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Udvekslings- og klinikophold

IMCC-projekter 2009 
Dissektionstur - Arrangerer dissektionstur til 
Tjekkiet.
Exchange - Udveksling af medicinstuderende på 
klinikophold mellem IFMSA's medlemslande.
IMCC Grønland - Arrangerer klinikophold på 
Grønland for medicinstuderende.
Nordisk præklinik - Arrangerer prækliniske 
ophold i Danmark og Norden.
Praktikant I Troperne (PIT) - Arrangerer 
praktikophold i udviklingslande af minimum tre 
måneders varighed.
Research Exchange - Udveksling af 
medicinstuderende på forskningsophold mellem 
IFMSA's medlemslande

Blåt Interessefællesskab dækker over de grupper i IMCC, der beskæftiger sig med at
arrangere udvekslings- og klinikophold for medicinstuderende i hele verden. Disse
grupper er: Exchange, Research-exchange, PIT, Dissektionsturen, Nordisk Præklinik og
IMCC-Grønland.
Exchange fik sidste år sendt omkring 80 danske medicinstuderende til udlandet på
klinikophold. Dette arbejde foregår igennem IFMSA (IMCC’s paraplyorganisation) og
dette giver adgang til flere hundrede hospitaler i mere end 30 lande. Dette forår bød
på det første nationale exchangemøde i lang tid. Her kunne de frivillige fra København,
Odense og Århus mødes og planlægge arbejdet (og en lille fest blev det vist også til).
Dette er en begivenhed der forhåbentlig vil gentage sig.
Research-exchange arrangerer studenterophold hos forskergrupper rundt omkring i 
verden. Projektet har haft et turbulent år, men ser nu ud til at være kommet 
på ret køl igen. En ny lokalafdeling er sprunget op i Aalborg, hvilket nok 
skal sætte gang i projektet. Vi glæder os til at høre mere fra den 
front!
Praktikanter I Troperne (PIT) er projektet for dem, der ger-
ne vil prøve kræfter med at arbejde som læge i et u-land. Her er
mulighed for at rejse flere måneder af sted, så man kan ople-
ve hverdagen på hospitaler i eksempelvis Tanzania og Kenya. 
At være frivillig i blå gruppe giver dig mulighed for at stifte be-
kendtskab med andre landes kulturer og traditioner, samtidig med
at det giver dig et indblik i, hvordan der er at studere medicin uden 
for Danmark.
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”En måneds klinisk ophold som udsendt med IMCC på et sygehus i Grønland kan
virkelig anbefales. I juni 2009 var vi på sygehuset i Aasiaat - en hyggelig by med
omtrent 3300 indbyggere, beliggende på en ø i den vestlige udkant af Diskobugten i et
flot øhav, hvor der er store muligheder for at se hvaler.
Som studerende på sygehuset kan man være med til stuegang og i ambulatoriet og
assistere ved operationer. Der er rig mulighed for at optage indlæggelsesjournaler
superviseret, desuden er der både TB-, venerea-, diabetes- og psykiatriske syge-
plejersker med eget ambulatorium, som man kan følge. Alt i alt har det været meget
spændende og lærerigt at være på hospitalet idet man både kommer til at se ”praksis”-
patienter og dårligere patienter. Derudover er der mulighed for at komme med på
besøg til de mindre bygder, hvilket er spændende.
Hvalerne er nok Aasiaats turistattraktion nummer 1, men en lokal ting, man ikke må gå
glip af, er banko i det lokale forsamlingshus, der forresten også rummer malerier af Per
Kirkeby. God tur!”

Eva og Niels, udsendt med IMCC Grønland

IMCC GRØNLAND
IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold af en måneds varighed for danske
medicinstuderende på grønlandske hospitaler. Formålet er at give de studerende
muligheden for at opleve dette smukke land helt tæt på samt få et indblik i det
grønlandske sundhedsvæsen.
De grønlandske sygehuse er meget attraktive for de studerende, da de faglige
muligheder er mange og man her får lov til at få fingrene i det hele. I ambulatoriet
får de studerende egne patienter, ved elektive operationer er der mulighed for at
assistere og udføre mindre kirurgiske indgreb under supervision. Grundet de store
afstande er der ofte patient-evakueringer med fly eller helikopter. Endelig er der
bygdebesøg med båd, hvor man samtidig kan opleve den grønlandske kultur og
natur helt tæt på.
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Gult interessefællesskab er sammenslutningen af en række meget forskellige projekter i
IMCC, der alle har det til fælles, at de arbejder med formidling af, og uddannelse i
sundhedsrelaterede emner. Fællespunkterne for de mange grupper er kommunikation
og uddannelse.
Blandt Sexexpressens mange aktiviteter i dette studieår, er der startet en afdeling i
Odense, som vi glæder os til for alvor kommer i gang. Derudover har året budt på
weekendseminar, action-dage og en masse uddannelse af skoleklasser, så de er klar til at
begå sig i det minefelt af sexuelle emner, de vil blive præsenteret for senere i livet.
Bamsehospitalet har udover det velbesøgte bamsehospital på Panum i september,
været på udrykning til børnehaven Myretuen. Tivoli har også nydt godt af de mange
speciallæger i bamsepleje, og Tivoli har været så imponeret, at der bliver bamsehospital
i Tivoli igen til september. Donaid har i år rykket ud til en række fredagsbarer og fået en
masse studerende til at tage stilling til at donere deres organer, mens de får stresset
leveren. AIDS-løbet i Aalborg har kunne fremvise et flot overskud på 25.000 gode danske
kroner som alle går til AIDS-fondet. Og i Esbjerg har adskillige skolebørn takket være
”Sund på Kryds&Tværs” opdaget, at sundhed er meget mere end æbler og motion.
Alt i alt et fantastisk år i gul gruppe, og den gode nyhed er jo, at næste år bliver langt
bedre…

IMCC projekter 2009
AIDS løbet - Et motionsløb organiseret til fordel
for AIDS-Fondet.
Bamsehospitalet - Arbejder med børn og deres
bamser for tryghed til sundhedsvæsenet
Donaid - Oplyser om organdonation.
Sexekspressen - Tilbyder seksualundervisning til
folkeskoleelever.
Summer School in Global Health Challenges
- Arrangerer kurser i Global Sundhed af to ugers
varighed.
Summer School in International Healh
- Arrangerer "Tropemedicin-kurset".
World AIDS Dag projektet – oplysning om HIV/
AIDS rettet mod folkeskolens ældste klasser.
Sund På Kryds&Tværs – fokus på sundhed fra
forskellige vinkler for folkeskoleelever.
Holitiske Medicinere - Vidensdeling og debat af 
forskning og formidling inden for komplementær 
og alternativ medicin.

Undervisning og oplysning
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Bamsehospitalet 
Bamsehospitalet er et projekt, hvis primære formål er at forbygge og afmystificere
hospitalsvæsnet. Målgruppen er børn i alderen 4-6 år. Børnene kommer på bamsehospital
med deres bamser og en sygehistorie, de har opfundet hjemmefra. Bamsesygeplejersker,
læger og røntgenlæger tager sig kærligt af bamserne og behandler dem efter bedste evne.
I 2009 har vi i Bamsehospitalet indgået et samarbejde med Børneulykkesfonden, og
samtidig fået en donation på 25.000 kroner af Børneulykkesfonden.
I september 2009 deltog 25 studerende fra Odense til Børneulykkesdagen i Tivoli, hvor vi
opsatte et bamsehospital for 140 børn. Eventet var meget vellykket og skal gentages til
september 2010. Udover donationen fra Børneulykkesfonden har vi modtaget to donationer
af 25.000 kroner fra Novo Nordisk og MT-Højgård.

Bjørne, mus, aber og sågar krokodiller har besøgt bamsehospitalet i 2009. 2010 bliver garanteret vildere… 

Anamnese 

”4 år gammel krokodille var så glad og hoppede

og hoppede i sengen. I sin iver faldt han ned fra

sengen og ramte en sten. Krokodille har haft

ondt i hele kroppen, dog specielt i halen. Ved

objektiv undersøgelse findes halen øm og der

er tegn på både direkte og indirekte ømhed.

Resten af kroppen er også øm, dog ikke så

udtalt som halen. Krokodillens far fortæller, at

han også er varm og nok har fået bakterier i

blodet. Der bestilles røgten af halen + blod-

prøve for bakterier. Krokodille er normalvægtig,

har et blodtryk på 800/600 og en temperatur på

38°C.

Røgten viser, at halen er brækket 25 steder, så

Krokodille får gips på halen. Derudover havde

far ret og der er bakterier i blodet. Krokodille får

ordineret 1 stk. Vingummibamse 3 gange dag-

ligt i 6 dage og det forsikres, at han nok skal

blive rask.
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Udviklings- og hjælpearbejde

IMCC Projekter 2009
3om1 - Sponsorprogram for indiske børn.
Egypten-projektet - Laver sundhedsfremmende 
aktiviteter for børn i Alexandria.
Etiopiensgruppen -Arrangerer klinikophold for 
studerende i Ethiopien.
Equip - Indsamler brugt hospitalsudstyr og 
sender det til udviklingslande.
IMCC Rwanda - Sundhedsfremme og 
sundhedsoplysning i Rwanda.
Kenyaprojektet - Arrangerer klinikophold i 
Kenya for medicinstuderende.
Libanongruppen - Arbejder med 
konflikthåndtering og sundhedsproblematikker i 
libanesiske flygtningelejre.
Masangaprojektet - Fundraiser til hospital og 
arrangerer klinikophold for medicinstuderende i 
Sierra Leone.
Mental Health Rwanda - et Mental Health 
Empowerment-projekt.
Nepal-projektet - Oplysning i Danmark og 
undervisning i primær sundhed i Nepal.
Operation2015 - Oplysningskampagne om FN's 
2015 udviklingsmål.
Uland - Danida-finansierede sundhedsprojekter i 
Sydamerika og Afrika.
Support Ugandas Children - Arbejder for at 
forbedre fattige børns vilkår i Uganda
The Ashipti Project - Fundraiser midler til at 
opbygge en sundhedsklinik i Ghana.

Grønt Interessefællesskab består af projekter, der beskæftiger sig med hjælpe- og ud-
viklingsarbejde. Det der kendetegner projekterne er at det er studerende der gerne vil
være med til at gøre en forskel ude i verden, samtidig med at de laver oplysningsarbejde i
Danmark. Projekterne spænder lige fra meget erfarne grupper til helt nystartede
projekter. Hvad grupperne laver er meget forskelligt og strækker sig over at indsamle og
sende hospitalsudstyr til klinikker i udviklingslande over kapacitets-opbygning for
medicinstuderende i Rwanda til førstehjælpsundervisning i Nepal.
Grupperne arbejder uafhængigt af hinanden, men mange af de udfordringer vi står
overfor ude i verden er ens, uanset om vi arbejder i Nepal, Rwanda eller i Indien. Og
derfor forsøger vi i Grønt Interessefællesskabs at dele vores viden og trække på
hinandens erfaringer. Dette gør vi gennem fælles Uddannelsesdage, hvor vi både har
oplægsholdere udefra samt oplægsholdere fra egne rækker.
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”Jeg har været frivillig medicinstuderende på Masanga Hospitalet i Sierra Leone 
igennem seks måneder. Jeg har boet helt ude i junglen uden rindende vand og 
med kun tre timers strøm om dagen. Jeg har indgået i et fagligt samarbejde 
med de lokale medarbejdere, hvor jeg er blevet udfordret af kulturforskelle, af 
manglende uddannelse og af sprogbarrierer. Idrissa gav mig en levende høne 
som tak, når Edward gav mig fem agurker for at vise at han ville være min ven 
eller når Susan havde lavet mad til mig i små afrikanske potter. Jeg har mødt en 
imødekommenhed og kærlighed, som jeg altid vil have med mig. 
Jeg har behandlet underernærede børn med HIV, TB og alverdens andre 
komplicerende sygdomme. Jeg har holdt små døde børn i mine arme og jeg har 
fået mine beskidte bare fødder berørt af taknemmelige forældre når vi har 
reddet deres børn fra døden. Jeg har haft kolleger, som har oplevet borgerkrig, 
død og ødelæggelse på nærmeste hold, fået venner, som arbejder for 120 kr om 
måneden og jeg har drukket palmevin og danset hele natten med de spedalske 
fra landsbyen. Jeg har fået en oplevelse for livet.” 

IMCC Masanga
Masangagruppen har siden 2008 drevet en fejl- og underernæringsklinik
for børn på et hospital i Sierra Leone i Vestrafrika. Målet for projektet er,
at driften og finansieringen af klinikken skal overtages af det lokale pers-
onale i februar 2011. I 2009 har vi arbejdet aktivt hen i mod dette mål ved
at udarbejde en omfattende strategi for overdragelsen. Vi overdrager
efterhånden flere opgaver til de lokale ansatte. Når klinikken overtages af
hospitalet, skal den kunne fungere uden hjælp fra danske medicins-
tuderende. Derfor arbejder Masangagruppen også på fremtidige projekter
i Sierra Leone, så vi kan fortsætte vores støtte til lokalområdet på andre
måder.
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Internationale aktiviteter
IMCC på internationalsk: IFMSA

IFMSA er den ”mundrette” forkortelse for
International Federation of Medical Stud-
ents’ Associations og er således den inter-
nationale sammenslutning af IMCC-
lignende foreninger verden over. Den
franske hedder ANEMF, den columbianske
ASCEMCOL og mange foreninger hedder
også noget så originalt som IFMSA-The
Netherlands. I IFMSA kan man mødes
med medicinstuderende fra hele kloden
med samme interesser som en selv og ud-
veksle erfaringer omkring projekter, fund-
raising eller kampagner. Man kan også
lære en masse om projektstyring, ledelse,
undervisning eller man kan blive inspir-
eret til at starte helt nye initiativer op
herhjemme i IMCC. Vidste du for eks-
empel, at det første Bamsehospital
startede i Holland og nu via IFMSA findes i
over 70 lande?
I 2009 blev der afholdt to internationale
stormøder (i hhv. Tunesien og Makedo-
nien), ét Europamøde (Bulgarien) og ét
Nordisk møde (Island). Desuden var Dan-
mark også inviterede til at gæste Natio-
nale Generalforsamlinger i Sverige, Østrig
og Frankrig og der var også IMCC’ere, der
deltog i forlængede undervisnings-
weekender omkring udveksling (Spanien)
og HIV /AIDS (England).

Uddannelse – også et internationalt
samarbejde.
Selvom en stor del af IFMSA har fokus
på IMCC-agtige ting, er der også en
søjle, der beskæftiger sig med Me-
dicinsk Uddannelse. Således har IMCC
et samarbejde med det Nationale Me-
dicinerråd, så dem, der beskæftiger sig
med at opdatere og forbedre vores ud-
dannelse i Danmark, også kan få mulig-
hed for at indhente de sidste nye er-
faringer fra det store udland. Eksa-
mensmetoder, klinikophold, under-
visningsformer og curriculum – alt det-
te bliver på internationalt plan disku-
teret i Standing Committee on Medical
Education og herigennem er der også
mulighed for at være med til at påvirke
de store herrer i EU og WHO, der ud-
stikker uddannelsesretningslinier, lige-
som vi ved at stå sammen kan få flere
ting gennemført til gavn for de stud-
erende. Ikke mindst studerende fra
lande, hvor medbestemmelse og ret til
at komme med konstruktiv kritik om sin
uddannelse ikke eksisterer.

IFMSA generalforsamling 2009 i Macedonien
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Steen Fagerberg, 
Lokalformand 2009 
IMCC Århus

IMCC Nationalt

Steen Fagerberg er en af de glade IMCCere
der har engageret sig i det administrative
arbejde i lokaladministrationen Århus. Han
kan hurtigt nævne det fede ved at være en
del af denne: ”Man møder simpelthen SÅ
mange mennesker fra alle sider af organi-
sationen, og får en finger indenfor i det hele.
Man bliver tvunget til at tænke i baner som
kreativ idéløsning og være på forkant med,
hvilke undergrupper, der har brug for en
hånd, eller hvad der mangler og kan gøres
bedre i den daglige drift.
Som medlem af lokaladministrationen
udvikler man altså færdigheder og får
kontakter, som kan bruges senere under
uddannelsen og ikke mindst som færdig
læge. Desuden påpeger Steen det sociale
aspekt, der bestemt ikke er kedeligt ”… vi er
nu en fantastisk gruppe, hvor vi hjælper
hinanden og brænder for det vi laver.” Så
der bliver både holdt fællesspisning til
månedsmøderne, hvor

lokaladministrationen mødes med
repræsentanter fra undergrupperne, og
internt i lokaladministrationen. Opgaverne i
lokaladministrationen varierer meget: ”Der
arrangeres fester, laves PR events,
udarbejdes information, arrangeres
trainings og barer mm., og så bruges der en
masse tid på at optimere kontoret og
samarbejdet med lokalsekretæren” udtaler
Steen. Som sin største IMCC-oplevelse
nævner Steen sit første nationale møde
som formand i 2009: ”vi (lokal adm. Århus,
red.). stod for at arrangere det, og fik det
hele til at løbe af stablen. Jeg endte dog på
Odense Skadestue med en halvt overskåret
finger, men kærlige IMCCere tog sig af mig
og fik mig transporteret tilbage til festen
igen.” Slutteligt glæder Steen sig til endnu
flere IMCC-oplevelser, også på international
plan, hvor han i 2010 ser frem til at deltage
i den internationale IFMSA-
generalforsamling i Canada.

Lokalafdelinger
IMCC’s lokalafdelinger er primært 
bygget op hvor der findes 
sundhedsvidenskabelige fakulteter 
og dermed interessen for frivilligt 
sundhedsrelateret arbejde. Der 
findes således lokalafdelinger i 
København, Århus, Odense og 
Aalborg. I 2009 blev lokalafdelingen 
i Esbjerg lagt under Odense, idet der 
i øjeblikket ikke findes 
administrative kræfter til at drive 
den. Til gengæld er der sket stor 
vækst i den lille lokalafdeling 
Aalborg. 
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Første uddannelsesdag 2009 med emnerne ”motivation og 
teambuilding,” ”præsentationsteknik” og ”fundraising” 

IMCC's interessefællesskabskoordinatorer er
engagerede og erfarne medlemmer, der
ønsker at arbejde på tværs af IMCC's
undergrupper inden for deres interesse-
område. Deres funktion er at holde kon-
takten til IMCC's undergrupper og projekter
og afdække, hvilke behov de har inden for
interessefællesskaberne. Med udgangspunkt
i denne viden hjælper de med at forberede
arrangementer, der formidler erfaringer og
ideer undergrupperne imellem, med både
interne og eksterne ressourcer.
I 2009 blev det indskrevet i IMCC's
vedtægter, at interessefællesskabskoordi-
natorerne skal vælges på organisationens
generalforsamling for at styrke demokratiet i
organisationen. De nyvalgte koordinatorer
arrangerede en træningsdag for alle IMCC's
medlemmer, hvilket var en stor succes.

Interessefællesskabskoordinatorer

2009 stod i uddannelsens tegn og der blev holdt adskillige workshops og ”træninger” for IMCC’s
medlemmer. Signe Skriver, koordinator for grønt interessefællesskab, fortæller om sit arbejde i 
2009:

”I maj 2009 holdt vi en meget velbesøgt workshop om ”netværkskommunikation” og ”det gode 
partnerskab”. Netværkskommunikations-workshoppen blev forestået af ekstern konsulent Steffen 
Raastrup, og ”det gode partnerskab” var en workshop afholdt i samarbejde mellem IMCC-Uland

og IMCC-Rwanda. Begge workshops blev fulgt op af mange og lange gode diskussioner o,m
hvordan man brander en organisation som IMCC, og hvordan man samarbejder på tværs af 

landegrænser. 
Ud af denne workshop kom et ønske om at lære mere om konceptet ”Do no harm”. IMCC har 

tidligere arrangeret en workshop sammen med Globale Læger om dette, men det var tid at få det 
genopfrisket. Det mundede ud i en workshop i november i København med fokus på ”Do no

harm”, der kort fortalt er en måde at tjekke sit projekt for, om man nu gør hvad man ønsker –
nemlig gavn og ikke skade, der hvor man arbejder. Dette gælder især for de projekter, der 

arbejder i udviklingslande. Det var en super god eftermiddag med mange forskellige deltagere, 
men særlig stærkt repræsenterede var Masanga- og Rwanda-projekterne. 

Udover workshops og ”project fairs” har vi i grønt interessefællesskab læst ansøgninger igennem 
for projekter, mødtes med undergrupper og diskuteret projekter med dem.”
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2009 har været præget af en god og sund vækst i vores aktiviteter og for vores aktive
samt en række småjusteringer i organisationen.
Sammen med de sekretariatsansatte Sille, Pernille og Silles barselsvikar Jeanette fik vi i
fællesskab løst en stor del af indkøringsproblemerne med den tekniske struktur, der
skulle understøtte individuelt medlemskab. 2009 var første år med individuelt
medlemskab i funktion og var en stor succes – målet på mindst 400 medlemmer blev
slået med mere end 200 og vi lukkede regnskabet med 662 indmeldte. Som følge af
tilskudsreglerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd giver den nye situation os en langt
sundere økonomi og vi kan i 2010 budgettere med overskud igen – nu med et fuldt
finansieret sekretariat.
Landsmøderne har været igennem en revision og forårsmødet blev i 2009 afholdt med
større fokus på uddannelse og fællesskab og mindre fokus på organisatoriske
problemstillinger. Det nye fokus vakte begejstring hos deltagerne og skal derfor bruges
igen i fremtiden.
De øgede sekretærkræfter har helt tydeligt lettet presset på den siddende bestyrelse
så den har haft mere overskud til at fokusere på de udviklingsmæssige opgaver i
organisationen, hvilket også har øget interessen for bestyrelsesarbejdet.
Generalforsamlingen stemte således en fuld bestyrelse ind inkl. et kampvalg om den
eksternt ansvarlige. Vi håber, at kampvalget er et udtryk for en øget interesse for det
nationale arbejde.
Som det allervigtigste for 2009, kunne IMCC byde velkommen til en række nye
projekter. Desuden fortsatte aktiviteten i de gamle projekter på samme høje niveau
som altid. IMCC's kerne er projekterne og de aktive, og når de trives, må vi være på
rette vej. Det er vores håb, at det økonomiske overskud, der er opstået, i fremtiden
kan skabe endnu bedre rammer for de inspirerende projekter, der udgør grundstenen i
vores eksistens, og de lige så inspirerende frivillige, der står bag dem.

Troels Græsholt-Knudsen, nationalformand i IMCC 2009

Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen 2009: 
Intern formand: Troels Græsholdt-Knudsen (IMCC Århus, stud.med.) 
Ekstern formand: Line Engelbrecht Jensen (IMCC København, stud.med.) 
Økonomiansvarlig: Line Andersen (IMCC Esbjerg, stud.scient.san.publ.)
Bæredygtighedsansvarlig: Carina Winkler Sørensen (IMCC København, stud.med.)
Informationsansvarlig: Anne Sofie Pinstrup Jørgensen (IMCC Esbjerg, stud.scient.san.publ.): 
Administrationsansvarlig: Ikke besat hele året
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IMCC’s økonomi 2009 

Hovedparten af landsorganisationens midler kommer fra DUF, Syddansk 
Universitet, Københavns Universitet, Århus Universitet og Lægeforeningen. I 
2009 gik IMCC over til individuelt medlemskab, således at alle nu betaler et 
medlemskontingent på 75 kr. Omkring halvdelen af disse midler går til vores 
lokalafdelinger. Landsorganisationens indtægter bruges til at drive IMCC's
sekretariat, sende medlemmer til internationale møder (gennem IFMSA) og på 
kurser samt til at afholde nationale møder. Der stilles kontorer og 
kontorfaciliteter til rådighed for alle IMCC's medlemmer, således at projekterne 
ikke selv skal dække administrationsudgifter. 
IMCC's projekter finansieres hovedsageligt af private og offentlige fonde 
(midlerne uddeles af DUF, PRNGO og Danida). 
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Indtægter 2009
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Udgifter 2009
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