Styrets årsberetning for 2019

 Farmasøyter Uten Grenser Norge

Foreningens formål er å fremme god helse for alle uavhengig av økonomi og bosted,
med hovedinnsats på det farmasøytiske området.
Foreningens adresse er Farmasøyter Uten Grenser, c/o LMI v/ Kjetil Ø. Evensen, pb. 5094
Majorstuen, 0301 Oslo. Registrert i Brønnøysundregistrene som Forening/lag/innretning
med organisasjonsnummer 988 889 717.
 Medlemmer
31.12.2019 har FUG 331 personer og 2 bedrifter som betalende medlemmer, Sanofi
Aventis og Norsk medisinsk syklotronsenter.
I tillegg var det 18 personer som ikke er medlem i FUG som i 2019 ga en gave til FUG på
minimum kr. 500,27 av FUGs medlemmer ga i 2019 en gave til FUG på minimum kr. 500. FUGs
studentforening i Tromsø samlet i 2019 inn mye penger, og flere Facebook-innsamlinger
og bursdagsgaver ga i 2019 verdifullt tilskudd til FUGs arbeide.
Medlemstallet 31.12.2018 var 308 medlemmer.
 Styret
Etter generalforsamlingen 3. april 2019 hadde styret følgende sammensetning:
Styrelder: Ørjan Leiknes Apeland (valgt til 2021)
Styremedlem: Karianne Johansen (valgt til 2020)
Styremedlem: Eirik Bakka (valgt til 2020)
Styremedlem: Marianne Arnemo (valgt til 2021)
Styremedlem: Ingrid Kinne Tunestveit (valgt til 2021)
Styremedlem: Karina Skåre (valgt til 2021)
Studentrepresentant: Teresa Sandnes (valgt til 2020)
Det ble avholdt fem styremøter i 2019.


Medlemsmøter, arrangementer

Generalforsamling 3. april 2019
Generalforsamling ble gjennomført i Apotekernes Hus i Slemdalsveien. Det ble holdt en
presentasjon av Anne Markestad om «legemiddelmangel og de globale mekanismene bak
og konsekvensene av disse» i forkant av generalforsamlingen.
Verdens farmasøytdag 25.september 2019
Verdens Farmasøytdag ble markert med et arrangement i samarbeid med Norges
Farmaceutiske Forening på Litteraturhuset og Ørjan L. Apeland som konferansier. Årets
tema var "Safe and effective medicines for all" med fokus på arbeid for å sikre tilgang til
legemidler globalt. NFF delte som vanlig ut pris til årets farmasøyt, før foredragene:




Oljefondets eierskap, investeringsstrategi og muligheter v/Camilla Bakken Øvald,
Høyskolen Kristiania
Redd Barnas arbeid for å påvirke Oljefondet
v/Kjersti Koffeld, Redd Barna
Unicefs arbeid for tilgang til legemidler og deres samarbeidsavtale med Oljefondet
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v/ Jean-Yves Gallardo, UNICEF Norge
Om Norges (via Oljefondets) eierskap i farmasøytisk industri og tilgang til
legemidler
v/Christine Årdal, Folkehelseinstituttet

Prosjekter utenlands

A) Prosjekt Etiopia
Etiopia prosjektgruppen består av 15 medlemmer og har hatt 2 prosjektmøter i 2019.
Hovedoppgaven for gruppen er å utarbeide studiemateriell, planlegge og gjennomføre
undervisning for masterstudenter i kreftsykepleie ved Black Lion Hospital (BLH), et
samarbeidsprosjekt som ledes av OsloMet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus
(OUS). FUG er ansvarlig for kapitel 5 i curriculum for masterutdanningen; “Antineoplastic
therapy and principles of preparation, administration and disposal»
Årets undervisning ble gjennomført i februar 2019 med et kull på 17 studenter, ca. halvparten menn. Prosjektfarmasøyter ansvarlig for undervisning og eksamen i 2019 var
Anette Ronæs Sollie, Wendy Klem og Siri Utby. Prosjektansatte OUS sykepleiere ved
BLH hjalp til med å tilrettelegge undervisningen og var ansvarlig for sykepleierrettet del
av pensum. Av de 17 studentene, bestod 16 studenter eksamen. Rapport fra utreisen
kan deles ved forespørsel. Gruppen har gjennomgått og revidert presentasjoner og eksamensspørsmål og kommet med innspill til undervisningsåret 2020. Det ble bestemt at
2 farmasistudenter fra Universitetet i Tromsø skulle delta ved utreise i 2020 sammen
med Wendy Klem, Kirsti Haugh og Siri Utby. FUG har donert 3 sikkerhetsbenker til sykehus i Etiopia, en dobbeltbenk til BLH og 2 enkeltbanker som etter planen skal sendes til
sykehus i Gondar og Mekele.
B) Prosjekt Ghana
Samarbeidsprosjektet som FUG Sverige, Danmark og Norge har hatt i Accra i Ghana over
de seneste årene, «Safe use of safer medicines in Ghanaian communities», har den siste
tiden vært satt kraftig tilbake grunnet svikt i kommunikasjon med våre ghanesiske
partnere (Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG) og Anglican Dioces of Accra
(ADOA)). Dette skyldes til dels utskiftninger av kontaktpersoner i Ghana, hvilket har
vanskeliggjort mulighetene for en løpende dialog.
Dette har ført til at prosjekt Ghana foreløpig står på stedet hvil.
C) Prosjekt Haiti
FUG Norge etablerte et samarbeid med Prosjekt Haiti i 2017. Prosjekt Haiti har fokus på
skole og undervisning av barn, ungdommer og kvinner i slumområder i Haiti,
hovedsakelig i Port au Prince (PAP) og St Louis du Sud. Etter flere år med langsom
oppbygging av skoler, ønsker prosjektet nå større fokus på helse.
De to farmasøytene Marianne Saugestad (Sjukehusapoteket i Bergen) og Annik Rindal
(pensjonist og frivillig farmasøyt på Helsesenteret for papirløse i Oslo) reiste til Haiti i
februar for å etablere et lagerstyringssystem for legemidler, men ble stoppet av
opptøyer. Formålet med utreisen denne gangen var primært å hjelpe en helseklinikk i St.
Louis med å etablere et enkelt lagerstyringssystem for legemidlene på lager, etablere en
temperaturlogg og prøve å finne ut hvor legemiddelleveransene kommer fra. FUG ønsket
å bidra til økt kompetanse og bevisstgjøring rundt lagerhold av legemidler gjennom
samtaler og opplæring, i samarbeid med de ansatte. I tillegg ville de gjerne besøke noen
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offentlige sykehus og snakke med dem som er ansvarlig for medisinene (lager, innkjøp
osv.) for om mulig å kartlegge hvor de kjøper medisinene fra.
På grunn av opptøyer og demonstrasjoner mot den sittende presidenten, som startet
dagen før ankomst, måtte de overnatte i gjestehuset til Prosjekt Haiti.
Prosjektet har en foreløpig pause mens vi venter på klarsignal fra UD om utreiseforbud.


Studentgruppene

FUG Studentgruppe Oslo
Studentgruppen har hatt fokus på prosjekt Haiti de siste årene. I løpet av 2019 har
Studentgruppen arrangert fire styremøter for å diskutere og planlegge arrangementer.
Styret arrangerte vaffelsalg under studiestart i august (pub til pub), etterfulgt av
vaffelsalg på Farmasøytisk Institutt for studentene i lunsjpausen. Under fadderuken på
UiO, og karrieredagen ved OsloMet, informerte de farmasistudentene om FUG Norge. Vi
var også tilstede på NoPSA kongressen 2019 i Bergen. I oktober arrangerte vi en
fagkveld med Annik Rindal, som snakket om farmasøyters rolle i bistandsarbeid.
Tilbakemeldingene var positive, og de oppmøtte ønsket flere fagkvelder i fremtiden. I
november var de på Farmasidagene og stod på stand med FUG Norge.
FUG Studentgruppe Tromsø
I 2019 ble det valgt nytt styre bestående av åtte styremedlemmer. Det har blitt avholdt
flere arrangementer for å samle inn penger til FUG; kakesalg vår og høst, internasjonal
kveld og kakesalg ved avslutning for farmasistudenter. I 2019 ble det samlet inn godt
over 20 000 kr fra studentgruppen i Tromsø.
7.

Representasjon

Deltakelse på Norwegian Pharmaceutical Students’ Association Nasjonal
Kongress 8.-9. februar 2019 i Bergen
Styreleder holdt innlegg om FUG og våre prosjekter, samt stod på stand i pausene.
Fagkveld for farmasistudenter på Nord Universitet, Namsos 4. mars
Styreleder holdt innlegg om FUG og falske legemidler.
Produksjonsdagen 2019, 5. juni, arrangert av Norges Farmaceutiske Forening
og Legemiddelindustrien
Representanter fra styret var tilstede og det ble informert om FUGs arbeid i pausen.
Karrieredag på OsloMet 10.september, i regi av linjeforeninga, Elixir
Styreleder holdt et kort innlegg om FUG og sto på stand sammen med studenter.
Interessen for FUG var god.
Foredrag for Norges Farmaceutiske Forening, forum for pensjonister 6.
november 2019
Styreleder holdt foredrag om Farmasøyter Uten Grenser for NFFs forum for pensjonister.
Mange av de frammøtte hadde lang erfaring med FUG, og flere av dem var med helt fra
oppstarten. Dette førte til gode samtaler om FUGs arbeid og fremtid. Arrangementet ble
avholdt i NFFs møtelokaler.
Sofaprat om patenter med Changemaker og Leger uten grenser, 6. november
2019
Styreleder deltok i en paneldebatt/sofaprat om patenter. Det ble en fin diskusjon med
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oppklaringer om hva patenter er, hvorfor de er viktige og hvordan vi kan sørge for at nye
legemidler også når ut til den fattige delen av verden. Arrangementet ble avhold på
Deichman, Tøyen.
Farmasidagene 7.-8.november 2019
Farmasidagene var for andre året på Meet Ullevål. FUG fikk stille med en gratis stand
utenfor hovedsalen hvor trafikken var god. Representanter fra styret, medlemsansvarlig
og studentrepresentanter både fra Tromsø og Oslo bidro på standen, hvor vi snakket om
FUG, rekrutterte nye medlemmer og givere og solgte bærenett.
8. Økonomi
Regnskapet for 2019 er gjort opp med et underskudd på -8 891 kr mot et underskudd på
-68 900 kr i budsjett.
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne
forutsetningen er til stede.
I november inngikk Farmasøyter Uten Grenser en avtale med Gi Gaven Videre, se
gigavenvidere.no for mer informasjon. Gi Gaven Videre er et initiativ for at bedrifter skal
kunne gi f.eks. sin julegave til en ideell organisasjon. Vi står nå på listen over
organisasjoner. Avtalen koster ingenting for Farmasøyter Uten Grenser.
9.
Elektronisk kommunikasjon
Aktiviteten på Facebook-sida vår har vært akseptabel, og antall «liker-klikk» har fortsatt
å øke. Man kunne vært flinkere til å legge ut bilder på Instagram. Twitter har vært ubrukt
denne perioden. Det ble utgitt to nyhetsbrev i 2019.
10.
Ansatte
Ingen bidragsytere til FUG mottok lønn i 2019.
11.
Helse, miljø og sikkerhet
Selskapets drift forurenser ikke det ytre miljø.
12.
Likestilling
Styret består av 5 kvinner og 2 menn. Forholdet mellom kvinner og menn i styret
reflekterer kjønnsfordelingen i medlemsmassen.
Oslo, 09 .05. 2020

__________________
Ørjan L. Apeland
Styreleder
______________
Karianne Johansen
Styremedlem

________________
Marianne Arnemo
Styremedlem
________________
Karina E. Skåre
Styremedlem

____________
Ingrid K. Tunestveit
Styremedlem

_____________
Eirik Bakka
Styremedlem

_______________
Teresa Sandnes
Styremedlem (Studentrepresentant)
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Regnskap 2019

Aktivitetsregnskap

Noter Regnskap 2019 Regnskap 2018

Medlemsinntekter
Innsamlede midler gaver m.m.
Andre inntekter
NORAD-midler
Renteinntekter
SUM ANSKAFFEDE MIDLER

157 050
125 779

149 990
190 608

0
2 838
285 667

0
2 139
342 736

77 301
209 094
8 163
294 558

40 803
103 654
19 245
163 701

Aktivitetsresultat

−8 891

179 035

Tillegg/reduksjon i formålskapital
Endring i formålskapital

−8 891

179 035

100
73
3

100
63
12

Kostnader til innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
SUM FORBRUKTE MIDLER

1,2
3
4

Innsamlingsprosent
Formålsprosent (kostn. Til formålet/sum forbukte midler)
Adm. prosent (adm.kost / sum forbrukte midler)
Balanseregnskap pr. 31.12.2019
Omløpsmidler:
Bankinnskudd
Fordring
Sum eiendeler

2019

Formålskapital
Kortsiktig gjeld
Sum formålskapital og gjeld

5

2018

588 866
7 228
596 093

587 461
17 228
604 689

594 329
1 764
596 093

603 220
1 469
604 689
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Noter til årsregnskapet 2019
Regnskapet er gjort opp i samsvar med regnskapsstandard for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Inntekter
Alle medlemskontingenter, gaver og andre inntekter er inntektsført på opptjeningstidspunktet.
Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke
er brukt, føres opp som gjeld, og inntektsføres først når midlene blir brukt.
Fordeling av kostnader
Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktivitet de tilhører.
Lønnskostnader er fordelt i forhold til estimert tidsforbruk på den enkelte aktivitet.
Note 1 – Personalkostnader
2019
0,0,0,-

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Totalt

2018
0,0,0,-

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.
Det er heller ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse overfor ledende personer eller andre nærstående.
Virksomheten har ikke plikt til å inngå avtale om tjenestepensjonsordning i.h.h.t lov om obligatorisk
tjenestepensjon.
Revisor
Honorar til revisor er kostnadsført med 13.844, -.
Note 2 – Kostnader til anskaffelse av midler
Gebyr på eksterne møter, medlemsinntekter, revisjon, årsavgift bl. a. nettside
Note 3 – Prosjektkostnader
Prosjektkostnader er relatert til det pågående prosjektet i Etiopia samt studentprosjektet i Mali /
Haiti som belastes formålskapitalen fra Apotek 1. (pengene ble i utgangspunktet gitt til Mali, men
forespurt overført til Haiti)

Note 4 – Kostnader etter art
2019

2018
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Lønnskostnader
Prosjektkostnader
Andre driftskostnader

0, 209.235, 8.163, 217.398, -

0, 103.654, 19.245, 122.899, -

Note 5 – Formålskapital
Formålskapital
med restriksjoner
106.233, -40.859, 65.374, -

01.01.2019 *
Årets aktivitetsresultat
31.12.2019

Annen
formålskapital
496.987, 31.968, 528.955, -

* Herav formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Kr. 100.000, - rest 15.674, - fra Apotek 1 til Mali/Haiti og kr 50.000, - til Ghana fra Diakonhjemmet

Note 6 – Administrasjons – Formåls og Innsamlingsprosent siste 5 år
År
Administrasjonsprosent
Formålsprosent
Innsamlingsprosent

2019
3%
73 %
100 %

2018
12 %
63 %
100 %

2017
6%
62 %
100 %

2016
11 %
65 %
100 %

2015
17 %
58 %
100 %

Note 7 – Nærstående parter
FUG Norge har ingen vesentlige transaksjoner med nærstående parter.
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Handlingsplan 2020

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 2020:


Markering av Verdens Farmasøytdag 24. september, i samarbeid med Norges
Farmaceutiske Forening.



Vår tilstedeværelse på Farmasidagene 5.-6. november. Planlegges i samarbeid
med Studentgruppa UiO.



Tilstedeværelse på Produksjonsdagen 2020, i regi av Norges Farmaceutiske
Forening

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.
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Prosjekt Lesvos
Dråpen i Havet har et samarbeid med Kitrinos Healthcare i flyktningleiren Moria på
Lesvos. Dråpen i Havet rekrutterer helsepersonell og har strukket ut en hånd til
Farmasøyter Uten Grenser. Vi ønsker å bidra med å dekke reisekostnader til farmasøyter
som er villige til å reise til Lesvos. Resterende kostnader dekkes av den enkelte, og
reisen er i regi av Dråpen i Havet. Se drapenihavet.no for mer informasjon.

Prosjektgruppe Haiti
Vi venter på klarsignal fra UD før eventuell ny reise vil foretas. Prosjektgruppen har
derfor begrenset aktivitet framover.

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 også et ønske at
det er en studentgruppe på hvert studiested.
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Budsjett 2020
Inntekter
Medlemskontingent
Bedriftsmedlemskontigent
Gaver
Sum Inntekter

150 000
20 000
90 000
260 000

Prosjektkostnader:
Etiopia
Andre prosjekter*

170 000
80 000

Sum prosjektkostnader

250 000

250 000

Andre kostnader:
Andre reisekostnader
Lønnskompensasjon
Datakostnader inkl. hjemmeside
Revisjon
Porto
Interne møteutgifter
Div. kontorrekvisita
Reklamemateriell
Generalforsamling/ eksterne møter
Kontingenter/lisenser/gebyr
Sum kostnader

10 000
0
10 000
14 000
1 500
5 000
0
0
10 000
12 000
312 500

Driftsresultat

-52 500

Finans
Finansinntekter
Bankomkostninger
Finansresultat

1 800
3 200
-1 400

Resultat

-53 900

* 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.
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Elektronisk signatur
Elektronisk signatur

Signert av

Dato og tid

Signert av

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Arnemo, Marianne
Fødselsdato / Fødselsdato 1985-10-13
Norwegian BankID

15.05.2020 18.57.02

Sandnes, Teresa Teruel
Fødselsdato / Fødselsdato 1997-09-10
Norwegian BankID

18.05.2020 09.05.58

Skåre, Karina Eckell
Fødselsdato / Fødselsdato 1993-09-23
Norwegian BankID

18.05.2020 09.17.15

Bakka, Eirik Rødseth
Fødselsdato / Fødselsdato 1984-04-19
Norwegian BankID

18.05.2020 09.34.28

Apeland, Ørjan Leiknes
Fødselsdato / Fødselsdato 1990-02-18
Norwegian BankID

18.05.2020 10.30.19

Johansen, Karianne
Fødselsdato / Fødselsdato 1970-04-18
Norwegian BankID

18.05.2020 16.57.56
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