare utveckling av organisationen för att kunna arbeta ännu mer effektivt mot 
föreningens uppsatta mål och vision. En arbetsgrupp har genomfört arbete gällande kommunikation och 
vidareutveckling och fördjupning av samarbetet med några viktiga befintliga organisationsmedlemmar 
framförallt Kronans Apotek och Lloyds Apotek. 

Under hösten 2019 deltog FuG 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. Som vi skrivit tidigare så blev FuG i början av år 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 2019 tillsammans med ett team av toppstudenter dels vid 
University of Melbourne i Australien kring organisationsutveckling under och arbetet fortsatte under 
hösten 2019 med managementkonsultstudenter vid Handelshögskolan i Stockholm. Afifa Trad har varit den 
ur styrelsen som hållit i den regelbundna kontakten med studentkonsulterna, men hela styrelsen blev 
intervjuad av studenterna kring sin roll och styrelsens arbete och organisation. Resultatet av detta blev en 
rapport med rekommendationer/förslag av olika sätta att fortsätta utveckla styrelsens och föreningens 
verksamhet. De tre strategiska arbetsområden som styrelsen fattade beslut om att fortsätta prioritera 
under hösten var: 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 och stabilitet i styrelsen för att kunna 
konkretisera dessa planer på sikt. 

 

3. Årsmöte 
Till ordförande för FuG 2020 valdes Afifa Trad. Inga nya styrelseledamöter valdes. Eva Solly, Hanna 
Rickberg, Malin Olsson och Marina Simion avgick som ledamöter. Cecilia Biriell, Roger Tomeh kvarstår 
under ett år. Nyval av styrelseledamöter: Mina Abasi, Jenifer Yousef, Srebrenka Dobric, Elki Sollenbring, 
Amadou Jalllow (avgick ur styrelsen i februari 2020).  Hanna Rickberg valdes till valberedningen (2020), Dag 
Larsson avgick ur valberedningen. Per Boström och Claes Jagensjö omvaldes som revisorer (2020). Paola 
Rebellato adjungerades till styrelsen under april 2020. 
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Medlemsavgifterna kvarstår på samma nivå under 2020. För privatpersoner är den 450 kr per år (200 kr per 
år för studenter/pensionärer). För stödjande företag och institutioner är årsavgiften 5000 kr.  

En extra stämma hölls 9:e augusti 2020 gällande ändring av föreningens stadgar. Förändringen gällde 
förtydligande av paragraferna 11 ”Ändamål” och ”Upplösning” och förslagen röstades igenom.  

4. Nippestipendium   
Andrew Bambala tilldelades året Nippestipendium för 2019. Han framförde en kort videohälsning under 
FuGs årsmöte och diplomutdelning skedde under FuGs julavslutning. 
Styrelsens motivering löd: 

 ”Andrew has been awarded this stipend for being highly active in sharing his perspectives and knowledge 
around medicines issues from his country of origin, Zambia. We believe he is a great promoter of the core 
values, vision and mission that FuG works with, as proven by his willingness to be a panelist on behalf of 
FuG at the Human Rights Days 2019. Furthermore, Andrew was quick to make efforts in helping FuG make 
connections that could be relevant to the organization, sharing his great professional network in Zambia 
with us and shedding light on ongoing work. 
We wish to support him during his stay in Sweden and his continued competency development in attending 
conferences and meetings apart from his studies at Karolinska Institutet.” 

  
5. Volontärgruppen och medlemsaktiviteter 

På grund av samhällskonsekvenserna av den pågående Covid19 pandemin har FuG ordinarie 
volontäraktiviteter och nätverkande blivit påverkade. Till skillnad från tidigare år har vi inte kunnat ha den 
närvaro vi brukar för att arbeta med medlemsvärvning och har haft svårigheter att knyta nya kontakter 
eftersom samtliga mässor och konferenser som FuG brukar närvara på och som är viktiga arenor för 
organisationen för exponering har ställts in eller ägt rum digitalt i andra format.  

Två värvningsaktiviteter har kunnat ägt rum under våren 2020: en digitalt via annonsering av 
volontäruppdrag till vårt nya fleråriga Cross Border-projekt på temat HIV där vi fick fin respons och kunde 
tillsätta en stor projektgrupp, och en annan mindre värvningsaktivitet direkt via Kronans Apotek till en 
volontär att delta i vårt pilotprojekt i Costa Rica gällande antibiotikaresistens.  

Informationsaktiviteter, hemsida, Membit och sociala medier 
Medlemsutskick per mail till föreningens medlemmar distribuerades vid två tillfällen under 
verksamhetsperioden 2019 – 2020 (Oktober 2019 och april 2020).  

Föreningens aktivitet i sociala medier har gradvis ökat och intresset visar sig genom att fler gillar och tar del  
av vår information på Facebook.  

Avtal 
Inga nya avtal har slutits under verksamhetsperioden. Diskussioner om ett avtal med Kronans Apotek 
gällande samarbete kring pilotprojektet i Costa Rica och antibiotikaresistens har diskuterats men lades på is 
p.g.a. rådande situation med Covid19. 
 
Ansökan om s.k. 90-konto har gjorts till Svensk Insamlingskontroll och ett avtal om detta kommer att 
slutföras under hösten 2020. 
 
6. Internationell verksamhet 

Den internationella verksamheten har påverkats starkt av den pågående Covid-19 pandemin. Inga resor till 
partnerländer, som varit planerade till våren 2020, har kunnat genomföras. Det har påverkat uppföljning av 
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det pågående projektet i Uganda och start av två nya projekt. 
 
• Det andra projektåret (feb 2019 - feb 2020) i det treåriga Lyantonde-projektet har genomförts 
tillsammans med våra lokala samarbetspartners RACOBAO och OCE och har rapporterats till Forum Syd i 
juni 2020.  

• I januari 2020 beviljades föreningen projektanslag från Forum Civ för ett flerårigt projekt i Uganda-
Rwanda i samarbete med ANSP+, OCE och KWETU inom området HIV/AIDS. Projektstarten har måst 
uppskjutas p.g.a svårigheter att föra över projektmedel till Uganda. Projektplanering och introduktion av 
nya projektgrupper har genomförts under våren 2020.  

• Birgit Eiermann är projektledare för Cross Border-projektet och Eva Solly är projektsamordnare 
mellan FuG och KWETU Connectors, som är en svenska samarbetspartner till FuG i projektet. 

• I januari 2020 beviljades föreningen också projektanslag från Forum Civ för ett pilotprojekt i Costa 
Rica gällande antibiotikaresistens. Flera inledande samtal och planeringsmöten genomfördes under våren 
kring Costa Rica Projektet med partner i Sverige och i Costa Rica. Projektledare som är knuten till FuG blir 
Elki Sollenbring 
 

7. Internationellt samarbete 
FuG i Finland har två representanter i Cross-Border projektet. Efter verksamhetsårets slut, under hösten 
2020, har två digitala möten inom hela den internationella FuG nätverket ägt rum för att lära känna 
respektive organisation och arbete. 
 
8. Uppföljning av resultat  
 

Mätetal Utfall 1 juli 2019 –  
30 juni 2020 antal 

 

Utfall föregående 
verksamhetsår 

Kommentar 

Individuella fullbetalande 
medlemmar 
 

94 99  

Individuella studentmedlemmar 
 

10 12  

Individuella pensionärsmedlemmar 
 

15 18  

Organisationsmedlemmar 9 13 Flera företag bidrar 
på annat sätt, t.ex 
genom 
tillhandahållande av 
lokaler för styrelse-
möten 

Antalet Gilla markeringar- FuG:s 
Facebooksida under året 

231 nya följare under 
verksamhetsåret 
31 dec 2019 = 
1050 Gilla-markeringar 
30 jun 2020 = 
1220 Gilla-markeringar 

Totalt antal Gilla-
markeringar 12 nov 
2020 = 1329 

93 nya följare under 
verksamhetsåret 
31 dec 2018 = 954 Gilla-
markeringar 
30 juni 2019 = 989  

 

En stor ökning av 
Gilla-markeringar 
skedde maj 2020 - 
juni 2020 

 

Antalet Gilla markeringar- FuG:s 
Farmaceutkompissida under året 

  Farmaceutkompis 
har avslutats. 
Sidan fick totalt 
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1305 Gill-
markeringar 

Antal följare på LinkedIn 273 nya följare under 
verksamhetsåret 

Totalt antal följare 12 
nov 2020 = 435 

159 nya följare under 
2019 

 
 

 

 

Antal besökare på hemsidan 
FuG.se 

120 508 besökare 
under 
verksamhetsåret 

101 367 besökare 
under 
verksamhetsåret 
 

Mycket utländsk 
trafik 

 
 

 
 

9. Ekonomi och övrigt 
 
FuG:s ekonomiska resultat för verksamhetsåret var 15 642 kr. FuGs totala balanserade resultat uppgick till  
575 150 kr.  På separat bankkonto för medel från Forum Civ fanns vid verksamhetsårets slut 2 235 384 kr. 
Dessa medel kommer att betalas ut som projektmedel under kommande verksamhetsår. Se vidare 
ekonomisk redovisning för verksamhetsåret.  
 
Styrelsen konstaterar att verksamhetsperioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020 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 och arvoden till ordförande och kassör, som beslutades av årsmötet 2019.  
 
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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Afifa Trad                             Cecilia Biriell  
 
 
 
 
Mina Abbasi     Roger Tomeh    
 
 
 
 
Jenifer Yousef    Elki Sollenbring 
 
 
 
Srebrenka Dobric 
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