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Introduktion til IMCC

Strejke forstyrrede

af Christian Pinkowsky

200 børn fra forskellige børnehaver i byen er blevet inviteret,
men på grund af institutionernes strejke havde godt halvdelen af børnehavebørnene meldt afbud til bamsehospitalets
første dag. Derfor har arrangørerne valgt, at der både i dag
og i morgen vil være åbent hus, hvor alle fra omkring tre til
seks år er velkomne til at få en gratis bamsekonsultation.
Foruden undersøgelsen af bamserne er der mulighed for
børnene at lege i venteværelset og komme ind og se en ambulance.
Bamsehospitalet ligger på Nørre Allé 32 og har åbent i dag
og i morgen fra kl. 9-12.

International Medical Cooperation Committee, eller IMCCs
aktiviteter spænder vidt, men har altid et sundhedsfagligt
fokus, med en humanitær ide som baggrund og er altid baseret på frivilligt arbejde. Kort fortalt er IMCC en international
baseret, sundhedsfaglig organisation for danske studerende.
I dette hæfte beskrives aktiviteterne kort og i denne artikel
skal også kort nævnes nogle eksempler: IMCC etablerer og
driver oplysningsprojekter med undervisning af børn om hospitalsundersøgelser og sygdom, med undervisning af unge i
seksuallære og med undervisning af nydanskere i det danske sundhedsvæsen og om sundheds- og sygdomsopfattelse i Danmark. IMCC driver Danida-finansierede udviklingsprojekter i Ghana og Bolivia og IMCC laver udveksling af
danske studerende med studerende fra 45 lande som bl.a.
inkluderer: Australien, Japan, Canada, Spanien og Ghana.
Det meste af arbejdet i IMCC er forankret i et internationalt
samarbejde. Dette samarbejde er et vigtigt formål for IMCC
idet vi mener at man i det internationale samarbejde har et af
de vigtigste redskaber i kampen for international sundhed.
Mange af projekterne i IMCC, også af de ovennævnte, er
opstået med inspiration fra lignende projekter i udlandet eller
nogle af vore egne ”opfindelser” har inspireret andre organisationer til at gennemføre lignende projekter i deres lande.
Udveksling af studerende som et led i det internationale
samarbejde er en af IMCCs kerneaktiviteter, og dette kunne
naturligvis heller ikke lade sig gøre uden et velfungerende
internationalt samarbejde.
Medlemmerne er primært studerende ved lægevidenskabelige fakulteter, men andre studerende kan efter vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2002 også melde sig ind.
Der er cirka 250 aktive studerende i organisationen, og aktiviteterne foregår i fem forskellige byer: Esbjerg, København,
Odense, Aalborg og Århus.
4
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Internetavisen Jyllands-posten
Offentliggjort 20. september 2006 03:00 i Internetavisen Jyllands-posten

Tag bamsen til gratis lægetjek
Af ISABEL HOKKEN

Medicinstuderende står bag et bamsehospital, der giver
fremtidige læger bedre evner til at kommunikere med
børn.
For fjerde år i træk kan børnehavebørn få deres "syge" bamser til læge, ikke kun for de medicinstuderendes skyld, men
også for at få børnene til at blive mere fortrolige med de hvide kitler.
»Idéen kommer fra udlandet, og det hele foregår i et legeforum, hvor vi prøver at simulere virkeligheden ved at involvere
så meget fra lægeverdenen, som vi kan,« siger projektkoordinator Tine Neermann Jacobsen, der selv læser medicin på
fjerde år.
Bamsehospitalet har lånt Foreningen af Danske Lægestuderendes lokaler, hvor otte medicinstuderende hver dag behandler bamserne i lokaler, der normalt bliver brugt til undervisning. Børnene starter med at lave en "bamsejournal" i
venteværelset, hvorefter de følger med en læge til konsultationsrummet, hvor bamserne bliver undersøgt og behandlet.

IMCCs øverste besluttende myndighed er Generalforsamlingen, der foregår i oktober måned. Derudover mødes hele
organisationen til et Forårsmøde, og de enkelte grupper i
IMCC mødes næsten alle en gang årligt udover de to nævnte. På Generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som varetager IMCCs daglige drift. Vi har ansat en landssekretær,
som sidder på sit eget kontor i Odense. Desuden sidder der
tre kontormedhjælpere i hhv. Århus, Odense og København.
IMCCs økonomi er baseret på bidrag fra private sponsorer
(som f.eks. Lægekredsforeninger og DADL) og offentlige
institutioner (som f.eks. Dansk Ungdoms Fællesråd og de
lægevidenskabelige fakulteter), samt brugerbetaling for de
tjenester organisationen yder de studerende.
IMCC er en del af et internationalt netværk af organisationer
for lægestuderende i organisationen International Federation
of Medical Students’ Association (IFMSA, http://ifmsa.org).
Heri foregår meget af det netværksarbejde der er nødvendigt
for at opretholde dagligt samarbejde på tværs af grænserne.
IMCC er også en del af et dansk samarbejde mellem organisationer, nemlig Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF, http://
www.duf.dk), der er en paraplyorganisation for frivillige idebestemte og samfundsengagerende foreninger for børn og
unge i Danmark.

Nyt syn på sygdom
»Jeg synes, det har været en alletiders dag. Jeg meldte mig
mest til for oplevelsens skyld, men jeg har også lært at kommunikere bedre med børn. Bare at høre den måde, børnene
ser sygdom på, er helt anderledes end hos voksne,« siger
Jane Petersen, der er medicinstuderende på tredje år.
4-årige Cecilia Olesen har netop haft Pippi til konsultation.
»Jeg havde Pippi til læge, fordi hun havde brækket armen,
så lægen gav hende gips og plaster på,« siger hun.
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IMCC i året 2005-2006
Af Mathilde Hansted, Formand for IMCC 2005-2006
IMCC er i rivende udvikling. Vores organisationsstruktur står
overfor store som små forandringer, og dette vil forhåbentlig
sikre IMCC for fremtiden, med mere plads til projekterne og
en mere smidig ledelsesstruktur. Denne forestående omvæltning afspejler den øgede aktivitet og interesse der er og har
været for de procedurer der i øjeblikket kendetegner vores
organisation.

Koordinationsmødet i februar 2006
Odense var vært for dette års første nationale møde hvor
temaet var vores organisationsstruktur. Vi lagde ud med et
oplæg af Thomas Kirkeskov som er organisationskonsulent
hos DUF. De følgende to dage blev den nuværende struktur
vendt på hovedet og der blev brainstormet over problemer
og løsninger. Det var ikke meningen at en ny struktur skulle
tage sin form under dette møde, men problemerne blev identificeret og der blev nedsat en struktur-gruppe som skulle
arbejde videre med resultaterne fra weekenden.

Forårsmødet 2006
Forårsmødet, som blev arrangeret af Århus, stod i træningens tegn. Og det var der tilsyneladende mange der var interesseret i for vi
fik over 100 tilmeldte til mødet,
hvilket er en del
flere end vi plejer. Man kunne
vælge mellem 6
forskellige træningstilbud som
for
eksempel
lederskab, timemanagement
6

de indskrevet lægevidenskab, om end man som studerende
ved opsøgende arbejde har mulighed for at skrive forskningsopgave ved enhederne under Center for International
Sundhed og Udvikling. IMCC giver i dag studerende mulighed for at opleve aspekter af global sundhed i udlandet. Vores mål er at få skabt konkrete tilbud integreret i uddannelsen i Danmark og disse tilbud bør integreres i lægeuddannelsen på en sådan måde at man ikke som nu næsten uundgåeligt bliver studietidsforlænget, såfremt man ønsker at uddanne sig inden for global sundhed. Vi mener konkrete tilbud
er nødvendige fordi globaliseringen medfører, at danske læger får stadig større kontaktflade til patienter, kolleger og
forskningsgrupper fra hele verden, der forudsætter kendskab
og forståelse for sygdomsopfattelse og samfundsforhold
uden for Danmark.
IMCC er et tilbud til prægraduate studerende, der giver mulighed for at uddanne sig indenfor emner som ikke eller i mindre omfang dækkes af det nuværende curriculum og træne
deres færdigheder gennem udveksling og projektorienteret
arbejde. Vi ønsker i samarbejde med universiteterne at kommende læger får mulighed for at uddanne sig i global sundhed på både præ- og postgraduat niveau og håber derfor
vores nuværende samarbejde kan intensiveres.
Litteratur:
[1] International Federation of Medical Students’
Associations: www.ifmsa.org
[2]
International
Medical
Cooperation
Committee:
www.imcc.dk
[3] Buhman, Cæcilie: Medicinstudiet bør følge med stigende
globalisering
af
lægegerningen.
Ugeskr
Læger
2005;167:3080-1.
[4] Hemmingsen, Ralf Peter et Bygbjerg, Ib Christian: Global
sundhed i det medicinske studium. Ugeskr Læger
2005;167:3328-9
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studerende er automatisk medlemmer af IMCC, hvoraf ca.
300 er aktive IMCC´ere.

eller fundraising. Desuden var der som altid heftig aktivitet i
de forskellige grupper og projekter.

IMCC har fra starten arbejdet med udveksling af medicinstuderende. I alt små 200 danske studerende om året udsendes
og får et billede på de globale forskelle i sundhed gennem
deres arbejde i et andet sundhedssystem end det danske.
Denne oplevelse kan på Københavns Universitet godskrives
som en del af den lægefaglige uddannelse, hvor det svarer til
7,5 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) point. Et professionelt samarbejde med KU, som vi i
IMCC er meget stolte af.

Koordinationsmødet i september 2006

I de senere år har vi i IMCC udvidet arbejdet med global
sundhed til også at omfatte projektarbejde. Under mottoet
”think global, act local” arbejder flere projektgrupper med
oplysningskampagner, udviklings- og hjælpearbejde. En
særlig vigtig del af IMCCs arbejde er workshops med undervisning om relationen mellem sundhed og flygtninge, fattigdom, gæld, voldelige konflikter, hungersnød, menneskerettigheder, samt 2015 målene. Disse afholdes i forbindelse
med internationale møder i IFMSA. I denne forbindelse er vi
de tre dekaner fra København, Århus og Odense meget taknemmelige for deres kontinuerlige støtte til udsendelse af
danske studerende til disse aktiviteter.

Generalforsamlingen 2006

Her blev der fuldt op på arbejdet fra årets første KO-møde og
på strukturgruppens arbejde. Der kom et reelt strukturændringsforslag på bordet, og dette bliver så fremlagt til Generalforsamlingen, hvor der skal stemmes om det. Ændringsforslaget har 100% fokus på projekterne og forkaster den
strukturform, som vi i tidernes morgen har adapteret fra IFMSA, vores internationale paraplyorganisation. Det bliver
spændende at se hvad resultatet bliver til GF’en.

København er vært for dette års generalforsamling, d. 6. til 8.
oktober, hvor programmet altid er booked op med gruppetid
og selve Generalforsamlingen. Vi skal i år på generalforsamlingen tage stilling til et ændringsforslag til vedtægterne og til
strukturændringsforslaget. Desuden skal årsregnskabet godkendes og den nye bestyrelse skal vælges.

De mange aktive IMCCere og de mange medstuderende,
der benytter sig af vores tilbud er et bevis på den store efterspørgsel efter muligheder for at tilegne sig kompetencer og
viden indenfor global sundhed, der ikke på nuværende tidspunkt indgår i uddannelsen.
Universiteterne satser på tværfaglige netværk og tilbyder
uddannelser med internationalt perspektiv [4]. RPH og ICB
fremhæver i deres kronik kurser og netværk, der henvender
sig til postgraduate studerende på master og Ph.D. niveau.
Der nævnes ingen konkrete tilbud til prægraduate studeren58
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Lokalafdelingerne

IMCC i Pressen

Af Mathilde Hansted, Formand for IMCC 2005-2006
Lokalafdelingerne står i øjeblikket stærkere end nogensinde.
Dette skyldes både de nytænkende, aktive administrationsgrupper og det tættere nationale samarbejde, der har givet
grobund for nye tiltag. Især Odense har oplevet et særdeles
positivt opsving efter generationsskiftet sidste år, og det lader til at herlighederne fortsætter. Odense er ved at etablere
sig som en af de helt store lokalafdelinger.
København er nu også godt etableret efter deres generationsskifte sidste år. De har været godt aktive med nye tiltag
både på lokalt og nationalt, administrationsgrupperne i mellem. De er i øjeblikket i fuld gang med at arrangere generalforsamlingen og fortsætter et år i gruppen.
Århus administrationsgruppen fortsætter også et år mere
efter 1år på posten. De været særdeles nytænkende med
hensyn til afholdelse af månedsmøder og var desuden vært
for forårsmødet med bravur i april.
I Esbjerg ses der i øjeblikket et generationsskifte. Det har til
tider været lidt svært for IMCC’erne i Esbjerg at finde den
”rette hylde”, men det lader til at der nu er kommet skub i
tingene og det tegner lyst og lovende for både de sociale og
faglige aktiviteter i Esbjerg.
Aalborg har det sidste år måtte revurdere de aktiviteter der
hidtil har kørt i lokalafdelingen, og der er nu kommet en ny
og bedre lokal ledelsesstrategi, der fremover skal sikre at de
sociale
og
faglige
aktiviteter
afspejler
Aalborgmedlemmernes lyst og behov. Så også en positiv udvikling
her.

8

IMCC har i det forgangne år været i Pressen to gange. Første gang var i februar i Ugeskrift for læger, hvor tre aktive
IMCC’er forklarer hvad IMCC er. Anden gang er i september
hvor Bamsehospitalet har besøg af Jyllands-Posten.

Ugeskrift for læger
Global sundhed – et tilbud på prægraduat niveau for medicinstuderende
Debat/Kronik I Ugeskrift for Læger den 20. Februar 2006
Stud.med. Eva Margrethe Holst, International Koordinator for Standing Committee on human Rights and Peace,
IFMSA [1], evamholst@gmail.com
Stud.med. Troels Yndigegn, Generalsekretær, IFMSA [1],
t.yndigegn@gmail.com
Stud.med. Christentze Schmiegelow, tidl. formand for
3om1 – et sponsorprogram til fordel for indiske børn,
IMCC [2], christentzes@yahoo.dk
Som en konsekvens af kronikken af Stud.med. Cæcilie Böck
Buhmann (CBB) [3] om internationalisering i lægegerningen
og det efterfølgende svar af rektor Ralf Peter Hemmingsen
(RPH) og Ib Christian Bygbjerg (ICB) [4] er der til International Medical Cooperation Commitee, IMCC, blevet rettet henvendelser fra forskellig side om, hvad en IMCC’er egentlig er
og hvilken relevans det har for ens kommende virke som
læge.
IMCC blev grundlagt i 1950, og er en del af den internationale studenterorganisation IFMSA (International Federation of
Medical Students Associations). IFMSA fungerer som kommunikationsorgan og koordinator for projekter ledet og udviklet af medicinstuderende verden over. IFMSA tæller 494.000
medlemmer i 94 lande fordelt på 6 kontinenter. Alle medicin57

Mimer

Bestyrelsen

Af Ole Nørgaard

Af Mathilde Hansted, Formand for IMCC 2005-2006

Mimer fungerer som organisationens "langtidshukommelse",
som svarer på spørgsmål fra medlemmerne

Bestyrelsen har i året 2005-2006 været en fuldtallig bestyrelse bestående af 6 personer:

Mimer giver alle IMCC'ere mulighed for at stille spørgsmål til
gruppens medlemmer, som alle har et indgående kendskab
til forskellige dele af arbejdet i organisationen. I 2005/2006 er
Mimers medlemstal nået op på 34, men flere er altid velkomne.

Mathilde Hansted - Interne Relationer og Formand for IMCC med ansvar for IMCC som helhed og det interne samarbejde.

I det forgange år har Mimer modtaget og besvaret syv
spørgsmål, særligt vedrørende fundraising og kendskab til
tidligere projekter. Vi vurderer dette antal som lavt i forhold til
de mange aktiviteter, som findes i IMCC. Der er derfor fortsat
behov for at "markedsføre" Mimers tilbud over for IMCC's
medlemmer, hvilket gruppen fortsat vil arbejde på i det kommende år.

Helle Andersen – Administrations ansvarlig med
ansvar for de forskellige procedurer i IMCC og
ansvarlig for vores ansatte.
Jacob Gren - Eksterne Relationer med ansvar
for IMCCs ydre kontakter og leder for IMCCs
delegation på IFMSA møder.

Læs mere om Mimer på www.imcc.dk/mimer
Simon F. Kristensen - Bæredygtigheds ansvarlig med ansvar for vidensdeling og kapacitetsopbygning indefor organisationen. Desuden
DUF ansvarlig.
Martin Jørgensen – Informations ansvarlig med
ansvar for hjemmesiden og PR.

Pernilla Høiby – Økonomi ansvarlig med ansvar
for økonomistyring, regnskaber og fundraising.
Desuden har Pernilla været bestyrelseskoordinator og har med fast og sikker hånd styret os
igennem det forgangne års bestyrelsesarbejde.
56
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Det har været et meget spændende år at sidde i IMCC’s bestyrelse. Vi har set virkningen af den nye sekretær struktur
med én landssekretær og tre kontormedhjælpere i hhv. København, Odense og Århus. Dette har, med Michael Frederiksen ved roret som landssekretær, løftet det administrative
arbejde og været grobund for mere gennemskuelige procedure for både bestyrelsens arbejde og de aktive medlemmers.
Vi har fra starten lagt stor vægt på en god sund økonomistyring, som det ses i næste indlæg har givet pote. Ud over det
store arbejde fra Pernilla og Michaels side, har vi også gjort
meget ud af at informere vores medlemmer om de forskellige
økonomiske procedure der skal følges for det enkelte projekt
eller medlem. Vi har blandt andet udarbejdet en guide book
til vores medlemmer, der giver et godt indblik i alle de administrative procedure, man i sin hverdag står over for som
medlem af IMCC. Disse retningslinjer skal sikre gennemskueligheden af organisationen for medlemmerne, og forhåbentlig spare tid på det administrative og efterlade flere kræfter til
det egentlige arbejde i projekterne og grupperne.
Det helt store gennemgribende tiltag for bestyrelsens side
har været at søsætte hele processen omkring strukturændringen. Vi har afholdt to koordinationsmøder der har omhandlet emnet, og diskussionerne har været meget spændende at følge. Vi ser nu frem til det næste skridt i den rigtige
retning, mod en bedre og mere smidig struktur.
Et andet nyt tiltag har i år været at opstarte en DUFbaggrundsgruppen, bestående af IMCC-medlemmer siddende i forskellige udvalg hos DUF. Disse er Marie Bruun, som
er repræsenteret i Udvalget for Internationalt Projektsamarbejde; Charlotte Sonne, Mellemøstgruppen; og Andreas
Rudkøbing, Udvalget for Demokrati og Deltagelse. Desuden
har Jesper Luthman også været en del af baggrundsgruppen, da han også er repræsenteret i Udvalget for Internationalt Projektsamarbejde, men han repræsenterer dog ikke
10

Træningsgruppen
Af Louise Hammer Pettersen
Vi er en ganske nystartet gruppe under IMCC på ca. 10-12
mennesker som beskæftiger sig med træning indenfor organisationsrelevante emner som teambuilding, lederskab og
projektstyring. vi er alle uddannede IFMSA trænere, dvs. vi
har gennemgået kurset "training new trainers" hvor man lærer pædagogiske redskaber til at undervise i ovenstående
emner.
IMCC forårsmødet 2006 stod i træningens tegn. I 3 dage
blev alle deltagere trænede i teambuilding, samt valgfrie emner som lederskab, projektstyring, opstart af projekter og
evaluering af projekter. Dette var et kæmpe hit og der var
over 100 tilmeldte til mødet. Der var stort set kun positive
tilbagemeldinger, og en succesen vil forhåbentlig blive gentaget til foråret.
En af gruppens medlemmer, Louise Hammer Pettersen, er
også blevet valgt til at være internationel leder for træning
indefor IFMSA, dvs., IFMSA Training Director for 2006-2007.
Dette indebærer at Louise koordinerer træning på IFMSA's
nationale møder, til IFMSA's bestyrelsesmøder samt til regionale møder rundt om i verden, samt at hun har et team af
training directors rundt om i de forskellige lande som hun
arbejder sammen med. I Danmark er Steen Jepsen formand
for træningsgruppen, og således Danmarks Training Director! Ikke at forglemme har vi også Allan Buus i gruppen, som
var Training Director for IFMSA i 2003-2004!
Danmark rykker på træningsområdet - Vi ses til forårsmødet
til en masse træning!
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Tropekurset
Af Christentze Schmiegelow
Endnu engang kunne IMCC i samarbejde med Afdelingen for
international Sundhed, Det sundhedsvidenskabelige fakultet,
afholde kursus i International Health i hele august måned. I
år hjalp udover medicinstuderende, også FSV, RUC og antropologi-studerende med til planlægningen.
I år var der valgt at fokusere på to specialområder indenfor
International Health. Deltagerne valgte derfor efter de første
to uger enten at fordybe sig i International Health and Development, eller International Health and Tropical Medicine.
Kurset var i år anderledes – alt foregik på engelsk, og blandt
de velkendte danske og norske deltagere var der også studerende fra Malawi, Rwanda, Frankrig, Sydamerika m.m.
Den faglige baggrund spændte over Folkesundhedsvidenskab, RUC, statskundskab, antropologi, sygeplejeskolen, og
som altid medicin. En lille håndfuld læger, og en god portion
sygeplejersker, deltog ligeledes.
Mange af deltagere stod lige foran en udsendelse med Læger uden Grænser, IMCC, WHO og lign.
Pga. den nye mulighed for at fokusere på International
Health and Development, var der i år også mange der tog
kurset blot for interessens skyld og for at give deres studie
en ekstra spændende og nødvendig vinkel.
Ca. 140 mennesker deltog og gennemførte kurset.
Planlægningen af næste års kursus er så småt gået i gang
for International Health and Development. Efter jul vil planlægningen af International Health and Tropical Medicine også gå i gang.
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IMCC. Gruppen fungerer som bindeled mellem IMCC og vores danske paraplyorganisation, Dansk Ungdoms Fællesråd.
Den primære arbejdsopgave for baggrundsgruppen har derfor været at få etableret et mere formelt bindeled mellem
IMCC-repræsentanter i DUF og IMCC. Ideen har også været
og er, at IMCC skulle få mere ud af DUF´s kompetencer og
muligheder. Næste mål for baggrundsgruppen vil være at få
IMCC repræsenteret i en af de uformelle fraktioner, der deler
samme fokusområder som IMCC. Dette skulle gerne være
effektueret inden DUF-delegeretmøde i december.

Økonomi
Af Pernilla Høiby, Økonomiansvarlig i Bestyrelsen

Introduktion
Sidste år skiftede IMCC revisor og ansatte desuden en
landssekretær. Landssekretærens opgaver er: bogholderi og
adminstration men har ligeledes arbejdet på at forbedre
IMCCs økonomiske struktur- og forretningsgange. Det har
været en prioritet for bestyrelsen at fokusere meget på økonomien. Vi har, sammen med landsekretæren, fået stabiliseret og sikret IMCC’s økonomiske struktur- og forretningsgange. Økonomien er blevet mere overskuelig, lettere at arbejde
med og administrationen omkring IMCCs penge er blevet
centraliseret. Derudover har vi udarbejdet diverse økonomiske retningslinier for at sikre kontinuitet. Alt dette plus en del
besparelser på alle områden har gjort at årets resultat slutter
på + 17.000 kr.

Økonomisk struktur- og forretningsgange
I samarbejde med landssekretæren og vores revisor har bestyrelsen lavet IMCC’s økonomiske struktur så gennemskuelig som muligt. Vores indtægter og udgifter er nu periodiserede, vi har samlet det meste af det administrative arbedje hos
landssekræteren samt arbejdet på kommunikationen til med11

lemmerne omkring IMCC’s økonomi. Kontinuitet omkring
økonomien er vigtig. Vi har derfor og udarbejdet faste retningslinier for alle grupper samt landssekretæren.

Økonomiske dispositioner
Vi har i samarbejde med banken gennemgået vores investeringer og har beholdt vores aktier og obligationer. Vi har løbende overført penge til en lukket konto, der giver bedre afkast.

Økonomien og rejser
En stor del af IMCC’s indtægter på i alt 749.366 kr. blev
brugt på rejser til de internationale møder med IMCC-s søster- og moderorganisationer. Nærmere bestemt blev der
brugt 216.677 kr. på at sende IMCC deltagere til møder i
Egypten, Norge, England og Serbien. Disse møder er en stor
inspirationskilde for alle deltagere, og det er i disse fora mange af IMCC’s internationale projekter tager form. Det er ligeledes der hvor alle udvekslingskontrakter bliver skrevet og er
dermed en vigtigt del af IMCC’s aktiviteter. Bestyrelsen har
prioriteret at få så mange som muligt med da det er essentielt for IMCC’s arbejde.

Oversigt over puljer

De praktiske ting omkring nedlukningen, som salg af hus,
køb af to nye biler til donation samt donation af møbler har
taget meget lang tid. Huset blev solgt for USD 12.000,- De
fleste møbler blev doneret til lokale organisationer og institutioner, og de resterende blev solgt på et loppemarked hvis
indtægter gik til det lokale sygehus (en fond for de fattige).
Bilerne har været meget svære. Pga. meget bureaukrati i
Bolivia, kombineret med social ro i landet, lykkedes det os
ikke at få bilerne i hus inden de sidste tog af sted fra Bolivia.
Imidlertid blev overrækkelsen til de to lokale sygehus samt
afslutningen af handelen overladt til vores søsterprojekt i San
Lucas, og går i skrivende stund mod en løsning.

Der findes mange tilbud om træning og uddannelse som
IMCC’ere opfordres at deltage i. For at deltage i disse kurser
og konferencer der tit betales deltagergebyr. IMCC’ere kan
søge støtte fra IMCCs puljer til dette. Som tidligere fandtes
både uddannelsespuljen og initiativpuljen at søge støtte fra.
For at give plads til at IMCC’ere også kunne søge om andre
ting end uddannelse og deltagelse i møder blev techpuljen
og træningspuljen oprettet. I alt behandlede bestyrelsen 20
ansøgninger til de fire puljer og der blev uddelt 36.943 kr fra
disse puljer. Pengene fra techpuljen har kommet alle
IMCC’ere til gavn da kontorene nu er mere teknologisk stabile.

Arbejdsstyrken har de sidste 8 måneder været halveret, da
et af de to par der skulle lukke projektet, gik fra hinanden,
opsagde sin kontrakt og tog hjem. Dette har i væsentlig grad
forsinket arbejdet, og forringet mulighederne for en vellykket
afslutning.
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Trods problemerne, vil vi betegne nedlukningen som vellykket. Projektet lukkes definitivt per 1. december i år.

ning og KAP-studiet viser en forbedret sundhed i vores arbejdsområde inden for de sidste 5 år. Om dette kun skyldes
vores arbejde, er svært at konkludere, men fakta er, at vi har
5 år tilbage i San Lucas, hvor vi fortsat vil forsøge at forbedre
sundhedstilstanden.

Til sidst skal der på vegne af hele IMCC siges en stor tak til
IMCCs økonomiske støtter, der gør arbejdet muligt:
Dansk Ungdoms Fællesråd
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet,
Dekan Søren Mogensen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Dekan Ulla Wewer,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet,
Dekan Mogens Hørder
Sparekassen Nordjylland
DADL
PLO
Lægekredsforeninger:
Midtjylland
Nordjylland
Ringkøbings Amt
Vestsjælland
Ribe Amt
Viborg Amt
Storstrøm
København

Azurduy - Bolivia
Azurduyprojektet lukkede alle sine aktiviteter i Bolivia per 31.
marts 2006, og aktiviteterne har været præget af nedlukningsarbejde.
Alle de aktiviteter IMCC’s ulandsgruppe har haft, nogle siden
1993, skulle udfases, og alle ansvarsopgaver skulle overgå
til de lokale samarbejdspartnere. Dette arbejde blev påbegyndt for flere år siden, men kulminerede sidste år. Målet var
100 % bæredygtighed for alle aktiviteter. Dette var naturligvis
et illusorisk mål, men arbejdet lykkedes til en vis grad, især
enheden for forebyggende sundhed på det lokale hospital i
Azurduy synes at fungere godt.
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Internationale møder

Uland

Af Jacob Hejmdal Gren, Bestyrelsen - Eksterne Relationer

Af Ole Henrik Krat Bjørkholt – Nationalformand 2006

I lighed med tidligere år så har samarbejdet mellem IMCC,
vores internationale paraplyorganisation, International Federation of Medical Students' Associations, IFMSA, og de andre medlemsorganisationer i 2005-06 været rigtigt godt.
IMCC har været aktivt involveret og holdt en tæt kontakt med
IFMSA både gennem de enkelte grupper og gennem bestyrelsen. Vi har haft 3 IMCC'ere i IFMSA's Team of Officials,
nemlig Troels Yndigegn, Århus, som Secretary General, Anne-Karina Larsen, Odense, som Public Health Co-Director
og Eva Margrethe Holst, København, som Human Rights
and Peace Co-Director - såkaldte officials.

San Lucas - Bolivia

Gennem året har vi modtaget en stor og værdifuld moralsk
og økonomisk støtte fra dekanerne på Århus Universitet,
Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Dette har
muliggjort, at vi har sendt IMCC delegationer til nedenstående møder, samt at Eva, Karina og Troels har kunnet være en
aktiv del af IFMSA's Team of Officials. De internationale møder er af stor praktisk værdi og til stor motivation for deltagerne fra IMCC.
Sæsonens første møde var FINO-mødet, hvor IFMSA's nordiske medlemsorganisationer årligt mødes. Mødet fandt sted
udenfor Bergen i Norge fra d. 3. til d. 6. november 2005.
IMCC deltog med 17 deltagere inkl. officials. Mødet bestod af
såvel fælles sessions om bl.a. katastrofemedicin, gruppesessions som trainingsessions. Deltagerne fik således både lejlighed til at lære nyt og til at koordinere og samarbejde konkret med vore nordiske kollegaer.
IFMSA afholder årligt 2 verdensomspændende generalforsamlinger. Den første af disse ligger i marts og foregik denne
gang i Pucón, Chile fra d. 1. til d. 7. marts 2006. Her deltog
16 fra IMCC incl. officials. Dette mødes tema var Millenium
Development Goal # 1 "Eradicate Extreme Poverty and hun14

De seneste 6 måneder har været præget af overgangen fra
første til anden projektperiode, som startede 1. juli 2006. Vi
har brugt meget tid på det rent praktiske der ligger i at skulle
skifte projektperiode. De penge der endnu ikke var brugt, fik
vi investeret i forskelligt udstyr til projektet og specielt vores
kvindegrupper blev i den henseende tilgodeset med nye
gaslamper, symaskiner, gryder mm.
Projektet har desuden været præget af stor udskiftning inden
for vore samarbejdspartnere samt medarbejdere. Dette gav
desværre en periode på 3 måneder, hvor vores primære aktivitet, undervisning i primær sundhed, var lukket helt ned. Vi
mener nu, at hospitalet har fundet en kvalificeret underviser
der med lidt held vil kunne rette op på dette. Derimod har vi
haft mere at skulle have sagt i forhold til ansættelse af en ny
socialarbejder, som primært beskæftiger sig med vores kvindegrupper. Hun har nu været hos os i 5 måneder og vi er
rigtig godt tilfredse med samarbejdet, der allerede har givet
en fordobling af afholdte kvindegruppekurser.
Vi har længe gerne ville inddrage fødselshjælpere samt traditionelle behandlere i vores undervisning. Vi er overbevist om,
at dette vil kunne højne sundheden hos landbefolkningen
betydeligt. I takt med støtten fra den nye regering i Bolivia,
har vi nu ansat en læge der skal være med til at bygge bro
imellem vestlig- og naturmedicin. Til dette har vi måtte revidere vores budget for at finde pengene til en lægeløn. Det er
vores overbevisning at penge der bliver sat i uddannelse
samt undervisning altid er en sikker gevinst for Bolivia.
San Lucas projektet har nu kørt i 5 år og i den forbindelse
har vi lavet en opfølgning på vores KAP-studie fra 2001. Der
er ingen tvivl om at projektet har udviklet sig i en positiv ret51

Ud over vores rejser og projekter har SCOME selvfølgeligt
også løbende arbejdet lokalt og nationalt, med at forbedre
studieordninger og vilkår for studerende, sådan som vi altid
gør☺
Nogle af de emner der skal arbejdes med næste år er, at
promovere det europæiske kernepensum, vi har været med
til at lave og arbejde på et dansk kernepensum, hvis vi bliver
enige om at det er en god ide. Vi skal selvfølgelig også hjælpe Exchange med at få studerende, undervisere og fakulteter til at acceptere og bruge den checkliste vi har lavet sammen, så de studerende kan få merit. Men vi skal især arbejde på at SCOME bliver en integreret del af medicinerrådene,
lige nu er det en forholdsvis lille del af medicinerrådene der
deltager i SCOME arbejdet med IMCC og IFMSA. Men det
bliver forhåbentligt bedre efter medicinerrådenes nationale
møde i oktober hvor vi kan fortælle om alle de fantastiske
ting vi har lavet med SCOME, og ikke mindst alle de inspirerende mennesker vi har mødt.

ger. Emphasis on poverty and Health". Foruden temaaktiviteterne består disse møder af følgende sessions: Pleary
Sessions, Standing Committee Sessions, Regional Meeting
og Training Sessions. Plenary Sessions er den egentlige
generalforsamling. Standing Committee Sessions løber parallelt med hinanden og fokuserer på følgende områder:
Klinisk udveksling, forskningsudveksling, medicinsk uddannelse, menneskerettigheder og fred, folkesundhed samt reproduktiv sundhed inkl. AIDS. Under Regional Meeting
mødes vi med studerende fra vores egen region. Danmark
hører til regionen for Europa og Centralasien. Endelig består
trainingsessions af korte, interaktive læringsforløb, hvor vi
uddanner os indenfor emner som konflikløsning, projektarbejde, lederskab og teambuilding. Inden dette møde deltog en
del af IMCC-delegationen i den såkalde PreGeneral Assembly i Santiago, Chile fra d. 26. til d. 28. februar. Denne består
af forskellige workshops af administrativ eller temabaseret
karakter.

SCOME siger tak for et godt år, og ser frem til et endnu bedre.
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Dette års europæiske møde, EuRegMe 3, løb af stablen i
Leicester, England fra d. 27. til d. 30. april 2006. Temaet for
dette møde var "A European Partnership: Challenging Barriers to Health". Aktiviteterne var baseret på 3 underemner Overvægt, tobak og mental sundhed - samt på små arbejdsgrupper. Fra IMCC deltog 4 personer i selve mødet.
Yderligere deltog 1 person i en parallel "Training New Trainers" workshop.
Årets sidste store møde var sæsonens anden IFMSAgeneralforsamling. Denne fandt sted i Zlatibor, Serbien fra d.
1. til d. 7. august 2006 og temaet var "Health as a Human
Right". Ud over temaaktiviteterne forløb mødet på samme
måde som generalforsamlingen i marts. Inkl. officials deltog
20 personer fra IMCC i mødet. Forud for mødet blev også
denne gang afholdt PreGeneral Assembly workshops. De
foregik også i Zlatibor og begyndte d. 28. juli. Under generalforsamlingen blev størstedelen af næste års Team of Officials valgt. IMCC havde 3 kandidater opstillede, hvoraf alle
blev valgt med stort flertal. Efterfølgende udpeges den resterende del af Team of Officials, og her valgtes yderligere 2 fra
IMCC. Fra 1. oktober 2006 til 30. september 2007 har vi således 5 officials, nemlig: Maja Sidelmann Basnov, Århus som
Medical Education Director, Louise Hammer Pettersen, København som Training Director, Eva Margrethe Holst, København som Liason Co-Officer for Human Rights and Peace Issues, AnneKarina
Larsen,
Odense som Liason Officer for Public Health Issues og
Jacob
Hejmdal
Gren, København
som
Regional
Coordinator for Europe and Central
Asia.
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SCOME – Medical Education
Af Maja Basnov – Nationalformand 2005-2006
Så er det første år med SCOME gået, og det har både været
hårdere og sjovere end forventet. Medicinerrådet i Århus,
Medicinerrådet i Odense og MSR i København, har dannet
et SCOME så vi kan samarbejde med IMCC og SCOME på
internationalt plan. I løbet af vores første år har vi været af
sted til en del møder, bl.a. FINO, MM2006-Chile og AM2006Serbien.
Vi har også deltaget i en workshop, denne sommer, hvor vi i
samarbejde med medicinstuderende fra hele Europa har lavet et europæisk kernepensum. Altså de studerendes bud
på, hvilke grundlæggende kompetencer en færdig uddannet
læge fra et europæisk land skal have. Hvis et sådan kernepensum kan blive vedtaget af alle europæiske lande, vil det
højne kvaliteten af vores uddannelse og øge mobiliteten i
Europa, både i løbet af vores studie og efter. Medicinerrådene holder et nationalt møde i oktober, hvor vi skal diskutere
om vi vil lave et dansk kernepensum for at øge samarbejdet
imellem vores tre fakulteter og øge mobiliteten.
Under AM2006-Serbien holdt SCOME en preGA med Exchange, hvor vi lavede en checkliste og nogle artikler om
undervisning og eksamination i klinikken. Formålet er at højne kvaliteten af udvekslingsopholdene, så de studerende kan
få merit for opholdene.
SCOME har det sidste års tid samarbejdet med farmaceut
studerende, sygeplejestuderende og FADL, for at lave en
konference om læring i klinikken. På trods af alle de kræfter
der er blevet lagt i projektet, har vi måtte opgive det pga.
manglende støtte fra de fonde mm vi har ansøgt. Men vi håber at ideen kan blive til noget på et andet tidspunkt. Det var
en stor oplevelse at arbejde sammen på tværs af studieretninger, og det kan varmt anbefales andre hvis I får muligheden i jeres gruppe.
49

ge deltagere blev overraskede over de mange forskelligartede tilgange til forebyggelse, som de stiftede bekendtskab
med i løbet af ugen – og de tog hjem med noget at tænke
over.
Udover dette kæmpe projekt, der løb af stablen som planlagt, med gode tilbagemeldinger fra alle deltagere, har SIPH
også arrangeret mindre events i det forgangne år. Såsom
afholdelse af International Aids dag på Center for Sundhed
og Samfund (CCS) hvor der blev samlet en stor portion penge ind ved salg af AIDS sløjfer mm. samt ”Humor mod Aids”
dag, og foredrag om Udviklingsbistand med Poul Nelsson.
Samtidig har SIPH brugt tiden på at falde på plads på CCS,
og udtænke muligheder for at samarbejde med andre faggrupper end blot de sundhedsvidenskabelige.

IMCC København
Af Henriette Lund – Lokalformand 2005-2006
Det sidste års tid har vi først og fremmest arbejdet på at lære
hinanden at kende, og blive fortrolige med vores arbejdsopgaver. Vi startede samarbejdet i oktober/november sidste år,
og på det tidspunkt var to ud af gruppens fem medlemmer
spritnye i IMCC og de øvrige tre var heller ikke just nogle
”gamle rotter” indenfor administration og den slags. Så vi
startede altså lidt fra bunden.
Vi valgte med det samme at videreføre traditionen med at
holde månedsmøder, og lagde på disse møder hurtigt mærke til, at mange IMCC’ere på den ene eller den anden måde
gav udtryk for en vis frustration over ikke at have overblik
over organisationen. Mange havde svært ved at få øje på
deres gruppes, samt deres egen personlige, rolle i IMCC.
Over vinteren 05/06 udviklede
administrationsgruppen derfor den idé/projekt, at lave en frivillig-vejledning, hvor man brugte nogle flere ressourcer på at
hjælpe folk med at føle sig til rette i IMCC. Projektet er så
småt blevet sat i gang men vi håber at kunne arbejde langt
mere koncentreret på det, i det kommende års tid.
Vi fandt også ret hurtigt ud af, at Københavns kontor skulle
have en kærlig hånd. Der blev rykket rundt på reoler og opslagstavler, og vi indkøbte et stort verdenskort, som nu hænger på den ene væg. Der mangler stadig at blive gjort en del,
før det bliver rigtig godt – forhåbentlig kan vi arbejde videre
med æstetikken hen over vinteren 06/07.
I løbet af foråret havde administrationsgruppen travlt med to
ting – for det første arbejdede vi med at lave en oplysningskampagne om IMCC. Den så endelig dagens lys i maj, hvor
vi hang ti forskellige A4 størrelses plakater op på Panum’s
toiletter. Tilbagemeldingerne fra både IMCC’ere og ikke
IMCC’ere var rigtig positive – kun pedellen på Panum var
ikke helt tilfreds☺
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For det andet arbejdede vi med at få en basisgruppebar op
at stå i samarbejde med de øvrige frivillige studentergrupper
på Panum. Det var et hårdt slid, og vi endte desværre med at
få et fælles underskud sammen med alle de andre grupper
efter den aften. Til gengæld har administrations-gruppen fået
en del kontakter til andre studerende udenfor IMCC, som vi
bestemt regner med at få glæde af fremover. Forhåbentlig
afholdes der igen til næste forår en basisgrupebar, hvor
IMCC vælger at deltage. På trods af problemerne i foråret,
tror vi nemlig meget på, at alle har lært så meget af det, at
det næste gang kun kan blive en succes.
I det kommende år står vi overfor flere udfordringer; først og
fremmest arrangerer vi den nationale Generalforsamling i
starten af oktober. Dernæst skal vi have ansat en ny sekretær, og ja, så håber vi på at kunne gå videre med ”frivilligvejledningen”, og gøre kontoret til et pænere og bedre fungerende sted at være. Sidst men ikke mindst, har vi en drøm
om at forbedre vores månedsmøder, gøre dem mere interessante for alle at deltage i, og lave noget fælles bagefter mødet.

IMCC Odense
Af Reza Rasti – Lokalformand 2005-2006
Administrationsgruppen i Odense gik på for et år siden, og
da vi alle var helt nye i IMCC, har vores største udfordring
det første år været at skaffe rutiner og erfaringer fra administrationsarbejdet.
Vores primære mål, da vi startede, var hurtigst muligt at revitalisere IMCC Odense, hvilket vil sige at få en masse nye
aktive der havde lyst til at starte arbejdet med nye, som gamle, projekter, og sætte Odense på IMCC-kortet.

SIPH – Students for International
Public Health
Af Jutta Skau
I uge 32, 2006, afholdt SIPH deres
første internationale Summer School
med titlen: ” Implementing Public
Health – Just do it”, hvor 29 folkesundhedsstuderende fra 10 nationer i
Europa Regionen deltog.
Fokus for kurset var at forstå, udforske og lære om strategier og metoder
til at implementere folkesundhedsprojekter, og især at synliggøre hvordan
sådanne tilgange er formet af de forskellige Europæiske landes kulturer
og tilgange til folkesundhed og forebyggelse. Derfor var en af de overordnede formål med denne sommerskole, at der blev udvekslet erfaringer på tværs af
landegrænser og derved at få en bedre forståelse for, hvordan der kan arbejdes og tænkes forskelligt inden for fagområdet.
I løbet af ugen skulle deltagerne arbejde med fem temaer –
et nyt hver dag. Temaerne skulle tjene det formål at synliggøre at folkesundhedsproblemer sjældent kan løses ved kun
at anskue dem fra en enkel vinkel, og at det derfor er vigtigt
at tænke multi-dimensionelt i implementering af folkesundhedsstrategier. De fem temaer var: Økonomiske faktorer,
lokale politiske faktorer, globale politiske faktorer, individuel
sundhedsadfærd, livstilsfaktorer og kulturelle faktorer. Hver
dag bestod af en forelæsning fra udefrakommende samt interne forelæsere, efterfulgt af workshops i grupper med fokus
på dagens tema. Desuden var der arrangeret diverse sociale, samt faglige events i løbet af ugen.

Nu, et år senere, har vi opnået meget af det vi håbede på. Vi

En af de banale, men markante konklusioner fra denne uge
var: ”Implementing Public Health – DON´T just do it! ”. Man-
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port hos DUF.
Tiltagene i Libanon projektet er, qua situationen i Mellemøsten, sat
på standby, på trods af at der ellers var opnået lovning fra
DUF om bevilling til opstart af partneridentifikation i Libanon,
vedrørende planerne om at forsøge at opstarte humanitært
arbejde, blandt de palæstinensiske flygtninge, i de libanesiske flygtningelejre.
I skrivende stund forsøges det i stedet at se på mulighederne
for at lave et lignende arbejde i Syrien eller Jordan.
Med håbet om en fortsat engageret indsats, blandt de studerende, på menneskerettighedsfronten fremover.

har utroligt mange aktive i IMCC Odense, særligt fra de tidlige semestre på medicin- og kiropraktorstudiet, og de har
været en idéfabrik for nye aktiviteter, hvilket har resulteret i
mange helt nye projekter.
IMCC i Odense, tog i foråret initiativ til at arrangere et såkaldt
SundhedsMekka, hvor vi inviterede forskellige studenterorganisationer, af relevans for vores målgruppe, til at præsentere sig for fakultetets studerende. Dette var en enorm succes, og der kom så mange besøgende, at der næsten ikke
var plads i lokalet. Studerende fra alle semestre mødte op,
og mættede deres nysgerrighed. I år vil vi følge op på succesen, med en reprise d. 30. september. Succesen fra sidste
gang har fået mange flere organisationer til at melde sig under fanerne, og vi har udvidet messearealet.
Et andet af vores mål har været at få flere repræsentanter for
Odense, til de forskellige nationale og internationale møder,
og dette gav sig bedst udtryk på IMCC's forårsmøde i Middelfart, hvor der kom flere end 20 (formentligt ny Odense
rekord!) herfra, både gamle og nye aktive. Særligt de nye der
kom til mødet, blev meget positivt overrasket, og fik et godt
indblik i organisationen.
Til foråret arrangerede vi også Odenses lokale generalforsamling, og vedtog nye vedtægtsændringer etc. På GF’en fik
vi også 2 nye medlemmer til vores Administrationsgruppe.
En anden ting vi lavede i foråret, var at ansætte en kontormedhjælper, men desværre stoppede vedkommende lige før
sommeren, og vi er nu i gang med at ansætte en ny sekretær.
I den nærmeste tid vil vi ansætte en sekretær, arrangere
SundhedsMekka, få flest mulige Odenseanere til den nationale Generalforsamling i København, og FINO i Finland.
Endvidere har Administrationsgruppens medlemmer delt de
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forskellige undergrupper mellem sig, og det er meningen at
vi skal være kontaktpersoner for undergrupperne. Ved at gå
til deres månedsmøder, og holde kontakt med dem løbende,
håber vi på at give dem en bedre følelse af at de er med i
IMCC, og dermed opbygge et bedre fællesskab.

SCORP – Human Rights and Peace
Af Jesper Riise – Nationalformand 2005-2006

World AIDS Day 1. december 2005 blev ligeledes en succes
og gennemført ved afholdelse af mindre events på SDU-

Arbejdet i SCORP, 2005-2006, har bestået af en vifte af aktiviteter.
Typisk for SCORP har det været en blanding af store og små
arrangementer, enkeltstående temabegivenheder såvel som
fortløbende projekter.
På nationalt plan, har det desværre, i denne periode, ikke
været muligt at finde frivillige til at videreføre sidste års
SCORP tiltag i Århus, så det har været i Odense og København aktiviteterne har fundet sted.
I Odense har der været en fortsat succes med oplysningen
om sundhed og helbred, til flygtninge og indvandrere, i samarbejde med Diabetes Foreningen. En model på et samarbejde der ser ud til at være rigtig velegnet, hvis man er interesseret i at lave informationskampagner herhjemme, men
er, som altid, begrænset af mængden af ressourcer og frivillig tid. Derudover er der blevet arbejdet med en ”awareness”
kampagne i universitetsmiljøet, med henblik på at gøre opmærksom på de muligheder der er i det daglige, for at støtte
Fair Trade produkter, såsom Max Havelaar og lign.
Ydermere er der blevet arbejdet videre med en SCORP variant af RwanDanmark projektet, således at det ser ud til, det
vil lykkes at få 3 eller 4 studerende sendt til Rwanda senere
på året,
hvor de skal ned for at undervise lokale unge, i emner vedrørende menneskerettigheder, og i, hvorledes disse selv kan
fortsætte med ”peer-education” i dette lokalt.
I København har aktiviteterne primært bestået af enkelte temaarrangementer, eller oplysningskampagner, såsom gøren
opmærksom på FN´s 2015 kampagne, samt gøren opmærksom på, og deltagen i, det internationale IFMSA arbejde.
Internationalt har SCORP-DK været aktive på IFMSA´s møder i Chile og Serbien, samt været repræsenteret på
IPPNW´s Recap-projekt i Palæstina.
Desuden kan det nævnes at det tidligere Pakistan-projekt nu
er vel overstået, på nær endelig godkendelse af projektrap-
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Da flere af Administrationsgruppens medlemmer vil være
bortrejste i lange perioder de nærmeste måneder, vil det blive en lille udfordring at holde det hele sammen. Men med
vores 2 nye medlemmer er vi overbeviste om at det kommer
til at gå godt!

IMCC Esbjerg
Af Simon F. Kristensen - Lokalformand 2005-2006
IMCC Esbjerg har i det forgangne års måneder arbejdet med
flere forskellige projekter og arrangementer. Projekter, som
på hver deres måde har bidraget til, at de aktive i IMCC Esbjerg, har fået mange forskellige, og ikke mindst gode input.
Projekterne omhandlede alt fra arrangering og afholdelse af
IMCC generalforsamling 2005, faglig dag for Folkesundhedsvidenskabsstuderende med temaet ”Mental Health”, til at
markere World AIDS Day d. 1. december 2005.
IMCC Generalforsamling 2005 var første større, nationale
møde, som skulle afvikles i Esbjerg. Arrangementet blev en
stor succes og havde i hele forløbet mange IMCC’ere fra
Esbjerg inde over arbejdet. Omkring 45 IMCC’ere havde fundet vej til vestkysten.
Efteråret 05 bød på faglig dag for FSV’erne i Esbjerg. Temaet var ”Mental Health”, hvilket i løbet af dagen blev anskuet
fra flere forskellige vinkler. Arrangementet blev en stor succes og vil forhåbentlig blive gentaget i det kommende år.

Andre arbejdsopgaver vi arbejdede med, efter forårsmødet,
inkluderer: Nyt PR-materiale, implementering af nye hospitaler, videre udvidelse af PIT - især i Sydamerika, sikring af
kontinuitet i gruppen, samt oplæring af nye aktive - især i
København og Odense.

Esbjerg, samt ved indsamling af penge i centrum af Esbjerg.

Efter IFMSA-mødet i Chile har gruppen startet et internationalt samarbejde med SCOPET (Standing Committee of Professional Exchange in the Tropics) i Ecuador, hvilket betyder
at to danske medicinstuderende skal deltage i SCOPETs
program næste forår. Vi håber på at oprette lignende aftaler
med blandt andet SCOPH i Østrig og SCOI i CanadaQuebec.

Planerne for 2006-2007 omhandler bl.a. en studietur til Bruxelles, som formodentlig kommer til at blive afholdt i foråret
2007.

Foråret 2006 bød mest på månedsmøder, samt planlægning
af introduktion for nye FSV-studerende og generalforsamling
for IMCC Esbjerg.

IMCC Esbjerg takker for et herligt år – og vi glæder os allerede til det næste...

IMCC Århus
Af Susanne, Christina, Tina og Cecilie - Lokaladministrationen i Århus
I Århus går det rigtig godt. Vi har i løbet af året fået flere
medlemmer og flere projekter op at køre. Vi har lavet den
sædvanlige rus-intro for de nye studerende, og er i den forbindelse ved at få standardiseret dette.
Ellers har vi stået for forårsmødet, og fik arrangeret et vellykket og sjovt møde med over 100 deltagere. Før månedsmøderne spiser vi nu sammen, et nyt tiltag, hvilket er en stor
succes og meget hyggeligt. I årets løb er administrationsgruppen begyndt at påtage sig arbejdsopgaver, og vi er i
gang med at gøre månedsmøderne mere tema-baserede, så
alt det formelle og ”nyt fra grupperne” kun fylder en halv time.
Derudover har vi lige skiftet kontormedhjælper, da Falka gik
på barsel, så nu er det Ditte der sidder i stolen. Vi har netop
holdt lokal generalforsamling, og alle i den gamle administrationsgruppe fortsætter et år til. I den nærmeste fremtid skal vi
have ryddet godt op på kontoret, da vi afgiver vores depotrum til en anden forening.
44
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IMCC Aalborg
Af Ulrik Fassel – Lokalformand 2005-2006
Vi har afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 10/5, hvor
vi fik ændret, og vedtaget ændringer i, vedtægterne.
Vi ser frem til igen at afholde bamsehospital til foråret. Bamsehospitalet har foreslået at udvide aktiviteten til andre byer i
Nordjylland, som en opfølgning på den store succes bamsehospitaler har været, da flere og flere medicinstuderende
ønsker at træne deres kommunikationskompetencer med
børn og bamser.
Som altid har præklinik haft studerende på Ålborg sygehus i
løbet af sommeren.
Der har desværre ikke været præsentation af IMCC's øvrige
aktiviteter i Ålborg, i løbet af det forgangne semester. Der har
i det hele taget været ret stille, i det nordjyske, på andre områder end bamsehospitalet og præklinik, men der arbejdes
på en masse tiltag, det kommende semester for de studerende i Ålborg.

vil til Grønland. Vi debatterer i gruppen, hvordan vi vil gribe
det an. Vi laver formodentlig nogle retningslinier vedrørende
dette, på vores møde i februar 2007.
Som noget nyt planlægger vi at sende evalueringsskemaer
ud til sygehusene.
Desuden er vi er kommet med på det fælles ansøgningsskema. Vi synes det er en god ide, så IMCC’s grupper præsenterer sig ens udadtil, og det er nemmere for de studerende at
overskue. Vores ansøgningsprocedure skal fortsat foregå pr.
mail og vi regner med at lægge en opdateret version af det
fælles ansøgningsskema på vores del af hjemmesiden.
Det var kort nyt fra Grønlandsgruppen!

PIT – Praktikant i troperne
Af Hanne Mari Heggland – Nationalformand for PIT 20052006
PIT er for første gang i mange år nu repræsenteret i hele tre
lokalafdelinger - med helt nyopstartet gruppe i Odense, med
hele to lokalformandinder!
PIT lagde ud med en del praktisk arbejde, så som at udsende forslag til skriftlige kontrakter med samarbejdshospitaler,
og vi fik en del tilbagemeldinger på disse. Et PR-udvalg ledet
af PIT Århus, mødtes i november for at opdatere vores PRmateriale, og rydde op på hjemmesiden.
I foråret stod den på ansøgnings-runde, med lokale informationsmøder og nationalt udvælgelsesmøde. Det lykkedes os
at finde pladser til alle kvalificerede ansøgere denne gang - i
alt 46 medicinstuderende rejser foråret 2007 ud med PIT!
Der blev afholdt lokale legatforedrag for de nyudtagne.
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Grønland

SCOPE - Exchange

Af Marianne Sinding – Nationalformand for Grønlandsgruppen 2005-2006

Af Louise Hammer Pettersen – Nationalformand 2005-2006

Gruppen består fortsat af fem medlemmer. Én i København,
og to i henholdsvis Århus og Odense. Vi kunne godt bruge et
ekstra medlem i København, men ingen reagerede på vores
sidste annonce i MOK. Undertegnede har netop igen sendt
en ny annonce til MOK. Der er kommet god respons, og der
kommer tre kommende nye medlemmer med til næste IMCC
månedsmøde.
Gruppen er velfungerende og samarbejder godt, fortrinsvis
pr. mail.

Ca. 30 studerende kommer af sted til Grønland dette år. Der
har været god afsætning af årets restpladser, og pt. er der
kun enkelte pladser tilbage i Nuuk, samt én i Maniitsoq i januar.
To fra gruppen har været af sted i år. Jeg selv, og Camilla fra
Århus. Vi havde begge et supergodt ophold.
Vi er så småt ved at få tilbagemeldinger i form af rapporter
fra dem, der har været af sted i maj, juni og juli måned.
Folk er meget positive.
Vi får henvendelser fra udenlandske studerende, der gerne
42

Exchangeåret 2005-2006 har været et godt år for exchange.
Vi modtog 99 studerende, og udsendte 119 studerende, hvilket er en lille stigning fra året før.
I starten af efterårssemestret drejede det primære i exchangegruppen sig om salg af pladser til de studerende, som skal
ud i verden. Vi havde på efterårets generalforsamling lavet
PR-materiale som alle byerne har brugt flittigt, for at få fat på
studerende, der gerne vil ud med exchange, og de fleste
pladser blev solgt i første omgang.
I lokalgrupperne har der været stor udskiftning i de aktive
exchange-medlemmer, eksempelvis var Københavnergruppen bestående af halvt nye, og helt nye medlemmer, i starten af året! Odense har efter en periode med nedsat aktivitet,
fået en superaktiv gruppe på benene, og Århus
holder en temmelig stabil
og lille medlemsgruppe.
Grundet alle nye i Københavngruppen, så var
hyggemiddag og det at
lære at kende hinanden
next up. For alle grupperne blev der også
planlagt træningsaftner
for at komme ind i arbejdet.
Efter efterårssemestrets arbejde med at reklamere og sælge
pladser til de danske studerende der skal ud i verden, var
der derfor, i forårssemestret travlt med at sørge for at deres
ansøgninger blev indsamlet og gennemgået i alle 3 byer, for
at medbringes til det internationale møde i Chile, første uge i
marts. I Chile var Exchange repræsenteret med Nationalfor23

mand Louise fra København, og lokalformand for Odense,
Ditte. Fra Chile fik vi alle ansøgninger fra de studerende,
som kommer til Danmark i det kommende år, med hjem. Efter hjemkomst, blev alle incoming students, fordelt mellem de
3 byer, og der blev i grupperne startet planlægning med
sommerens fælles socialprogram.
Til IMCC’s forårsmøde, var vi en stor gruppe fra exchange
og alle byer var repræsenteret. I løbet af vores gruppetid
hvor vi brugte meget tid på at opdatere og ensrette alle
exchange’s officielle dokumenter på landsplan, så at det nu
er de samme dokumenter vi bruger i alle 3 byer.
I foråret har alle grupperne arbejdet med at planlægge sommerens sociale program. Danmark modtog ca. 90 studerende i sommerperioden fordelt på byerne, og i weekenderne
samledes alle de studerende i en af byerne til sjov, ballade
og sightseeing. Disse weekender, blev afviklet med høj deltagelsesprocent, og mange glade studerende. Det er en hård
omgang for arrangørerne, men alle exchangere har arbejdet
flittigt og været superdygtige - en kæmpe klap på skulderen
til alle involverede!

EQUIP
Af Ebbe Thinggaard Formand 2005-2006
EQUIP’s logo spreder sig.
I det forløbne år er samarbejdet med klinikken i Tanzania
gået så godt, at EQUIP er blevet beæret med at der nu er et
kæmpe EQUIP logo på muren af klinikken.
Der er indledt et tættere samarbejde med Uland og Exchange, samt sket en stigning i antallet PIT’ere, der transporterer
udstyr med ud i verden.
Der er påbegyndt et samarbejde med KIRF, om et nyt projekt
i Kashmir, samt et med Kagoma Orphans and Health Care, i
Uganda.
Der arbejdes på at etablere et bedre samarbejde med Peter
Bruun Clausen, og ”SUNDHEDS-INITIATIV I SLUMKVARTER (Quito)”
Equip har indsamlet gynækologisk udstyr til Læger Uden
Grænser, der vil blive brugt til programmer for lokale læger i
vesico-vaginale operationer. Det vil komme til at foregå mest
i Afrikanske lande; Liberia, Côte d’Ivoire, Rwanda, Nigeria,
og desuden er der nye planer i Chad, Somalia og RDC
fremover.
Vi har fået støtte af to fonde, på kr. 20.000,- i alt, til transport
af udstyr.
Transporten af udstyr ud af landet, fungerer nu så regelmæssigt at EQUIP har påtaget sig ansvaret for større udstyr, hvilket har resulteret i at vi nu har fået doneret både en operationslampe, samt et røntgenapparat.
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Dissektionstur til Tjekkiet
Af Troels Hansen, Mathias Danielsen og Bo Hønge
Vi har i år stået for at arrangere den årlige dissektionstur,
som indeholdte 5 dages fantastiske vandretur i Slovakiet, 3
ugers lærerig dissektion i Brno, Tjekkiet, og endelig 5 våde
dages ferie i Prag. Generelt synes vi at turen var utrolig vellykket.
Vi havde ret store problemer med at få tilstrækkelig med tilmeldinger, og vi endte med at slå turen sammen med turen
fra SDU. Eller med andre ord importerede vi deltagerne fra
deres tur, som også var underbemandet. Selv efter dette var
vi et lavt antal deltagere, og da flere valgte at melde fra, blev
vi pga. økonomiske vanskeligheder nødt til at aflyse turen.
Takket være støtte fra IMCC, FADL-København og ikke
mindst LEO Farmica, kunne vi få det til at hænge sammen
igen, trods dette, og fik en fantastisk tur.
Til vinter, når det næste semester starter, har vi tænkt os at
finde nye arrangører til turen, så de kan begynde arbejdet i
ordentlig tid. Derudover vil vi forsøge at hjælpe dem så godt
vi kan, så de kan undgå at lave nogle af de fejl vi lavede.
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I august var 4 udsendte fra Exchange, Kamilla fra Århus,
Håvard fra Odense, Jeppe
og Louise fra København til
årets andet internationale
møde i Serbien. Her arbejdede vi sammen med den
internationale
exchange
gruppe i forskellige arbejdsgrupper, vedrørende det
internationale samarbejde.
Udover dette, blev der skrevet kontrakter for det næste exchangeår. Vi har nu kontrakter
med en masse cool, nye og gamle, lande til næste år.
Til sidst, her efter sommeren, skal vi i gang med en reklamekampagne, for at sælge det næste års pladser.
Desuden gør grupperne sig klare til at vælge nye lokalformænd, samt nationalformand, og de afgående formænd forbereder overleveringen til de nye. Vi skal også have rekrutteret nye medlemmer til efterårets arbejde, da grupperne har
en høj turnover, og der altid er brug for en exchanger mere.
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SCORE – Research Exchange
Af Purnima Kumarathas – Nationalformand 2005-2006
Research Exchanges (RE) formål er bl.a. at fremme internationalt samarbejde og forståelse imellem kommende læger
gennem forskningsudvekslingsophold, samt give medicinstuderende et indblik I forskningsverden. Et RE-ophold består
typisk af 4-8 ugers varighed på et forskningslaboratorium.
Ikke desto mindre er der plads til klinisk forskning. Opholdene kan afhængig af universitet meritoverføres.
Under et RE ophold får de studerende mulighed for at deltage i det valgte forskningsprojekt, og på den måde få en dybere forståelse for det pågældende område. Projekterne kan
variere fra anatomi til folkesundhed. Yderligere får de studerende en enestående mulighed for at lære en fremmed kultur
at kende, samt møde andre udvekslingsstuderende, og lære
deres kulturelle baggrund at kende. Gennem en lokal RE
arrangørgruppe får de studerende mulighed for at socialisere
sig, og opleve mange interessante ting. Fagligt udbytte, såvel som socialt udbytte, er således en del af et RE ophold.

Bamsehospitalet
Af Jens Jakob H. Petersen – Nationalformand 2006
I bamsehospitalet går det godt. Vi er nu officielt et nationalt
projekt i IMCC, med afholdelse af Bamsehospitalet i både
København, Odense, Århus og Aalborg, og ny nationalformand – Jens Jacob H. Petersen fra Odense. Vi håber at kunne holde nationale møder fra og med i år, og dermed blive
en mere samlet undergruppe. Vi har fået en fast aftale med
vores sponsor ”Build-a-Bear”, og det er vi meget glade for.
Bamsehospitalet har en god opbakning, både fra studerende
og børnehaver. Og jeg møder stadigvæk flere og flere interesserede, som enten gerne vil med på Bamsehospitalet eller tage del i projektet. Vi er jo heldige at have et projekt med
en masse ”sødheds-værdi” - som en journalist sagde til mig.

Året 2005-2006 har været et blandet år for SCORE. Der har
været positive oplevelser med de danske studerende, der
har været udsendt samt tilfredse udenlandske studenter. Ikke desto mindre har der været udfordring nok for gruppen. Vi
har første gang i SCORE’s historie taget den elektronisk ansøgningsprocedure i brug, og det har været en succesoplevelse. Det har sparet tid og er nemt at arbejde med.
Vi har for perioden 2005-2006 sendt studerende til bl.a. Polen, Indonesien, Japan samt Brasilien. Tillige har vi modtaget
studerende fra Polen, Japan, Tyskland, Brasilien samt Makedonien. Ud fra de danske studerendes rapporter har vi erfaret, at de generelt har været positive for deres RE ophold. I
år har vi i SCORE-Danmark valgt at lave en officiel evaluering af RE-ophold her i landet. Via disse evalueringer, og
rapporter, forsøger vi løbende at sikre kontinuitet og forbed26
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ringer for SCORE-Danmark.
De danske ungdomsledere Stine og Iben, rejser til Rwanda
sidst i oktober og 3 måneder frem. Her skal de arbejde for de
to projekter med henholdsvis organisationsudvikling af MEDSAR, og familieplanlægning.
I november sender vi Mie Jørgensen og Carina Sørensen til
et erfaringsudveklingsmøde i Tanzania, arrangeret af DUF.
Her mødtes de med andre Nord-Syd projekter gennem DUF,
og med Jean Paul, og Peggy, fra RwanDAnmark.

Vi har haft et samarbejde med Exchange bl.a. i forbindelse
med boligsøgning. Tillige har vi forsøgt at samarbejde med
at finde pladser til udvekslingsstuderende hos hinanden,
f.eks. fik en RE student en Exchange plads pga. afvist REprojekt.
SCORE har generelt haft et godt samarbejde nationalt, og
der har været henvendelser fra studerende, fra alle dele af
landet. Vores PR strategi har været udmærket, for vi får flere
og flere henvendelser fra studerende, der gerne vil på REophold. Til gengæld har vi ikke haft nok ressourcer i gruppen. Derudover har antallet af projekter været faldende. Det
sidste skyldes bl.a., at de danske projekter gerne vil have
studerende over længere tid. Forskning er svær at fuldende
på 4 uger. Det er et af de ting, vi må arbejde med fremover.
Internationalt set har SCORE-Danmark deltaget aktivt bl.a til
FINO 2005, MM06-Chile, samt AM06-Serbien, hvor jeg bl.a.
faciliterede workshops under Standing Committee sessions.
Danmark er et meget populært land, og mange lande vil gerne tegne kontrakter med Danmark, derfor har vi brug for at
skaffe flere projekter og udvide SCORE yderligere. Således
vil vi kunne efterkomme den store efterspørgsel fra vores
studerende, samt fra vores samarbejdspartnere i udlandet.
For at bevare en kontinuitet og en bæredygtig gruppe, har vi
erfaret, at der er behov for en mere fair arbejdsfordeling. Til
tider har man som NORE, stået alene med alt, hvilket kan
være en udfordring, men det er ikke hensigtsmæssigt eller
konstruktivt i længden. Derfor vil der, for det kommende år,
arbejdes henimod en arbejdsfordeling, mere PR samt det at
øge antallet af projekter over hele landet.
Alt i alt et udmærket år for SCORE, men der er stadig brug
for flere kræfter til at styrke gruppen samt sikre dens kontinuitet. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle de, der
har arbejdet for SCORE for året 2005-2006.
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Præklinik

RwanDanmark

Af Gustaff Gadd – Nationalformand 2005-2006

Af Stine Ydegaard Jørgensen

Den tidligere nationalformand Gustaf Gadd er ved at forlade
sin post på grund af studieophold, hvem som skal tage over
som national Formand for præklinik er endnu ikke bestemt.
Præklinik er stadig ved at stable et mere stabilt administrativt
samarbejde med Exchange på benene – omstrukturering af
ansøgningsprocessen til næste år, hvilket involvere eexchange og ændringer i betalingssystemet er primære mål.
Gruppen har under sommerferien 06 modtaget 6 studenter
fra Finland, Norge og Sverige hvilke fordeles over Odense,
Ålborg og København. Århus arrangerede et stort antal prækliniske ophold for danske medicinstuderende. Danmark
sendte også via Præklinik 5 studenter til Norge, Finland og
Sverige samt 8 studenter til Færøerne. Dette år sender vi
også studenter til Grønland i løbet af efteråret, og det bliver
spændende at se hvordan det går.

I efteråret 2005 modtog vi kr.120.000,- i legatstøtte fra DUF
og Internationalt Udvalg til gennemførelse af vores projekt
'Family Planning in the Butare province'. Dette pilotprojekt
var første fase af projektet og bestod i afholdelsen af et seminar fra 6.-12. februar i Rwanda, hvor vi uddannede 45
rwandiske medicinstuderende til at undervise landbefolkningen i familieplanlægning. Vi var 6 danskere som deltog i
planlægningen og udførelsen af seminaret i Rwanda. I april
startede undervisningen af rurale kvinder i Rwanda. Vi får
hver 2. måned en statusrapport fra Rwanda og indtil nu er
kvinderne glade for undervisningen og dette motiverer de
studerende endnu mere.
I april måned havde vi projektets grundlægger Jean Paul
Uwizihiwe på udveksling i København. Formålet med hans
besøg var hovedsageligt at arbejde videre på vores ansøgning til fase 2 af projektet, som er a) organisations udvikling
af MEDSAR (Medical students Association – Rwanda) samt
b) 2 års undervisning af rurale kvinder i Familieplanlægning.
D. 1. maj 2006 ansøgte vi sammen med Organisationsudviklingsprojektet også DUF om at få fire ungdomsledere på projektet – henholdsvis to danskere og to rwandere. DUF godkendte vores ansøgninger til et samlet beløb på ca. kr.
500.000,-. Starten af sommeren gik med at udvælge vores
Ungdomsledere. I Danmark har vi valgt Stine Skovgård
(medicin) og Iben Marcussen (folkesundhedsvidenskab) og i
Rwanda valgte de Alynn Aurore og Abdallah Utumatwishi
som begge er medicinstuderende.
I august og september har Alynn og Abdallah været i Danmark, hvor de har været på Kursus i international sundhed i
3 uger og på Ungdomslederkursus hos DUF i 3 uger. Derudover har de afholdt mange præsentationer om bl.a. psykisk
helbred efter folkemordet, TB, malaria og HIV i Rwanda, og
selvfølgelig familieplanlægning.
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Kenyaprojektet

3om1

Af Reza Rasti

Af Ulrik Fassel – National Formand 2005-2006

Kenyaprojektet har i det sidste år fået en rigtig projektgruppe.
Fra at have været to personer, er vi nu vokset til 13, hvor de
11 nye også er helt nye i IMCC. De to oprindelige medlemmers største udfordring, og mål, har været at promovere projektet blandt de studerende i Odense, og få nye medlemmer
til gruppen. Dette er gået klart bedre end forventet, og vi har
nu langt flere medlemmer end vi håbede på. Det bedste er at
de nye er så entusiastiske og fulde af energi, at der er opstået en god og ambitiøs stemning i gruppen allerede fra starten.

Her i efteråret får vi besøg af
vores indiske samarbejdspartner, Dr. Sujit Brahmochary, der
kommer til Danmark fire dage.
Han vil bl.a. holde foredrag på
gymnasier og universiteter i
både København, Odense og
Århus. Vi glæder os naturligvis
meget.

I sommer er der også for første gang, rejst studerende fra
Danmark til Kenya (udover de to initiativtagere, der rejste
sidste sommer). Disse har deltaget som frivillige på projektet,
og der er planlagt et hyggemøde sammen med dem der rejst
nu, og de nye medlemmer i gruppen, for at få videregivet
friske beskrivelser af, hvordan det er i Kenya.
Da det på FINO mødet i 2005 blev besluttet at projektet skulle køres som et fælles nordisk projekt, og at projektgrupperne i de nordiske lande skulle have FINO som sit årlige forum,
håber vi på at få sendt flest mulige fra gruppen til FINO 2006.
Sidste gang på FINO tog vi enorme skridt sammen med de
andre landes projektgrupper, og udviklede projektet mere
end nogensinde tidligere. Vi håber på at vi denne gang vil
kunne udvikle det endnu mere.

Mange af de aktive i 3om1, har i årets løb, været i Indien for
at besøge vores projekt, gennemse regnskaber, og tilegne
sig praktiske erfaringer på klinikker. Enkelte, der ikke var aktive er efter besøg i Calcutta, blevet involveret i 3om1arbejdet.
I nærheden af København har 3om1 udvidet med en gruppe
på Den sociale højskole, i Herlev, hvor der i foråret blev lagt
mange kræfter i en opstarts-kampagne, der efter sigende
skulle være forløbet til stor tilfredshed, og har givet flere nye
sponsorer.
Vores Odense-afdeling har været meget lavt bemandet i en
længere periode, men det ser nu ud til at der kommer mere
aktivitet efter at tre aktive har genoprettet gruppen efter forårsmødet.

I slutningen af september vil vi også sammen i projektgruppen, deltage i Odense universitets Sundhedsmekka, hvor
mange forskellige studenterorganisationer præsenterer sine
aktiviteter for de nye studerende.

Vi har fået trykt nye foldere i et fikst lommeformat, der matcher vores nye hjemmesidelayout. Tag et kik forbi på adressen: 3om1.dk, hvor der bl.a. nu også er mulighed for online
tilmelding samt at se de fleste af de børn vi støtter. Vi har
også trykt nye smarte t-shirts i pink og lyseblå, disse vil også
snart kunne ses, i hvert fald på Panum indtil videre.

Summa summarum, så har Kenyaprojektet i det sidste år
udviklet sig fra et 2-mands initiativ, til et 13-mands hold fuld
af energi.

Odenses lokalformand kandiderer til FINO-mødet i Finland
og måske kan vi en dag udvide vores aktiviteter til andre
skandinaviske lande.
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Sexekspressen/SCORA –
ductive Health and AIDS

Repro-

Af Nazila Kivi – National Formand 2005-2006
I det forgangne år har Sexekspressen haft flere projekter af
både national og international karakter. Disse indebærer både afsluttede og igangværende projekter. Vi har i året 2005 –
2006 fortsat arbejdet med at videreudvikle vores pædagogiske metoder og strukturelle organisation.
Seksualundervisning i 7. –10. klasse
I skoleåret 2005 – 2006 er der i København blevet undervist
22 klasser. Derudover har Sexekspressen deltaget i to særarrangementer, bl.a med en stand på Ungmessen i Nørrebrohallen i København, og til et stort arrangement i Herlev,
hvor vi besøgte mere end ti 9. klasser på samme dag. Sexekspressen har i år også været ude og undervise i nogle
specialklasser.
Vor målsætning var dog 30 klasser. Men taget i betragtning
af at vi udover de 22 klasser også har undervist og deltaget
ved ovenstående arrangementer, samt alle de andre aktiviteter, som vi har haft (se nedenfor), så er vi ovenud tilfredse
med hvad vi har opnået.
Det skal samtidigt også tages i betragtning, at Sexekspressen altid anvender en mandlig og en kvindelig underviser til
hver klasse. I år har det været svært at få drenge ud at undervise, dette kan måske forklares med det faldende antal
mandlige medicinstuderende.

Narkohajerne (misbrugs-oplysningsprojekt) er klar til at køre
deres pilotprojekt af stablen, og de glæder sig meget.
Bamsehospitalet blev afholdt i Odense og København i foråret, men det gik desværre i vasken, at få det afholdt i Ålborg. Det kører i Odense, København og Århus i september,
og det bliver jo højst sandsynligt en stor succes som det plejer.
Kenya-projektet kører videre og nogle af de engagerede har
været med til at få en international projekt-database op at
stå. Dette blev der endvidere arbejdet videre på, ved det netop overståede IFMSA-møde i Serbien. Folk fra PIT og Uland deltog også, og det tyder til at blive en god måde at få
promoveret sine projekter på i fremtiden. Både internt og externt.
RwanDAnmark har i foråret været i Rwanda og fik afholdt et
uge-seminar for ca. 40 rwandiske medicinstuderende. Der
blev undervist i emner som prævention, familieplanlægning
og teambuilding. I øjeblikket er der to rwandere i Danmark,
på DUF-seminar, samtidigt med at de giver forskellige foredrag og oplæg, rundt om i det ganske land. SCOPH ønsker
at udvide samarbejdet med dem i fremtiden, også sammen
med SCORP. Der vil forhåbentlig blive lavet et projekt om
mental sundhed på tværs af de to lande.
Fremtidige projekter i SCOPH er derfor bl.a. at starte projekt
om mental sundhed/psykiske sygdomme, og desuden et projekt om kroniske sygdomme.

I Odense er kræfterne blevet brugt på at hverve nye medlemmer, og dette kan til tider være en udfordring. Det har
også været svært at nå ud til alle skoler, som har efterspurgt
os.
Situationen i Odense er for tiden præget af, at flere af de ældre og erfarne guider er blevet færdige med studiet og ikke
længere er aktive. Odense har derfor brugt året på at blive
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ingen indflydelse på Sexekspressens økonomi.
Ligesom der er blevet afholdt generalforsamling i Sexekspressen i oktober 2005, planlægges der også en generalforsamling i oktober, som afholdes sideløbende med IMCC’s
generalforsamling.
Vi kan glæde os over at konstatere stor deltagelse fra Sexekspressens medlemmer til IMCC’s forårsmøde i marts
2006, og håber på et fortsat godt samarbejde med, og øget
integration, i vores paraplyorganisation.
Vi kan på baggrund af ovenstående konstatere at Sexekspressen har fortsat den gode udvikling, med at forbedre kvaliteten af undervisningen samt den strukturelle organisation.
Dette er vi meget stolte af og glade for. Vi ønsker på vegne
af Sexekspressen at takke fonde, legater, guider, undervisere og andre støtter for et godt samarbejde i 2005 – 2006.

SCOPH – Public Health
Af Tina Bødker Madsen, National formand 2005-2006
SCOPH er først og fremmest lige blevet taget op til revision
på koordinations-mødet! Det er blevet diskuteret, om vi skal
opløses i enkelt-projekter, og altså ikke være én samlet gruppe med en masse forskellige undergrupper/projekter under
sig. Det bliver bestemt på efterårets generalforsamling, hvad
der skal ske.
Men selv om vi skulle gå hen og blive splittet op, består det
vigtigste jo stadigvæk: Projekterne!

en mere integreret del af Sexekspressen nationalt og samle
tropperne.
Det skal dog nævnes at Odense holdt en meget vellykket
uddannelsesdag i november, hvor også 5 medlemmer fra
København var inviteret, og deltog med stort udbytte.
Samtidigt har flere medlemmer fra Odense deltaget ved fællesarrangementer ved nationale møder, både med resten af
Sexekspressen og vores paraplyorganisation, IMCC.
Odense sendte også en delegeret af sted til hver af de internationale møder hhv. i Newcastle og Serbien (se nedenfor).
I år har Sexekspressen den glædelige nyhed at præsentere
en ny lokalgruppe i Århus.
Dette lod sig gøre ved hjælp af et enormt engagement fra de
århusianske medicinstuderende, der stod for annoncering og
hvervning af nye medlemmer.
Sexekspressen København og Odense tilsammen, sendte
fire erfarne guider til en intro- og uddannelsesaften, og lokalgruppen har herfra fortsat det gode arbejde.
Der blev efterfølgende uddannet 15 nye guider til nationalt
weekendseminar i februar, og yderligere flere til sommerseminaret.
Lokalgruppen i Århus har nu fået en velfungerende styregruppe og har allerede fundraiset egne midler.
Sexekspressen Århus har siden sin opstart været ude og
undervise 14 klasser i Århus Kommune.

I foråret var to fra Donaid (oplyser om de forskellige former
for donation) på seminar i Kroatien og fik god respons og
masser af nye ideer til at få projektet op at køre. Pengene er
jo fundet og ligger bare og venter på at blive brugt!

Uddannelse af guider
I København har vi efterhånden udviklet en tradition med at
afholde en såkaldt Action Dag, en gang hvert semester, hvor
vi uddanner nye guider, holder fælles arbejdsdag, samler op
på de organisatoriske opgaver, og hvor vi styrker de sociale
bånd mellem medlemmerne gennem fælles samvær og hygge. Disse har vi afholdt to af i det forgange år, og det har været en så stor succes, at vi fortsætter med disse i fremtiden.
I Århus og Odense er der ligeledes blevet afholdt enkelte
uddannelsesdage, hvor nye guider er blevet uddannet.
I år har Sexekspressen afholdt hele to nationale seminarer,
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hvor deltagere fra alle byer har været tilstede. Et weekendseminar i februar, og et 5-dages seminar i august har budt på
bl.a. eksterne undervisere i så forskellige emner som ”unge
og pornofiksering i samfundet”, ”undervisning af etniske minoriteter”, ”formidling og kommunikation” og prævention og
sexsygdomme.
Disse seminarer har udover at opkvalificere vores guider,
også styrket båndene mellem lokalgrupperne, og bidraget til
øget vidensdeling guiderne imellem.
Organisatorisk struktur
Sexekspressen har arbejdet videre med en flad styregruppestruktur, hvor arbejdsopgaverne er blevet godt fordelt på
gruppens medlemmer, og vi har blandt andet fået 2 nye kasserere der har fulgt overdragelsen af den eksterne revision,
til IMCC’s nye revisor, der nu også fungerer som Sexekspressens revisor. Idet vi har haft gode erfaringer med gennemførelsen af de interne retningslinier og det fælles værdigrundlag, der blev udarbejdet for Sexekspressen i 20042005, har vi fortsat arbejdet med disse.
Økonomi
I alle de år Sexekspressen har eksisteret, har vi overlevet på
tilskud fra private fonde, dette har i høj grad også været tilfældet i år. Dog er der blevet arbejdet videre med visionen
om offentlig støtte, og vi kunne glæde os over kr. 5000,- fra
Socialministeriet. Derudover har vi modtaget kr. 15.000,- fra
FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende), og kr.
10.000,- fra Studenterklubben på Panum Instituttet. Århus
lokalgruppen har modtaget kr. 15.000,- fra Trygfonden, som
er gået til at dække udgifter i forbindelse med uddannelse af
nye guider.
Vi vil i det kommende år fortsætte arbejdet mod en mere stabil indtægtskilde.

naturligvis også sker i mange andre lande, og disse kan bidrage med deres erfaringer, ligesom Sexekspressen kan
dele ud af sine.
I november 2005 sendte vi fire delegerede fra København og
Odense til en 3-dages konference, arrangeret af MedSin UK,
de britiske lægestuderendes organisation.
Her hentede vi blandt andet metoder til at tale om homoseksualitet med eleverne, og der var en meget spændende diskussion blandt eksterne gæster om hvorvidt udbredelse af
kondomer medfører promiskuøsitet!
Desuden var der også debat og foredrag, med deltagelse af
en kendt britisk sexolog, og der blev bl.a. diskuteret seksuel
trivsel.
Som følge af vores medlemskab af NESCE (Northern European Cooperation on Sex Education) var vi også i år inviteret
til den årlige NECSE-konference i april 2006. Der blev sendt
4 deltagere af sted til Amsterdam i Holland og de har bidraget med nye undervisningsmetoder, og nye emner at debattere internt i gruppen, bl.a. seksuelle ”afvigelser”, debat om
ligestilling og køn, og kropsopfattelser blandt unge. Deltagerne har efter hjemkomst udarbejdet en 10 sider lang rapport,
som giver en god indføring i hele konferencen.

Internationale aktiviteter
Sexekspressen vil gerne fortsætte sit engagement internationalt, da seksualoplysning af unge, og især folkeskoleelever

Sexekspressen er som nævnt en del af IMCC Danmark, som
er de lægestuderendes internationale organisation. Moderorganisationen IFMSA (International Federation of Medical
Students’ Associations) holder to årlige møder, hvor ca. 700
lægestuderende fra 92 lande i verden mødes og udveksler
erfaringer, udfordringer og danner netværk.
Sexekspressen sendte to deltagere til augustmødet 2006,
som blev afholdt i Zlatibor, Serbien.
Her blev der blandt andet undervist i kvinder, sundhed og
reproduktion, HIV/AIDS og forebyggelse, moder-barn sundhed, køn og ligestilling, udveksling af viden blandt seksualvejledere, og meget andet.
Alle udgifter i forbindelse med deltagelse i dette møde, er
blevet dækket af IMCC, og den udsendte selv, og har derfor
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