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Handlingsplan 2021 

 
 

 

Styret 
• Ha det overordnede ansvaret for foreningens drift, faglig og økonomisk, 

gjennom å se til at arbeidsgruppene utfører de arbeidsoppgavene som må til 

for å nå målene i handlingsplanen 

• Avholde styremøter og innkalle til møter med prosjektgruppene etter behov 

• Være våkne for nye prosjekt eller samarbeid som kan falle inn under 

formålsparagrafen 

• Tilrettelegge for god framdrift i de ulike prosjekt- og studentgruppene 

• Promotere FUG i alle relevante fora - på direkte henvendelser og aktivt 

oppsøke miljø. 

 
Arbeidsmåte 

FUG har ingen fast sekretærfunksjon. Arbeidet ivaretas på rundgang innen styret. 

 

Innsatsen til FUG Norge vil hovedsakelig være rettet mot kompetanseoverføring 

«hjelp til selvhjelp», fremfor materiell assistanse og/eller støtte som krever 

tilstedeværelse over tid. 

 

Styret planlegger følgende arrangement i 2021: 

 

• Markering av Verdens Farmasøytdag 23. september, i samarbeid med Norges 

Farmaceutiske Forening. 

• Deltakelse på eventuelle karrieredager, kongresser og fagdager etter invitasjon 

 
Prosjektgruppe Etiopia 

 

Prosjektgruppen skal fortsette sitt engasjement i samarbeid med OUS og OsloMet og 

bistå med farmasøytisk undervisning for masterstudenter i onkologisk sykepleie på Black 

Lion Hospital (BLH). FUG skal videreutvikle undervisningsmateriell og sikre et tilpasset 

undervisnings- og eksamensopplegg og dra nytte av tidligere erfaring. Prosjektgruppen 

vil i samarbeid med styret i FUG jobbe for innsamling av midler dedikert prosjektet og 

synliggjøre prosjektgruppens arbeid i ulike fora. Prosjektgruppemøter blir avholdt etter 

behov. Prosjektleder, Hanne Wessel Lund eller Wendy Klem er representert i Etiopia 

arbeidsgruppe som består av medlemmer fra OUS, OsloMet og FUG. I forbindelse med 

donasjon av sikkerhetsbenker til nye sykehus skal det gjennomføres praktisk opplæring i 

samarbeid med lokale representanter.  

 
 

Prosjekt flyktningleirer 
 

Kitrinos Healthcare er en klinikk som tidligere holdt til i flyktningleiren Moria på Lesvos. 

Farmasøyter Uten Grenser bidro med frivillige farmasøyter i klinikken gjennom Dråpen i 

Havet. Flyktningleiren Moria brant ned i 2020 og Kitrinos Healthcare har flyttet noe av sin 

virksomhet til flyktningleiren Skaramangas utenfor Athen og vi ønsker å bidra med å 
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dekke reisekostnader til farmasøyter som er villige til å reise til Skaramangas for å hjelpe 

til. Se drapenihavet.no for mer informasjon.  

 

 

Prosjektgruppe Madagaskar 
 

Vi har så vidt begynt å se på et prosjekt på Madagaskar. Dette er et prosjekt vi har fått 

tips om via Det Norske Misjonsselskap (NMS). NMS har samarbeidet med en organisasjon 

som heter Malagasy Lutheran Health Department (SALFA). Dette er en organisasjon som 

har ti sykehus og 40 klinikker på landsbygda. Arbeidet består hovedsakelig av arbeid 

med gravide og barn. Her tenker vi det er mulighet for å bistå med farmasøytisk 

kompetanse. Vi håper å komme i gang med prosjektet så snart pandemien tillater det. 

 
Studentgruppene 

 
Studentgruppene fortsetter sitt gode arbeid. Det vil jobbes for å knytte studentgrupper 

sterkere opp mot prosjekter og på den måten sikre økt aktivitet. Det er nylig startet opp 

en studentgruppe i Bergen som skal se på muligheten for et prosjekt i Tanzania. Det er 

også et ønske at det er en studentgruppe på hvert studiested. 
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Budsjett 2021 
 

 

Inntekter    
Medlemskontingent  150 000 

Bedriftsmedlemskontigent  20 000 

Gaver   90 000 

Sum Inntekter  260 000 

    
Prosjektkostnader:   
 

 
 

 
Etiopia  20 000  
Andre prosjekter* 150 000  
 

 
 

 

Sum prosjektkostnader 170 000 170 000 

    
Andre kostnader:   
Andre reisekostnader  10 000 

Lønnskompensasjon  0 

Datakostnader inkl. hjemmeside 10 000 

Revisjon   14 000 

Porto   1 500 

Interne møteutgifter  5 000 

Div. kontorrekvisita  0 

Reklamemateriell  0 

Generalforsamling/ eksterne møter 10 000 

Kontingenter/lisenser/gebyr 12 000 

Sum kostnader  232 500 

    
Driftsresultat  27 500 

    
Finans    
Finansinntekter  2 000 

Bankomkostninger   3 000 

Finansresultat  -1 000 

    
Resultat   26 500 

    
* Flere av prosjektene er satt på vent grunnet situasjonen i landene og restriksjoner fra 
Utenriksdepartementet. Dette gjelder blant annet prosjekt Haiti, Ghana og Mali. Samarbeidet med 
Dråpen i Havet og arbeidet i flyktningleirer fortsetter etter at koronasituasjonen er bedret. Det er også 
planlagt oppstart av nye prosjekter, og det er derfor ønskelig med en buffer i budsjettet for å kunne 
sette disse i gang. Det er også noe formålskapital med restriksjoner som ikke lar seg bruke pga. 
prosjektene som står på vent. 

 


