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Introduktion til IMCC 
af  Sille Wiberg, landssekretær  

International Medical Cooperation Committee, eller IMCC s aktivite-
ter 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 organi-
sation for danske studerende.  

IMCC s undergrupper arbejder inden for tre områder: udviklings 

 

og 
hjælpearbejde, undervisning og oplysning og udvekslings - og klinik-
ophold.  
Projekterne inden for udviklings 

 

og hjælpearbejde, dækker alt fra 
indsamling af brugt hospitalsudstyr, der sendes til landshospitaler i 
ulande, hvor dette udstyr mangler til uland, der med støtte fra Dani-
da, sender frivillige til Ghana og Bolivia, der hjælper med at opbygge 
viden og kapacitet indenfor primær sundhed.   
Undervisning og oplysning, dækker projekter som sexekspressen, 
der tager ud og underviser folkeskoleelever en dag i sexualunder-
visning til Donaid, der søger at øge viden om og få folk til at tage stil-
ling til organdonation på gymnasier og i den danske befolkning gene-
relt.   
Undergrupper i udvekslings  og klinikophold, arbejder med at sende 
danske medicinstuderende på kliniske ophold i andre lande, det væ-
re sig både ophold på store velfungerende hospitaler af en måneds 
varighed og længere ophold på hospitaler i udviklingslande. I rappor-
ten kan der læses mere om alle IMCC s projekter og deres arbejde.  

Det meste af arbejdet i IMCC er forankret i internationalt samarbejde. 
Dette samarbejde er et vigtigt for IMCC idet vi mener at man i det in-
ternationale samarbejde har et af de vigtigste redskaber i kampen for 
at forbedre den internationale sundhed. Mange af projekterne i 
IMCC, også af de ovennævnte, er opstået med inspiration fra lignen-
de projekter i udlandet og nogle af vore egne opfindelser har inspi-
reret andre organisationer til at gennemføre lignende projekter i de-
res lande. Udveksling af studerende til andre lande, der er en af 
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IMCC s kerneaktiviteter,  kunne naturligvis heller ikke lade sig gøre 
uden et velfungerende internationalt samarbejde.  

Medlemmerne af IMCC er primært studerende ved lægevidenskabe-
lige fakulteter, men studerende fra andre studieretninger kan  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.  

IMCC s 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 IMCC s daglige drift. Vi har ansat en 
landssekretær og en bogholder, som sidder på landssekretariatet i 
København. Desuden sidder der tre lokalsekretærer, der skal bistå 
lokalafdelingerne i deres arbejde i hhv. Århus, Odense og Køben-
havn.  

IMCC s 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 fakulte-
ter), samt brugerbetaling for de tjenester organisationen yder de stu-
derende.  

IMCC er en del af et internationalt netværk af organisationer for læ-
gestuderende i organisationen International Federation of Medical 
Students Association (IFMSA, http://ifmsa.org). Heri foregår meget 
af det netværksarbejde der er nødvendigt for at opretholde samar-
bejdet på tværs af grænserne. IMCC er også en del af danske sam-
arbejder 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 og Projektrådgivningen, der er en paraply organisation for 
små NGO er der arbejder med udviklingsarbejde.  

http://ifmsa.org
http://www.duf.dk
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2007 har som altid været et år, med masser af aktivitet. Dette har 
blandt ledt til at flere nye undergrupper og projekter er startet op, ek-
sempelvis Masanga gruppen, der driver en underernæringsklinik i 
Sierre Leone, Global Health, der kæmper for at indføre flere fag med 
fokus på global sundhed på Syddansk Universitet og Healthy Planet, 
der sætter fokus på klimaforandringers betydning på sundhed og er 
med i et samarbejde om at gøre Syddansk Universitet klimaneutralt. 

Bestyrelsen 
Af Søren Uhre, Formand for IMCC s bestyrelse 2007  

Bestyrelsen bestod i 2007 af:  

Søren Uhre (IMCC Århus, stud.scient.pol.): Interne Relati-
oner og Formand for IMCC med ansvar for IMCC som hel-
hed og det interne samarbejde.  

Jessica Ehne (IMCC Odense, stud.med.): Eksterne Relati-
oner med ansvar for IMCCs ydre kontakter og leder for 
IMCCs delegation på IFMSA møder.    

Kasper Ejlskov (IMCC Århus, stud.oecon) Økonomi an-
svarlig med ansvar for økonomistyring, regnskaber og 
fundraising.  

Thim Prætorius (IMCC Esbjerg, stud.scient.san.publ.): In-
formations ansvarlig med ansvar for hjemmesiden og PR.   

Purnima Kumarathas (IMCC Århus, stud.med.): Bæredyg-
tigheds ansvarlig med ansvar for vidensdeling og kapaci-
tetsopbygning indenfor organisationen   

Mette Hedegaard Correll (IMCC København, stud.med.): 
Administrations ansvarlig med ansvar for de forskellige pro-
cedurer i IMCC og ansvarlig for vores ansatte. 
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Bestyrelsen havde fra starten en del ønsker og ideer til forbedringer i 
IMCC og med kyndig vejledning i strategisk planlægning fra IMCC s 
egen træningsgruppe fik vi nedfældet og konkretiseret vores ideer i 
en såkaldt femårsplan.  
Denne plan har til formål at udstikke en retning for IMCC s udvikling 
de kommende år, men bør selvsagt løbende revideres af den sid-
dende bestyrelse.  
Fokuspunkterne i femårsplanen falder indenfor fem temaer: 

 

IMCC s medlemmer og projekter , 

 

PR og branding af IMCC ,  

 

IMCC internationalt ,  

 

Organisationen IMCC  

 

Den sociale kultur i IMCC .   

Under disse temaer er formuleret specifikke mål som fx bestyrelsen, 
lokaladministrationerne eller de aktive i IMCC skal søge at opfylde.   

For bestyrelsen bestod de konkrete arbejdsopgaver bl.a. i at færdig-
gøre den længe ventede hjemmeside, at implementere strukturen 
med Interessefællesskaber som blev vedtaget på generalforsamlin-
gen i 2006, at opgradere IMCC s administrative kapacitet ved at ud-
vide sekretariatet og at omlægge IMCC til at være en organisation 
med individuelt betalende medlemmer.   

Begrundelsen for sidstnævnte tiltag er, at dette vil udløse et større 
DUF-tilskud end det nuværende og at individuelt medlemskab desu-
den vil gøre IMCC til en mere demokratisk organisation, idet hvert 
medlem har stemmeret.  
Det større tilskud fra DUF vil blive brugt til at investere i sekretariats-
ressourcer, bl.a. ansættelse af en akademisk medarbejder på fuld tid 
som landssekretær og i øvrigt øge timeantallet for de øvrige stillinger 
i IMCC s sekretariat. Dette med henblik på bl.a. at sikre kontinuitet 
og bæredygtighed i projekterne samt bedre økonomistyring og pro-
jektudvikling.  
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I starten af 2007 opsagde Michael Frederiksen sin stilling som lands-
sekretær for IMCC da han fik et fuldtidsjob i Odense Kommune. Vi er 
utroligt glade for at Michael har ønsket at fortsætte hos os som øko-
nomisk konsulent i stedet og med færre timer pr. uge. Bestyrelsen 
ansatte derfor Mia Brix Jensen som landssekretær pr. 1. marts i en 
stilling med 15 timer pr. uge. I august søgte Mia nye udfordringer i 
Bruxelles og vi ansatte i stedet Marie Louise Blauenfeldt som lands-
sekretær. Begge har ydet en stor indsats i IMCC, og vi har virkelig 
mærket værdien af at have større administrativ kapacitet end tidlige-
re.  

Som vanligt har vi i IMCC holdt fire nationale møder i løbet af året, 
nemlig Koordinationsmøde og Forårsmøde i foråret, og i efteråret 
endnu et Koordinationsmøde og Generalforsamling. En væsentlig 
del af programmet til disse møder har været helliget de store temaer 
i IMCC for tiden: Interessefællesskaberne, udvidelse af sekretariatet 
og omlægning til individuelt medlemskab.   

Eksempelvis holdt Finn Borum, professor på Copenhagen Business 
School, et oplæg for os om forandringsledelse, med særlig fokus på 
den forestående implementering af Interessefællesskaberne. Senere 
lavede vi SWOT-analyse på hver af de tre Interessefællesskaber, 
med henblik på at få belyst hvordan projekterne i IMCC i højere grad 
end nu kan videns- og erfaringsudveksle. Det er tanken at SWOT-
analysen sagtens kan være et tilbagevendende punkt på program-
met hvert år, fx på GF-weekenden, da man så altid er opdateret med 
behovene og ressourcerne ude i projekterne og derved lettere kan 
planlægge det kommende års aktiviteter i Interessefælleskaberne.     

Indførelse af strukturen med Interessefællesskaber i IMCC har på 
nogle områder været en svær proces, på andre områder lettere, men 
det er noget der også i årene fremover skal ofres opmærksomhed. 
Dog vil en del af problemerne blive afhjulpet efterhånden som vores 
hjemmeside, der i høj grad understøtter den nye struktur, bliver helt 
færdig og dermed mere anvendelig.   

For at sikre at udvidelse af sekretariatet og omlægning til individuelt 
medlemskab ikke sker hen over hovedet på de aktive IMCC ere, ville 
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bestyrelsen gerne have formelt tilsagn fra de aktive om, at ændrin-
gerne er reelt ønskede, og der blev derfor på generalforsamlingen 
stemt om, hvorvidt udvidelse af sekretariatet og omlægning til indivi-
duelt medlemskab er noget der skal arbejdes videre med at få reali-
seret. Forslaget blev vedtaget med stort flertal og det store arbejde 
kan således begynde. Ifølge tidsplanen vil der på Generalforsamlin-
gen 2008 blive stemt om vedtægtsændringer der formelt ændrer 
IMCC til at være en organisation baseret på individuelt medlemskab, 
med virkning fra 1. januar 2009  

På generalforsamlingen blev der valgt ny bestyrelse, og som noget 
ganske usædvanligt for IMCC, havde to af medlemmerne i bestyrel-
sen 2007 valgt at genopstille til bestyrelsen 2008. Dette, at undgå en 
total udskiftning af bestyrelsen hvert år, var et af målene i femårspla-
nen, og vil forhåbentlig sikre en bedre kontinuitet i bestyrelsens ar-
bejde.   

Som det fremgår, er IMCC i disse år i gang med nogle væsentlige 
forandringsprocesser, der gerne skal give IMCC et generelt løft. Æn-
dringerne vil forløbe over de næste par år og IMCC vil skulle investe-
re en del af sin egenkapital i disse tiltag, som forhåbentlig vil medvir-
ke til at IMCC også fremover vil være en sund og vital organisation 
med mange spændende og nyttige projekter i ind- og udland.  

Økonomi 
Af Kasper Skotte Ejlskov, Økonomiansvarlig i Bestyrelsen 2007  

Introduktion 
Overordnet set er IMCCs Økonomien sund og solid, og de seneste 
par års fokusering på den administrative del har båret frugt. Det blev 
i 2007 lavet ændringer i vores organisations struktur. Vi gik fra at ha-
ve en landssekretær med 20 timer ansat til at have en økonomi an-
sat 10 timer og en studerende ansat som landssekretær i 15 timer 
om ugen. Dette medførte en opkvalificering af IMCC økonomiske 
struktur og forretningsgange.  Regnskabet for 2007 var første regn-
skabsår, der fulgte kalenderåret. 2007 regnskabet gav et overskud 
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på 58.000 kr. IMCC er en organisation der stræber efter at regnska-
ber skal gå i nul og overskuddet blev først og fremmest realiseret da 
IMCC puljer ikke blev udnyttet som budgetteret. Samtidig overventes 
der underskud de næste par år. Dette som følge af omlægning til in-
dividuelt medlemskab og ansættelsen af fuldtids landssekretær og 
ekstra regnskabsansat for at imødekomme stigende aktivitet i IMCC.   

Økonomisk struktur- og forretningsgange 
I samarbejde med landssekretæren og vores revisor har bestyrelsen 
lavet IMCCs økonomiske struktur så gennemskuelig som muligt. Vi 
har samlet det meste af det administrative arbejde hos økonomi kon-
sulenten, samt arbejdet på kommunikationen til medlemmerne om-
kring IMCCs økonomi. Kontinuitet omkring økonomien er vigtig. Vi 
har derfor arbejdet på at få faste retningslinjer for alle grupper samt 
landssekretæren.  

Økonomien og rejser 
En stor del af IMCCs indtægter på i alt 830.641 kr. blev brugt på rej-
ser til de internationale møder med IMCCs søster- og moderorgani-
sationer. Nærmere bestemt blev der efter diverse tilskud og egenbe-
taling brugt 126.689 kr. på at sende IMCC deltagere til møder i bl.a. 
Frankrig, Sverige, England og Australien. Disse møder er en stor in-
spirationskilde for alle deltagere, og det er i disse fora mange af 
IMCCs internationale projekter tager form. Det er ligeledes der hvor 
alle udvekslingskontrakter bliver skrevet og rejserne er dermed en 
vigtigt del af IMCCs aktiviteter. Bestyrelsen har prioriteret at få så 
mange som muligt med da det er essentielt for IMCCs arbejde.  

Oversigt over puljer 
Der findes mange tilbud om træning og uddannelse som IMCCere 
opfordres at deltage i. For at deltage i disse kurser og konferencer 
skal der tit betales deltagergebyr. IMCCere kan søge støtte fra 
IMCCs uddannelse puljer til dette. Det blev i år kun søgt og givet for 
11.740 kr. mens 40.000 var budgetteret. Fra Techpuljen, der støtter 
køb af teknisk udstyr såsom computer printere m.m. blev der søgt og 
uddelt 16.579 mens 30.000 kr. var afsat. Fra initiativ puljen blev der 
uddelt 13.900 her var der budgetteret med 25.000.  
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Til sidst skal der på vegne af hele IMCC siges en stor tak til IMCCs 
økonomiske støtter, der gør IMCCs arbejde 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 
DADL 
PLO 
Lægekredsforeninger: 
Midtjylland 
Nordjylland 
Ringkøbings Amt 
Vestsjælland 
Ribe Amt 
Viborg Amt 
Storstrøm 
København  

IMCC København 
Af Mie Christensen  Lokalformand 2007-2008  

Det sidste års tid har vi først og fremmeste brugt på at lære  
hinanden og kende, og blive fortrolige med vores arbejdsopgaver. 
Derudover er meget af vores tid gået med rekruttering både til Adm. 
gruppen og til IMCC generelt i København. Da vi overtog Adm. po-
sten sidste år i februar, var vi to, så tingene er ikke altid gået så hur-
tigt som vi gerne ville have haft det til, men alt taget i betragtning 
syntes vi at det gik godt i forhold til det var to mands arbejde i stedet 
for fem. I år i februar holdt vi en fantastisk intro dag til IMCC, hvor al-
le grupper var nede med en stander på vandregangen på Panum og 
herigennem fik vi hvervet to nye medlemmer til adm gruppen, så nu 
er vi fire. 
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I starten af året fortsatte vi traditionen med at holde månedsmøder, 
men efter et stykke tid men disse gav folk udtryk for de ikke havde 
brug for dem og vi holdt i stedet adm møder med interessekoordina-
torerne. Dette var utrolig produktivt og der blev gode planer for se-
mesterstart efter sommerferien, med bl.a. en inspirations uge. Efter 
et halvt år uden månedsmøder begyndte folk at give udtryk for at 
disse manglede og vi genoptog dem med kæmpe succes og stort 
fremmøde.   
Inden sommerferien løb vi ind i et meget uheldigt problem, vores in-
ternet forbindelse blev lukket da vi åbent stod og spammede hele 
Panums netværk. Pga. Dårlig kommunikation troede vi at vi skulle få 
internet uden fra panum så vi undersøgte dette og skrev ansøgnin-
ger om penge osv. og i efteråret får vi fat i en af EDB cheferne der så 
kan fortælle os vi sagtens kan få internet hos Panum, der skal bare 
være mere sikkerhed. Vi installerede virus programmer og diverse 
på alle pc ere og endelig et år senere i 2008 fik vi internet. Så nu kan 
adm gruppen tænke på alle de spændende projekter de skal lave og 
ikke internet!  

Som sagt i efterårs semestret lavede vi en IMCC inspirations uge, 
hvor vi fik spændende folk fra bl.a. Folkekirkens nødhjælp til at snak-
ke om økologi og der var hospitals klovne og meget mere. Desværre 
fik ugen ikke helt den forventede succes, da mange aktive syntes det 
var for mange aktiviteter på en uge. Vi har taget denne erfaring vide-
re til andre arrangementer.  Intro dag i februar 2008 var en stor suc-
ces og der var super god respons fra både de andre IMCC grupper 
der deltog og folk der kom forbi boderne. Flere grupper har fik nye 
medlemmer pga. denne intro dag.   

Københavns Kontor har også været på vores liste i meget lang tid og 
ting der skulle ordnes, ryddes op i og gøres til et hyggeligt være sted. 
I juni 2007 fik vi en masse grupper til at møde op og være med til at 
gøre hovedrent og smide unødvendige ting ud og rense køleskabet. 
Det hjalp i et godt stykke tid på kontoret, men inden vi fik set os om 
var vi tilbage hvor vi startede!  
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IMCC Odense 
Af Reza Rasti- Formand for IMCC Admin Odense 2007  

I perioden efteråret 2006 til december 2007 gennegik administrati-
onsgruppen i Odense  store forandringer. 
Vores forhenværende lokalsekretær stoppede efter få måneder, og 
vi fik vi ansat én ny, Sara, der heldigvis stadig er ansat og yder en 
god støtte til lokaladministrationen og grupper i Odense.  

I slutningen af 2006 kom Admin Odense ud for to store udfordringer: 
1) fakultetet lukkede vores kontor pga. ombygning, og vi blev nødt til 
at flytte ind i et midlertidigt kontor, 2) ved den nationale generalfor-
samling i København gik vores gruppe fra at være en stærk gruppe 
bestående af 6 ildsjæle, til at pludselig kun bestå af 1.Vi "tabte" 2 til 
den nationale bestyrelse, 2 da de blev færdiguddannede 1 pga. orlov 
fra studiet. Dog lykkedes det at stjæle en tilbage af dem vi tabt til 
bestyrelsen tilbage, så vi blev 2 i admin gruppen. Noget af skaden 
blev repareret i foråret 2007 da administrationsgruppen fik 2 nye 
medlemmer, og i efteråret var gruppen blevet så stor igen at de 2 
"gamle" (mig og Hanne Aulie) kunne stoppe fra Admin Odense efter 
2 dejlige år.  

I resten af 2007 har  Admin Odense opbygget af et stærkt og motive-
ret team bestående af lokalformand: Erik Amnø, Økonomiansvarlig: 
Helene Hald, IT-ansvarlig: Gunnar Hvattum, Karin Haij, Julia Ceder-
lund og Bjørn Hellstrøm, der har givet lokalafdelingen i Odense  ny 
energi. Idag er kontorsproblematiken endelig løst da fakultetet byg-
get os et helt nyt og bedre kontor end vi nogensinde tidligere haft. 
Med et flot kontor, en god lokalsekretær, en stærk opbakning fra fa-
kultet og et motiveret team er Admin Odenses fremtid sikret i den 
nærmeste tid.  

I 2007 har Odense sendt mange aktive ud til de internationale mø-
der. Vi har været stærkest repræsenteret blandt lokalafdelingerne til 
møderne: FINO 2006 i Finland, EuRegMe2007 i Frankrig, IFMSA 
August Meeting i England og FINO2007 i Sverige. Denne store del-
tagelse er, udover de udsendtes stærke engagement i IMCC, på 
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grund af den stærke opbakning vi får fra det Sundhedsvidenskablige 
Fakultet i Odense med dekan Mogens Hørder i spidsen.  

I 2007 har Odense fulgt op på den tidligere success med Sund-
hedsMekka, og arrangeret dette hvert semester. Dette har medført at 
mange nye studerende har engageret sig i vores projekter.    

IMCC Esbjerg 
Af Linda Frost - Lokalformand 2007  

Det har været et begivenhedsrigt år for Esbjerg. Der har været stor 
fremgang i medlemstallet og nye aktiviteter har set dagens lys, des-
uden er der dannet grund for et forbedret samarbejde mellem lokal-
foreningerne Odense og Esbjerg som tilhører samme fakultet.   

Efter en periode med lavvande i medlemstallene er tilslutningen vok-
set og vokset, og der er nu mange friske fisk i IMCC Esbjerg. En år-
sag til fremgangen er, at IMCC har været så heldig at have personer 
på nøgleposter som rusinstruktorer, der har indoktrineret de nye stu-
derende. Naturligvis har det også været nogen yderst engagerede 
studerende på det nye semester!  

IMCC Esbjerg er større end nogen siden, og for første gang kan der 
tælles medlemmer fra samtlige semestre, vi kan blot håbe og gøre 
vores for, at den positive udvikling fortsætter.   

Aktiviteterne i det forgangne år tæller tilbagevendende begivenheder 
som markering af World AIDS dag d. 1. december og Fagligdag 
2007 med temaet Folkesundhed i det nye Danmark om folkesund-
hedsstuderendes rolle i sundhedsvæsenet efter strukturreformen. 
Desuden er nye projekter kommet til, Operation2015 er startet op i 
Esbjerg, og vi var for første gang med til Sundheds Mekka i Odense.   
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I øjeblikket er forskellige projekter under opstart, heriblandt Sund-
hedsekspressen og Blodbar . Det er vores håb, at de er på banen i 
2008. Esbjerg har derudover været stærkt repræsenteret på nationa-
le møder, og var i september vært for koordinationsmødet, næste 
skridt er at få flere af vores medlemmer til at deltage på internationa-
le møder. Desuden glæder vi os til at afholde den nationale general-
forsamling 2008. 
Må den friske brise blive til en god vind i sejlene! 

IMCC Århus 
Af Anna Cecilie - Lokalformand i Århus 

Generelt kan det siges for året 2007 i Århus, at det har været et år 
præget af utrolig stor aktivitet i grupperne, samt en stadig stor inte-
resse for IMCC blandt nye studerende, hvilket altid er dejligt at ople-
ve. 

I februar holdt vil lang fredagsbar med temaet 80 erne og med yoyo-
er og god musik blev det en rigtig god aften. 

I foråret igangsatte den daværende administrationsgruppe spisning i 
forbindelse med månedsmøderne, samt temaer for hvert måneds-
møde. Dette kunne for eksempel være en af grupperne der havde li-
ge ekstra tid og fortalte om nye ideer og arrangementer.  

Det sidste månedsmøde blev afholdt som en grillfest med sammen-
skudsgilde, og selvom det var en sommerdag, som de var flest i 
2007- med regn og kulde, blev det en rigtig god aften. Pamperfesten 
blev grundlag for en del debat om hvordan vi skal samarbejde med 
de andre foreninger og især omkring nøglekort uddelingen til konto-
ret. Dog er vi fortsat enige om, at baggrunden for pamperfesten er 
rigtig god, og at vi fortsat vil støtte dette.  

Efteråret startede med lokal generalforsamling. Vi sagde mange tak 
for en god indsats til den afgående adm. gruppe, og valgt en ny, be-
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stående af fire frivillige. Overleveringen er forløbet fint og takket væ-
re en god hvidbog, kører administrationen i Århus godt. 

I efteråret har vi tilstræbt at lave en plan for hvornår møderne lå i he-
le semestret, så flere kunne planlægge at komme. I en overgang op-
levede vi at interessen for månedsmøder faldt markant, blandt andet 
fordi aktiviteten i grupperne var steget meget. Vi blev i adm. gruppen 
mere opmærksomme på vores opgave i forhold til at få folk til at støt-
te op om møderne.  

På kontoret har vi indkøbt en bærbar computer samt ny printer. Der-
udover har vi investeret i nogle nye møbler og efter en stor oprydning 
er kontoret blevet et dejligt sted at være. I den forbindelse har vi gjort 
meget ud af at opfordre aktive til at holde døren åben til kontoret så 
det bliver mere åbenlyst at der sker aktivitet og at IMCC er et åbent 
sted for alle interesserede. 

I efteråret stod Århus for afholdelse af den nationale GF, hvilket var 
en stor succes. Vi afholdte det i Sønderjylland,  i en hytte med tema-
et Valhalla.  

IMCC Aalborg 
af Linn Bernklev  lokalformand i Ålborg 2007-2008  

I starten af perioden siden sidste årsrapport har der været flere mø-
der og planer om at gennemføre Bamsehospital i sommerferien 
2007, dette blev dog desværre ikke til noget  

Den nuværende bestyrelse blev stiftet i oktober 2007 og består af 
fem studerende på Aalborgordningen. Disse er Linn 
Bernklev(formand), Mary Holten Hansen(kasserer), Anne Krejbjerg 
(kritisk revisor og støttemedlem), Ehsan Motavaf (kritisk revisor og 
støttemedlem) og Kasper Røikjær Jensen (støttemedlem)  

Der er blevet holdt tre møder i efteråret, hovedsageligt omhandlende 
Bamsehospitalet. Dette blev afholdt d. 10/1-2008 i Forskningens 
Hus, Aalborg Sygehus med stor succes. 
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Planerne for 2008 er en IMCC-fredagsbar i Aalborg, opstart af en 
Donaidgruppe og endnu nogle Bamsehospital-dage, evt. også i an-
dre byer i Nordjylland.  

Blå interessefællesskab 

Exchange 
Af Mie Sara Hestbech  Nationalformand (NEO) 2006-2007  

Exchange året 2006-2007 var endnu et fint år for Exchange, hvor vi 
fik sendt en masse studerende ud i klinik og ligeledes tog imod gæ-
ster fra hele verden i både Århus, Odense og København. Vi modtog 
91 studerende, og udsendte 106 studerende.  

Den største del af arbejdet i Exchange-gruppen er det samme år ef-
ter år og præget af en masse praktiske opgaver der skal løses for at 
få alle udvekslingerne til at falde på plads.  
Heldigvis havde vi gode og velfungerende grupper med skønne 
hårdtarbejdende medlemmer i alle tre byer. 
Vi er en gruppe hvor der generelt er stor turnover af medlemmer, 
så der er altid mange nye i gruppen. Det kan være en udfordring 
mht. kontinuitet, men samtidig er det en stor social og arbejdsmæs-
sig ressource med alle de nye mennesker og ideer hele tiden.   

For at lære hinanden at kende startede vi derfor også efterårsseme-
stret med et nationalt møde i København, hvor vi spiste brunch og 
havde en træning i gruppedynamik og ansvarsfordeling. Samtidig fik 
vi trukket lod om alle Exchange-pladserne for den kommende sæ-
son. Forinden havde vi i alle tre byer lavet PR for Exchange-
pladserne og afholdt info-møder for ansøgerne.  

I forårssemestret havde vi som alle andre år travlt med at sørge for 
at ansøgninger og diverse dokumenter fra de heldige studerende 
som skulle af sted blev indsamlet og gennemgået, så de kunne 
medbringes til det internationale møde i Mandurrah, Australien i før-
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ste uge i marts. I Australien var Exchange repræsenteret ved Natio-
nalformand (NEO) Mie fra København. Det kan lige tilføjes at hun 
faktisk ikke fik afleveret alle ansøgningerne, da tasken med dem 
strandede i Paris ved en mellemlanding og først dukkede op igen ef-
ter hjemkomsten til Danmark. En lettere stressende situation for den 
meget grønne NEO, som var på sit første store internationale mø-
de Efter hjemkomsten fik hun således travlt med at eftersende alle 
de mange dokumenter (suk!).  

Fra Australien fik vi alle ansøgninger fra de studerende, som kom-
mer til Danmark i det kommende år, med hjem. Efter hjemkomsten 
blev alle indkommende studerende fordelt mellem de 3 byer, og der 
blev i grupperne startet planlægning med sommerens fælles socialt 
program..Vi holdt i denne forbindelse endnu et hyggeligt nationalt 
møde i København.  

I foråret havde vi, ved siden af vores daglige arbejde et projekt i 
København som vi også brugte meget tid på. Vi afholdt i marts en 
tema-dag for de udrejsende studerende fra hele landet med fokus på 
interkulturel kommunikation og international sundhed med foredrag 
og work-shop af Rikke Friis-Nielsen fra Mellemfolkeligt Samvirke og 
Morten Sodermann som er infektionsmediciner med speciale i tro-
pemedicin. Det blev 

 

efter vores egen beskedne mening 

 

- en stor 
succes.  

Vi modtager Exchange-studerende i Danmark hele året og den sjo-
veste (og nogle gange mest udfordrende) del af arbejdet i Exchange 
er således at tage godt imod de udenlandske studerende. I Køben-
havn holder vi altid en velkomst-middag i starten af måneden, hvor vi 
gerne laver en dansk middag og måske drikker lidt rødvin (cola til de 
muslimske Exchangere )  

De fleste studerende kommer dog i sommermånederne. Vi modtog i 
sommeren 2007 ca. 67 studerende fordelt på byerne, og i weeken-
derne samledes alle de studerende i en af byerne til sjov, ballade og 
sightseeing. Disse weekender, blev afviklet med høj deltagelsespro-
cent, og mange glade studerende. Det er en hård omgang for arran-
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gørerne, men alle Exchangere har arbejdet flittigt og været super-
dygtige  et stort klap på skulderen til alle involverede!  

I august var NEO Mie og lokalformand Håvard fra Odense til årets 
andet internationale møde i Canterbury, England. Her arbejdede vi 
sammen med den internationale Exchange gruppe i forskellige ar-
bejdsgrupper, vedrørende det internationale samarbejde. Udover 
dette, blev der skrevet kontrakter for det næste Exchange-år.   
Vi valgte at skære lidt ned på antallet af kontrakter, for der har været 
en meget stor arbejdsbyrde for Exchange, som vi blev nødt til at re-
ducere lidt. Vi kom derfor til at sige nej til mange kontrakter, hvilket 
var lidt svært. Men vi har stadig aftaler med en masse spændende 
og eftertragtede samarbejdslande.  

I efteråret 2007 blev der valgt en ny Nationalformand, Laura Sommer 
Hansen fra København, og nye Lokalformænd, Linnea Thorlacius i 
København, Ida Elisabeth Bang i Odense og Nis Brix Lauridsen i År-
hus.  

SCORE  Research Exchange 
Af Lene Holst Andersen  Nationalformand 2007-2008  

Research Exchanges (RE) formål er bl.a. at fremme internationalt 
samarbejde og forståelse imellem medicinstuderende gennem forsk-
ningsudvekslingsophold, samt give medicinstuderende et indblik I 
forskningsverden. Et RE-ophold består typisk af 4 ugers varighed på 
et forskningslaboratorium. Ikke desto mindre er der plads til klinisk 
forskning. Opholdene kan afhængig af universitet meritoverføres. 
Det har hidtil været muligt i København og Århus, men det skal un-
derstreges, at det kræver en hel del forarbejde. Under et RE ophold 
får de studerende mulighed for at deltage i det valgte forskningspro-
jekt, og på den måde få en dybere forståelse for det pågældende 
område. Projekterne kan variere fra anatomi til folkesundhed. Yderli-
gere 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 det sociale 
program, som den lokale RE-arrangørgruppe laver, får de studeren-
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de mulighed for at more sig, og opleve mange interessante ting. Fag-
ligt udbytte, såvel som socialt udbytte, er således en del af et RE op-
hold.   

Året 2007-2008 har været spændende for RE-Danmark. Vi har mod-
taget studenter fra Canada, Brasilien og Japan, mens studenter fra 
Frankrig og Libanon desværre blev forhindret i at komme til Dan-
mark. Vi har sendt i alt 7 studerende til Brasilen, Frankrig, Japan og 
Canada. Tidligere har vi sendt og modtaget studerende fra bl.a. Po-
len, Indonesien, Tyskland og Makedonien.   

Efter at have tegnet 5 

 

tilsyneladende attraktive 

 

kontrakter med 
Canada, Brasilien og Spanien kom ikke en eneste ansøgning til RE, 
da fristen udløb i efteråret 2007. Det har været en stor kamp for at få 
besat pladserne, som d.d. endnu ikke er fyldt op. Næste år handler 
derfor om at skaffe PR-materiale til de studerende og promote RE. 
Hvis meritoverførsel af forskningsopholdene var lettere ville antallet 
af ansøgninger stige 

 

heri ligger også en stor udfordring, nemlig at 
tage kontakt til fakulteternes studiekontorer.   

Jeg har opdateret RE s handovers, og forsøgt at strukturere årets 
gang i RE-Danmark, så bæredygtigheden forbedres i RE. Da det er 
mit første år som NORE, regner med at perfektionere RE s hando-
vers næste år, når min erfaring med at sende studerende ud er stør-
re. Nationalt har RE og Exchange samarbejdet om at finde boliger 

 

dette samarbejde håber jeg at kunne fortsætte i fremtiden. Der er 
netop kommet en ny lokalformand (LORE) i København, mens jeg 
varetager LORE-posten i Århus. Det giver et bedre udgangspunkt for 
at sende studenter til København, og de fleste projekter er da også 
her. Vi har i øjeblikket 9 projekter 

 

et passende antal, da vi kun 
modtager omkring 7 studerende pr. år. Alle projekter er pr. august 
2007 opdateret, og kører stadig.   

Internationalt set har SCORE-Danmark deltaget aktivt til AM-07 i 
Canterbury og MM-08 i Mexico. Danmark er et meget populært land, 
og mange lande vil gerne tegne kontrakter med Danmark, derfor har 
vi brug for at sende flere studerende ud, da det rent økonomisk 
hænger bedst sammen på den måde. 
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Fremtiden har mange muligheder for RE-Danmark. Hvis vores PR-
arbejde intensiveres og meritoverførsels-proceduren kan lettes, har 
flere studerende måske lyst til at rejse ud med RE, og vi får mulighed 
for at modtage flere studerende fra udlandet. Derudover behøver vi 
en endnu bedre arbejdsfordeling og kommunikation mellem LOREs 
og NOREs og bedre struktur af RE-Danmark.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, som har arbej-
det for SCORE for året 2007-2008. 

Dissektionstur til Tjekkiet 
Af Troels Græsholt-Knudsen- lokalformand for Dissektionsturen 2007  

Zechmeister: On this course you must become special knowledge! 
One zwei drei 

 

zaubermachen. I løbet af den menneskealder man-
den har arbejdet på University of Brno har han tilsyneladende udvik-
let sin helt egen sprogstamme. Og selv efter han er pensioneret er 
han stadig synonym med sommerkurset i dissektion i Brno. Også i år 
endte turen som en succes. I alle de evalueringer vi har fået tilbage 
står der et eller andet sted en variation over temaet: tak for to fede, 
faglige og underholdende uger i Tjekkiet  var glad for jeg tog med.  

Turen havde ellers en del startvanskeligheder, og i et langt, frustre-
rende døgn så det ud til at turen måtte aflyses som følge af for få til-
meldte. For at forstå hvorfor turen, der strækker sig mere end 30 år 
tilbage i historien, i løbet af to år er gået fra overbooket til luknings-
truet, gennemførte vi en evaluering blandt de deltagende for at sam-
le ideerne til at forbedre konceptet. Evalueringens hovedresultater 
pegede i retning af at alle egentlig var meget tilfredse med turens 
indhold, men at for få kendte til dens eksistens. Derfor har arrangør-
gruppen besluttet også at tage hovedansvaret for at arrangere turen i 
2008 og herunder oplære et hold deltagere i at gennemføre turen 
2008. Via. denne taktik er det muligt at starte reklamen for turen på 
et langt tidligere tidspunkt, hvilket forhåbentlig vil have sin virkning på 
deltagerantallet. Herudover kom evalueringen med mange forslag til 
forbedring af turens kvalitet, som vi vil prøve at få ført ind i 2008. Så-
ledes håber vi at kunne give IMCC's dissektionstur den saltvands-
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indsprøjtning der behøves for at sikre overlevelsen af et lærerigt og 
spændende tilbud til de danske medicinstuderende.  

Som noget nyt deltog i 2007 et prøvehold fra Ålborgs medicin med 
industriel specialisering . Eftersom deltagelsen var en succes både 
for ålborgenserne og os andre inviteres de med igen i 2008. Dissek-
tionsturen er således nu et tilbud til studerende på 4 universiteter i 
Danmark.  

Grønland 
Af Chalotte Davidsen  Nationalformand for Grønlandsgruppen2007-
2008  

Gruppen består i øjeblikket af seks medlemmer. To i både Køben-
havn, Århus og Odense. Tre medlemmer er kommet til i løbet af 
2008. Vi sagde samtidig farvel til et par stykker i gruppen, der bl.a. 
blev færdige på studiet. Vi stræber efter hele tiden at være to i hver 
by. Marianne stoppede ultimo 2007 både som formand og på studiet, 
og jeg overtog posten efter hende. Gruppen er velfungerende og 
samarbejder godt, fortrinsvis pr. mail. Det er desuden lykkedes os at 
mødes til et par nationale møder i både 2007 og 08.  

Ca. 20 studerende kom af sted til Grønland i 2007 og de fleste rest-
pladser blev fyldt i løbet af året. I 2008 har vi indtil videre sendt ca. 
15 studerende af sted. Der er stadig en del restpladser at få til inte-
resserede. De seneste år er ansøgerantallet faldet en smule. Dette 
kan til dels tilskrives hjemmeside- samt email-problemer i IMCC, 
hvilket har gjort det sværere at få informationer ud. Nu hvor hjemme-
siden er helt oppe at køre igen, regner vi med at det bliver bedre. 
Størstedelen af gruppens arbejde foregår på mail og via nettet. I øje-
blikket er vi derfor i fuld gang med at opdatere vores del af hjemme-
siden.  

I 2007 blev der taget stilling til, om vi også skulle tilbyde udenlandske 
studerende at komme til Grønland på udveksling. Vi tog de grøn-
landske hospitaler med på råd. Der blev besluttet ikke at tilbyde det-
te, da det ville medføre for store kommunikationsproblemer mellem 
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de studerende og patienterne. Vi forsøgte desuden at få hospitalerne 
til at evaluere på vores arbejde og de studerendes ophold. Tilbage-
meldingen på dette var noget lav, men holdningen generelt positiv. 
Da vi stadig er meget interesserede i at få evalueret vores arbejde i 
gruppen samt kvaliteten af klinikopholdene, arbejder vi i øjeblikket på 
at angribe sagen fra en anden vinkel med det formål for at øge re-
sponsen.  

Én fra gruppen har selv været i Grønland i løbet af 2007-08. Hun tog 
et helt semesters klinik deroppe i forbindelse med studiet og havde 
et super godt ophold.   

 

Præklinik 
Af Line Baden, national og lokal formand 2007.  

Vi var i 2007 5 aktive i præklinik-gruppen i Århus, som i øjeblikket er 
det eneste sted præklinik-gruppen eksisterer. Vi har dette forår haft 
mange problemer med at finde pladser til de nordiske studerende, så 
det er sidste sommer, vi modtager nordiske studerende, og at dan-
ske studerende kan komme til Norge, Sverige eller Finland, da vi har 
valgt at droppe samarbejdet. 
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I sommeren 2008 er 2 studerende sendt til Ittoqqortoormiit i Grøn-
land, 6 studerende er sendt til Færøerne og ca. 20 skal i præklinik på 
jyske hospitaler.   

Gult interessefællesskab 

Bamsehospitalet 
Af Jens Jakob H. Petersen  Nationalformand 2007  

Vi er i bamsehospitalet fortsat i samme spor som 2006, med masser 
af bamser, der både har haft brækket haler, ører, poter og øjne og er 
kommet til at spise brød med kerner. 2007 har således været et 
hårdt år for mange bamser i alle størrelser!  

Århus afdelingen er stadig småt bemandet i styregruppen, men med 
god tilslutning til Bamsehospitalsdagene. Lokalformanden er Tine 
Neermann Jacobsen.  

I København findes en stor styregruppe, og de har haft rigtig mange 
børn igennem i 2007. De har forsøgt sig med et forårsbamsehospital 
i 2007, og det gik godt. Desværre var der ikke krafter til det i 2008. 
Lokalformand: Katrine Andersen  

Odense er også en god stor og samarbejdsorienteret gruppe, der i 
2007 er begyndt at kigge efter nye medlemmer til styregruppen, hvil-
ket er lykkedes, og således er der helt nye kræfter 2008 til at arran-
gere Bamsehospital og Bamsestuegang. Bamsestuegangen findes 
indtil videre kun i Odense, men de andre byer er også interesseret. 
Lokalformand er Louise B. Andersen, stedfortræder Trang Pham.  

Der er blevet taget initiativ af en gruppe medicinstuderende i Aalborg 
om at starte en gruppe deroppe, og efter hvad jeg i skrivende stund 
ved, er denne gruppe under udvikling.  

Vores sponsor var i 2007 stadig Build-a-Bear, som både sponsorer 
med tryksager, bamser og likvide midler. 
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Donaid 
Af Cecilie R. Jensen og Sine H. Pedersen 2006-2007  

Donaid er i det sidste år vokset 

 
og i november måned talte vi 16 

medlemmer og vi er nu en afdeling både i Århus og København. Den 
store tilgang har betydet at vi i 2007 er kommet i gang med vores pi-
lotprojekt 

 

der desværre ellers har ligget lidt i dvale. Vores pilotpro-
jekt var beskrevet som undervisning af gymnasieklasser med et op-
læg om organdonation efterfulgt af en etisk diskussion 
Projektstart blev på Nørresundby gymnasium, Nørresundby i april 
måned. Derefter blev projektet  fulgt op af 2 besøg på gymnasier i 
november måned; et på Hadsten gymnasium og et på Marselisborg 
gymnasium.  Besøgene var en stor succes, både for Donaid og for 
gymnasierne, som vi gentager til næste år.   

Årets højdepunkt var landets første donordag, som Donaid arrange-
rede i samarbejde med transplantationsgruppen, FOF Århus, UR-
BAN og Århus stiftstidende. Denne fandt sted d. 29. juni i Århus 
midtby. Her var 50 kittelklædte, frivillige medicinstuderende på gaden 
for at dele Sundhedsstyrelsens organdonationsfolder ud. Donaid 
stod på dagen for informationsstande og føle/røre stande med grise-
organer rundt omkring i byen. Derudover var der også genbrugs-
stande og hospitalssenge opstillet i byen, for at skabe debat. Alt i alt 
blev der delt omkring 3000 foldere.  I ugerne op til donordagen kørte 
URBAN og Århus stiftstidende en artikelserie, hvor de hver dag brag-
te en artikel om organdonation, heriblandt også en artikel om Do-
naids arbejde.    

Donaid har i efteråret arrangeret fredagsbare med temaet orgando-
nation for medicinstuderende samt studerende på det samfundsvi-
denskabelige fakultet på Aarhus universitet. Her var der mulighed for 
at tage stilling og få en uformel snak om organdonation over en øl 
med Donaids faglige kompetente medlemmer.   
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Vores ambitioner for næste år er at fortsætte vores forskellige del-
elementer i projektet, så vi rammer så mange forskellige folk som 
muligt.   

Sexekspressen 
Af Lene Maria Ørts  National Formand 2007  

I 2007 har Sexekspressen fortsat vores arbejde indenfor projektets 
rammer. Vi har fokuseret på fortsat opkvalificering af nye og gamle 
guider samt at styrke vores internationale engagement. Sexekspres-
sen havde i starten af 2007 aktive i henholdsvis Odense, Århus og 
København. Desværre er projektet i løbet af 2007 blevet midlertidig 
nedlagt i Odense.  

Seksualundervisning: 
København har i 2007 undervist 14 klasser imens Århus har under-
vist 12 klasser. Dette ligger lavere end vores oprindelige målsætning.  
København har i 2007 været præget af at der ikke har været så 
mange aktive som nogle af de tidligere år, og Århus har kæmpet 
med at de folk der oprindeligt var med til at starte projektet op i Århus 
i 2006 ikke har været til stede.   

Økonomi: 
Sexekspressen, Århus har i 2007 modtaget 28.000 kr. fra Wilhelm 
Kiers Fonden. Derudover havde de en indtjening på 8400 kr fra ad-
ministrationsgebyrer opkrævet fra de skoler de underviste.  
I København har vi tjent 9800 kr ind via vores undervisning. Derud-
over har vi modtaget tilskud fra en række private fonde.   

Derudover har Sexekspressen fået bidrag fra IMCCs Uddannelses-
pulje til dækning af 50% af vores rejseomkostninger og deltagerge-
byrer i forbindelse med Sexpression Konferencen i Sheffield hvor vi 
havde en delegation på 3 personer af sted.   

Organisatorisk struktur: 
Sexekspressen har i 2007 fortsat arbejdet med en flad struktur. Nati-
onal formanden har til dels haft en koordinerende funktion mellem 
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Århus og København, men har hovedsageligt fokuseret på at fast-
holde vores internationale kontakter. I henholdsvis Århus og Køben-
havn afholdes der månedsmøder samt styregruppemøder ca. en 
gang om måneden. Styregruppen er åben for alle og tager sig af det 
administrative arbejde i forbindelse med opretholdelsen af Sexeks-
pressen.   

Odense måtte ca. halvvejs inde i 2007 opgive at holde Sexekspres-
sen kørende som et aktivt projekt. Der har efterfølgende været lø-
bende kontakt til personer i Odense som har overvejet at opstarte 
projektet igen, men desværre uden held. Invitationer til sommerse-
minaret og uddannelsesdage har været sendt til Odense.   

Uddannelse af guider: 
Århus afholdt i foråret et weekendseminar som blev afkortet på 
grund af manglende tilmeldinger. Her havde de blandt andet oplæg 
om islam og seksualitet. Weekendseminaret i København blev helt 
aflyst på grund af manglende tilmeldinger.   

Sexekspressen har i 2007 afholdt et landsdækkende sommersemi-
nar med undervisning af blandt andre Erik Ernst, Gert Martin Hald og 
en deltager fra Sexskolen som blev sendt på TV3.  
I København er der i 2007 desuden blevet afholdt 2 uddannelsesda-
ge; en i forårssemestret og en i efteråret.   

Særarrangementer: 
I Århus afholdte Sexekspressen i efteråret en pornoaften som blev 
en stor succes med over 100 deltagere. De havde inviteret Michael 
Ziele (Porno skuespiller) og Gert Martin Hald (Sociolog og underviser 
på Sexologisk kursus på Københavns Universitet). Det fungerede 
meget godt med et akademisk perspektiv og et mere real life per-
spektiv og der var en efterfølgende debat med spørgsmål fra salen.   

IMCC landsmøder: 
Sexekspressen havde 4 repræsentanter med til forårsmødet i Ny-
borg, fra henholdsvis Odense og København. Til General Forsamlin-
gen i oktober deltog 1 repræsentant fra Sexekspressen. Her blev der 



  

Årsrapport 2007                                  Side 27 af 46                            

blandt andet holdt et møde med repræsentanter fra Odense omkring 
genopstart af Sexekspressen i Odense.   

Internationale aktiviteter: 
Sexekspressen har haft en repræsentant med til begge de to IFMSA 
General Assemblies (GA) der blev afholdt i 2007. I marts var lokal-
formanden fra Århus med til GA i Australien og i august var National 
formanden med til GA i Canterbury, UK. Desuden havde vi en dele-
gation på 3 personer med til Sexpression Konference i Sheffield. Vi 
havde desværre ingen repræsentanter med til NECSE 2007, da vi på 
det tidspunkt ikke havde en fungerende nationalformand til at vare-
tage kontakten til de internationale SCORA mailinglister.   

Det Nationale Medicinerråd, NMR 
Af Line Engelbrecht Jensen, NOME/Formand NMR, 2007     

Det Nationale Medicinerråd, der på nationalt og internationalt plan 
fungerer som en undergruppe under IMCC, er en samarbejdsplat-
form for de tre uafhængige Medicinerråd i Århus, Odense og Køben-
havn.  

Medicinerrådene arbejder med medicinsk uddannelse, og sidder 
herved som repræsentanter i udvalg, råd og nævn under universitet 
og fakulteter for at de studerende bliver hørt, både når det drejer sig 
om studiemiljø, ændringer i studieordningen og de større politiske 
emner inden for medicinsk uddannelse. 

På landsplan samarbejder medicinerrådene om nationale tiltag og 
udveksler erfaringer. Internationalt er NMR repræsenteret i IFMSA 
SCOME gennem IMCC, hvor vi arbejder med de større linier inden 
for medicinsk uddannelse; vi er herigennem de studerendes repræ-
sentant i store internationale organisationer som WFME og AMEE. 

I det sidste år har NMR holdt to fællesmøder (et pr. semester), hvor 
der især er blevet sat fokus på problematikken omkring den halvhjer-
tede indførsel af Bachelor/Master-systemet. Desuden er der blevet 
diskuteret klinikophold og kvaliteten af disse, og i alle tre byer bliver 
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der arbejdet meget med netop dette. I Århus er man også ved at ud-
arbejde en ny studieordning, så input til denne har også været på 
dagsorden. Internationalt har NMR været med til at forfatte adskillige 
politikpapirer omkring Bologna-processen samt Students Specifica-
tions on WFME s Global Standards in Basic Medical Education . Lo-
kalt er der selvfølgelig udført en mængde studenterpolitisk arbejde, 
som der nok ikke er plads til at nævne her.  

Global Health 
Af Karin Haij, formand i Global Health 2007  

Gruppen startede i August 2007 efter inspiration fra AM, i Canterbu-
ry. I løbet af efteråret begyndte vi at etablere os i Odense, ud fra de 
linjer, som gruppen havde arbejdet med under AM mødet i august 
måned. Det viste sig efter undersøge, at der var et eksisterende pro-
gram i København. Arbejdet i løbet af efteråret gik ud på at prøve om 
implementere et tilvalgskursus på medicin studiet, og en kontakt på 
fakultet ved SDU. 

Gobal Health Challenges sommerskole 
Af Eva Margrethe Holst, Koordinerende sekretær for sommerskolen 
og IMCCer   

Den 2 ugers sommerskolen i Global Health Challenges arrangeres 
som et samarbejde mellem IMCC og Københavns Universitet. Som-
merskolen havde i 2007 omkring 80 ansøgere hvoraf de 60 blev op-
taget. De studerende bliver her undervist i diverse emner indenfor 
global sundhed og får mulighed for at få adgang til det netværk af 
forskere, studerende og organisationer, der arbejder indenfor områ-
det. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med sommerskolen 2008 
og glæder os meget til at afholde næste års sommerskole.  
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Tropemedicin 
Af Birgitte Gantris, Kursus koordinator for tropemedicin 2007  

Endnu engang afholdt Afdelingen for International Sundhed, Det 
undhedsvidenskabelige fakultet, Kursus i International Health i hele 
august måned. I år hjalp 8 medicinstuderende med planlægningen 
og den praktiske afvikling.Kurset blev i lighed med året før afholdt på 
engelsk, og blandt de velkendte danske og norske deltagere var  og-
så kursister fra bl.a USA, Rwanda, Frankrig og en enkelt japaner, der 
efterfølgende har vist interesse for at tage masteren i international 
sundhed ved KU.Det er en kendsgerning at vi efter at kurset er ble-
vet engelsksproget oplever flere ikke nordiske ansøgere. Dette er en 
administrativ udfordring i forhold til assistance med boligsøgning, vi-
sum og opholdstilladelse - men til gengæld en frugtbar udvikling i 
forhold til videnudveksling og debat under kurset - og efterfølgende.  
Stor fordel for kursisterne at der kunne oploades kursusmateriale på 
IMCC hjemmesiden og at vi under kurset har mulighed for at benytte 
IMCC lokalet som base. Ca. 120 mennesker deltog og gennemførte 
kurset. Et betydeligt antal måtte acceptere at stå på venteliste inden 
optag - eller fik slet ikke plads.  

Integrationsprojekt 
Af: Kit Peiter Lund, formand 2007 

Integrationsprojektet har nu kørt et par år i Odense med stor succes. 
Interessen for projektet er stadig stor, og aktiviteterne indenfor pro-
jektets rammer er udvidet. Dette omfatter børnevejning (start forår 
07) og måling af blodsukker og lungefunktion i Outlet Fyn, hvilket 
griber fat i en bredere del af beboerne i Vollsmose. Derudover har vi 
fået kontakt til en specialenhed på Odense Universitets Hospital, der 
ønsker at belyse indvandreres særlige helbredsmæssige/sociale 
vanskeligheder. Integrationsprojektets rolle i forbindelse med denne 
afdeling er dog endnu ikke afklaret.   

Internt i projektet er der sket et lederskift, da Arwa Josefsson over-
drog formandsposten til undertegnede sommer 2007. Efteråret gik 
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derfor med indkøring og forståelse af de studerendes rolle i projektet, 
og dermed Vollsmose.   

Forårssemestret har været en stor succes for projektet, da det efter 
massiv reklamering lykkedes at skabe en stor og bred gruppe inte-
resserede frivillige, dækkende studerende fra 1.-7. Semester. Med 
den fornyede styrke har der været møder i gruppen om hvordan de 
næste semestre skal gribes an, personligt har jeg været en stærk 
fortaler for en bredere ansvarsfordeling, således at gruppen ikke blot 
bestod af én formand (-kvinde) og frivillige studerende, men at et 
større antal fik et ansvar og denne kernegruppe så kunne afholde 
regelmæssige møder i løbet af semestret.   

Vi har derudover været interesserede i et samarbejde med gruppen 
Undocumented Refugees . Denne gruppe har en fantastisk viden 

om flygtninges forhold i Danmark, og vi har snakket om at en work-
shop for de frivillige i Integrationsprojektet ville give større viden og 
tyngde til arbejdet i Vollsmose.    

Ideerne om strukturændring og workshop skulle have været debatte-
ret til et møde for alle gruppens medlemmer (dækker knap 40 stude-
rende) under hyggelige omstændigheder. Men da jeg var for sent 
ude til at søge penge fra bestyrelsen blev arrangementet taget af 
plakaten. I stedet håber jeg at kunne arrangere noget lignende i sep-
tember for at styrke gruppens fællesskabsfølelse og engagement. 
Dette vil så blive grobunden for at få ideerne integreret i projektet.  

Grøn interesse fællesskab 

3om1 
Af Helene Jørgensen   National Formand   

Selvom det er ved at være et stykke tid siden vil vi alligevel nævne at 
vi i Efteråret 2006 havde besøg af vores indiske samarbejdspartner 
Dr. Sujit Bramochary. Det var første gang han var i Danmark og be-
søge 3om1. Besøget var en stor succes og Dr. Sujit holdt bl.a. fore-
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drag på gymnasier og universiteter i de tre byer: Odense, Århus og 
København. Det er også de byer hvor vi som 3om1 gruppe netop nu 
er repræsenteret med frivillige aktive gruppemedlemmer. Måske kan 
vi også snart tilføje Esbjerg til listen, der er i hvert fald nogle menne-
sker som er i gang med at starte en gruppe op derovre. Vi håber 
selvfølgelig at det vil skabe flere sponsorer og mere kendskab til 
3om1. Sommeren 2007 havde vi som gruppe 5års jubilæum. Og el-
lers kan vi fortælle at vores sponsorliste vokser stille og roligt hele ti-
den 

 

vi er nu oppe på i alt 221 børn som får deres skolegang m.m. 
sponsoreret her fra Danmark.   

Vi har i efteråret 2007 og foråret 2008 arbejdet for at få nogle nye ak-
tive medlemmer til gruppen i Kbh. og det er lykkedes fint med 2-3 
nye personer hvoraf 1 allerede har været i Indien og besøge nogle af 
børnene og vores indiske samarbejdspartner. 

Kenyaprojektet 
Af Reza Rasti- Projektkoordinator for Kenyaprojektet  

I perioden efteråret 2006 til december 2007 er følgende sket i Ke-
nyaprojektet;  

I november 2006 sendte vi 4 af vores aktive til FINO mødet i Finland 
med forhåbningen om at kunne mødes sammen med vores partnere 
i de andre nordiske lande.Dog blev vi skuffede, da der i stort set ikke 
var nogle andre fra projektet i de andre lande med til mødet.  

Foråret 2007 begyndte 6 af vores aktive, der endnu ikke selv havde 
været i Kenya med fundraising, og ved hårdt arbejde gennem året 
lykkedes det for dem, at indsamle flere tusind kroner gennem at 
sælge vafler i vores fakultetsbygning.I sommeren rejste de så af sted 
og fik opleve projektet i praksis, efter at have arbejdet for det i et års 
tid.  

I foråret formidlede projektet volontørarbejde for flere end 20 andre 
studerende fra Danmark ned i Nairobi.og i efteråret 2007 fik projektet 
besøg fra vores kenyanske partner Jonah Kitheka fra Nairobi. Tema 
aftener og hygge blev arrangeret i Odense, København og Århus, 
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hvilket tiltrakt endnu flere studerende, der gerne vil  af sted og lave 
frivilligt arbejde på Jonah og Provide Internationals sundhedsklinik-
ker.  

P.t. har vi mange studerende, har meldt sig til et ophold, særligt i 
sommeren 2008, men grundet den meget ustabile politiske og sik-
kerhedsmæssige situation i landet efter det for nylig gennemførte 
præsidentvalg, følger vi kontinuerligt udviklingen gennem vores kon-
takter i Nairobi, for at se hvordan vi skal reagere og følge op på det 
hele.  

Masanga-projektet 

Af Susanne Hass-  projektleder 2007 

  

Masanga Gruppen i IMCC er et nyt og spændende projekt der er 
startet op i september 2007 i Århus lokalforening.Projektet er et 
samarbejde med foreningen Masangas Venner, der ledet af special-
læge i kirurgi Peter Bo Jørgensen, som har påtaget sig ansvaret for 
rehabiliteringen af Masanga leprosy Hospital i Sierra Leones Tonkoli-
li distrikt.  

Sierra Leone har indtil 2002 været hærget af voldsom borgerkrig. FN 
trak sig ud i 2005, og landet er nu i en genopbygningsfase efter 
nærmest total ødelæggelse. Det er verdens fattigste land og indeha-
ver af adskillige meget triste statistiske førstepladser, blandt andet 
for højeste børnedødelighed og korteste levealder.  

IMCC s Masanga Gruppe har påtaget sig at oprette et fejl 

 

og un-
derernæringscenter på Masanga Leprosy Hospital. Dette blev åbnet 
d.18. februar i 2008. Vores to første udsendte medicinstuderende til 
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projektet har været skolet på en lignende facilitet hos læger uden 
grænser i Sierra Leone og lagt en masse kræfter i protokol og pro-
cedureudvikling for afdelingen. Flest kræfter går på at undervise per-
sonalet, både på afdelingen og på hospitalets egen sygeplejerskole.   

Vi har lige nu sendt hold to af sted og venter spændt på hjemkost af 
første hold. Vi sender  2 medicinstuderende af sted ad gangen, 3 
gange årligt. Deres opgaver er primært centrerede omkring behand-
ling og diagnosticering af fejl 

 

og underernæring, men derudover 
skal de også 

 

som et led i projektets bæredygtighed undervise i ud-
valgte emner på hospitalets sygeplejerskole. Som en nyere del af 
projektet har vi inkorporeret kapacitetsopbygning af vores samar-
bejdsorganisation. Pilotprojekter med fokus på fortalervirksomhed 
omkring sundhedsrelaterede emner i lokalområdet er i centrum. 
Gruppen i Århus tæller nu 15 aktive medlemmer, der har travlt med 
fundraising, rekruttering, PR, anskaffelse af materialer, undervisning 
osv.  

Vi vil meget gerne starte op i de andre lokalforeninger også, så inte-
resserede er meget velkomne til at kontakte os på 
imcc_masanga@yahoo.dk. Yderligere information kan findes på projek-
tets hjemmeside er www.masanga.imcc.dk

  

       

  

http://www.masanga.imcc.dk
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Operations 2015 målene 
Af Ditte Marie Klitbo- Nationalformand 2007   

I Kbh. er der sket en rivende udvikling med en lille gruppe på tre, der 
er vokset til i hvert fald 7!Vores filmaftner specielt har været meget 
populære, Lilja 4ever blev vist i efteråret, Kids her til foråret med ca. 
50 deltagende hver gang. Foredrag med bl.a. formanden for Materni-
ty Worldwide, Henriette Svarre, var også vellykket og rigtig god di-
rekte feedback har der været på vores kaffe-events, hvor koffein-
trængende medicinstuderende kunne få en tår kaffe mens de hørte 
om projektet, målene og vores forskellige arrangementer.  

I Odense er der fortsat fuld aktivitet og gruppen bliver større med 
engagerede medlemmer. Der har i den forgange år været fokus på 
mål 4, 5 og 6 med foredrag fra Læger uden Grænser og Maternity 
Worldwide, foredrag fra prof. i HIV/AIDS Court Pedersen samt lektor 
i global sundhed Morten Sodemann, dokumentarfilmfremvisning i 
fredagsbaren samt kunstudstilling på Brandts med værker lavet af de 
studerende fra Det Fynske Kunstakademi samt intimkoncert med 
Caroline Henderson. Alt i alt nogle vellykkede arrangementer med 
god opbakning fra de studerende.    

Århus er også blevet en aktiv del af projektet og i oktober 2007 blev 
der afholdt en foredragsaften om mål 1 med en medarbejder fra 
udenrigsministeriet som oplægsholder og der var samtidig fremvis-
ning af vores fine fotoplakater. Der var et godt fremmøde med ca 40 
deltagere. I maj 2008 blev der planlagt en debataften om mål 3, hvor 
Lone Dybkjær, Margrethe Silbersmith og Ngusuma fra norske FN til 
at være debatpanelet med efterfølgende hyggeligt samvær med dj 
osv. Arrangementet blev desværre aflyst af paneldeltagerne samme 
dag. Endvidere er gruppen voksende med 2 nye medlemmer.   

I Esbjerg har der været fokus på mål 1 med fotoudstilling og gruppen 
forsøger at rekruttere mennesker til gruppen og der sker god frem-
gang. Der er nye arrangementer på vej til 2008.  
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Healthy Planet 
Af Karin Haij- projektleder i Odense  

Healthy Planet findes på nuværende tidspunkt i IMCC Odense og er 
et helt nyt initiativ. Det er et projekt, der fokuserer på samspillet mel-
lem miljø og sundhedProjektet har tre hovedmål:  

1. At opfordre studerende til direkte og med konkrete handlinger at 
modvirke klimaforandringer.  

2. Ved hjælp af hjemmesiden www.treeforhealth.org, og kampagne-
arbejde at gøre medicinstuderende bevidste om, at klimaforandringer 
har effekter på sundhed, eksempelvis når infektionssygdomme spre-
der sig til nye geografiske områder/lande og bryder ud i andre sæso-
ner end de plejer, at madproducerende økosystemer påvirkes og at 
risikoen for f.eks. oversvømmelser og orkaner øges.  

3. At være med i arbejdet med at lave SDU "klima neutralt" og sikre 
en mere bæredygtig anvendelse af energi i sundhedsarbejde gene-
relt.  

I efteråret 2007 blev der etableret kontakt mellem IMCC Odense og 
den britiske gruppe Healthy Planet, der laver kampagner for at mod-
virke den globale opvarmning. Deres arbejde har været en stor inspi-
ration og der blev hurtigt taget en beslutning om at starte et lignende 
projekt i Denmark. Efter en artikel i Sundoghed (vores skoleblad i 
Odense), blev vi kontaktet af Philippe Grandjean, professor og forsk-
ningsleder på SDU, som gerne ville starte et samarbejde med os. 
Han har en vision om at lave SDU "klima neutralt", hvilket vil sige sy-
stematisk mindske på kuldioxidudslip og samtidig kompensere for 
det der slippes ud. Vi samarbejder også med Odense kommune og 
er medarrangører i en bæredygtigheds konference der holdes den 
15-17. september 2008.  

I foråret 2008 har projektet udviklet en idé som går ud på at skabe en 
informativ platform for medicinstuderende over hele verden, om mil-
jøets effekter på sundhed. Vi har skabet en hjemmeside 
(www.treeforhealth.org) hvor der skal findes mulighed til at deltage i 

http://www.treeforhealth.org
http://www.treeforhealth.org
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diskussioner, dele artikler, læse blogs og linke sig videre til andre 
store hjemmesider som omhandler lige disse emner. Informationen, 
som er på engelsk, kommer at spredes over hele verden gennem at 
danske medicinstuderende planter et træ på deres udlandsophold, 
markeret med en flag med IMCC s logo og logoen for hjemmesiden. 
Træplantningen skal dokumenteres på hjemmesiden med bille-
der/film. På denne måde kan de studerende fremme Healthy Planets 
arbejde samtidigt med at de fremmer miljøet. Hjemmesiden er under 
udvikling og vi skal foreløbig kontakte WHO for samarbejde og vi hå-
ber på at få lov til at plante træer på SDU s område inden sommeren. 
En del praktiske detaljer som for eksempel design og produktion af 
flag og tilladelse til at plante træer i udlandet, er blandt de nye udfor-
dringer til efteråret!   

I øjeblikket er vi 2 aktive og 1 samarbejder, men det har vist sig inte-
resse på månedsmøder i Odense og forhåbentlig bliver vi større og 
mere stabile til efteråret. Vi har brug for flere! Sundhedsvidenskabs-
studerende og naturvidenskabsstuderende, i alle byer kan deltage!  

Uland 
Af Ole Henrik Krat Bjørkholt  Nationalformand 2006 

Tumu - Ghana 

IMCC Ulands projekt i Ghana arbejder frem til 2011 udfra følgende 
objektiver: 

1. To build health planning, monitoring and implementation 
capacity in Sissala East District Health Management Team 

2. To facilitate health-related operational research in Sissala 
East District 

3. To build civil society capacity to improve the district 
HIV/AIDS response 

4. To strengthen the Danish international health resource base 
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IMCC arbejder i det nordlige Ghana og indgår som medlem af den 
offentlige Sundhedsadministration i Sissala East District. Derudover 
har IMCC et tæt samarbejde med de lokale NGOer i distriktet.  

Kapacitetsopbygning af den lokale Sundhedsadministration 
Kapacitetsopbygningen af distriktets Sundhedsadministration foregår 
dels ved den daglige støtte til rapportskrivning, informationsanalyse, 
deltagelse i ugentlige planlægningsmøder samt monitorerings- og 
supportbesøg på sundhedsklinikkerne i distriktet. Derudover støtter 
IMCC træninger, både med henblik på simple færdigheder, såsom 
computerkendskab og dataanalyse, samt mere komplekse som ma-
nagement og planlægning. I 2008 er målsætningen at afholde en 
træning med udgangspunkt i Sundhedsadministrationens egne øn-
sker og behov, som kan udvikle ledelses- og planlægningskompe-
tencer for de ansatte.  

Nyhedsbrev 
Hvert kvartal udgiver IMCC på vegne af Sundhedsadministrationen 
et nyhedsbrev omhandlende alle aspekter af sundhed. I nyhedsbre-
vet er bidrag fra både offentlige og civile samarbejdspartnere på 
sundhedsområdet. Der arbejdes mod at overdrage ansvaret for ud-
givelsen til vores ghanesiske samarbejdspartnere.   

Sundhedsbibliotek 
På Sundhedsadministrationen har IMCC tidligere været med til at 
opstarte et sundhedsbibliotek. Vi arbejder løbende med at forbedre 
dette og har i den forbindelse installeret forskellige læringsprogram-
mer på bibliotekets computer. Derudover arbejder IMCC på at få 
Sundhedsadministrationen til at tilknytte en fast person som bibliote-
kar.   

Forskning 
IMCC har indenfor forskningsområdet arbejdet med at tiltrække gha-
nesiske og udenlandske forskere til distriktet. I første omgang foku-
seres på studerende, men på længere sigt er det også hensigten at 
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få professionelle forskere til distriktet. Der er bl.a. taget kontakt til 
Faculty of Public Health, University of Ghana og Folkesundhedsvi-
denskab ved KU. IMCC ejer et gæstehus, som giver forskerne mu-
lighed for at bo i distriktet, mens de laver deres dataindsamling. 
IMCCs arbejde indenfor de næste år bliver at få udarbejdet en hold-
bar løsning til overdragelse af huset til vores ghanesiske samar-
bejdspartnere.  

IMCC arrangerer hvert kvartal møder for Forskningskomitéen i di-
striktet, som består af repræsentanter fra forskellige relevante sam-
arbejdspartnere med interesse i sundhedsforskning i distriktet. Fokus 
har her været rettet mod at udvælge og prioritere en række forsk-
ningsemner, som er af relevans for distriktet. Denne liste er distribue-
ret til samarbejdspartnere, heriblandt FSV, KU. Derudover har IMCC 
arrangeret en træning for Forskningskomitéen for at give medlem-
merne en bred basisviden indenfor forskning.  

HIV/AIDS og civilsamfundet 
IMCC har fokus på at støtte civilsamfundet i at bekæmpe HIV/AIDS i 
distriktet. IMCC har støttet opstarten af et center for HIV-rådgivning 
og testning. Desuden har IMCC arrangeret og finansieret en træning 
for 21 HIV/AIDS rådgivere, hvoraf de fleste er sygeplejersker og jor-
demødre på hospitalet, mens de resterende er udvalgt fra civilsam-
fundet. Rådgiverne udfører informationskampagner i distriktet samt 
rådgiver og tester klienter på hospitalet i samarbejde med civilsam-
fundsorganisationer samt det offentlige sundhedsvæsen. IMCC har 
forsøgt at samle indsatsen på HIV/AIDS-området i et fælles fo-
rum/netværk i distriktet, hvor offentlige instanser, såsom sundheds-
administrationen og byrådet, såvel som civilsamfundet, repræsente-
ret ved de lokale NGO er, mødes for at dele erfaringer og planlægge 
aktiviteter sammen. Netværkets styrke kom for alvor til udtryk da alle 
partnere i fællesskab planlagde aktiviteter i anledningen af World 
AIDS Day 2007.  

IMCC støtter desuden de lokale NGOer, som arbejder på sundheds-
området, i deres daglige arbejde. IMCC har doneret nyt IT-udstyr til 
fem lokale NGOer, samt afholdt computertræninger for disse. Der 
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støttes med teknisk assistance svarende til deres individuelle behov i 
det daglige arbejde.   

Subdistriktsarbejde 
For at få et indtryk af det kliniske arbejde, har udsendte i starten af 
opholdet 4 ugers subdistriktsarbejde, hvor vi deltager i det daglige 
arbejde på en landsbyklinik. Derudover deltager vi som observatører 
som en del af Danidas delegation ved det halvårlige Nationale 
Health Summit, hvor donorer mødes med det ghanesiske sund-
hedsministerium, for at planlægge næste års fokusområder.  

San Lucas - Bolivia 
2007 har været et travlt år i San Lucas. Der er mange aktiviteter på 
projektet, så der er rigeligt arbejde for de 4 frivillige. Desuden har 
projektet 2 lokale fuldtidsansatte samt flere deltidsansatte. I 2007 har 
især seks indsatsområder været i fokus:  

Kvindegrupper 
Arbejdet med kvindegrupper er en vigtig del af projektets bæredyg-
tighedsstrategi, og der er et behov og ønske fra kvinderne i San Lu-
cas om at fortsætte og udvide samarbejdet med IMCC. Det har ikke 
været muligt i 2007, da der kun har været én lokal ansat til denne ak-
tivitet. Derfor søges nu efter én mere. Trods en ny regeringspolitik, 
som problematiserer internationale NGOers stigende indflydelse via 
deres økonomiske ressourcer, fortsætter det gode samarbejde mel-
lem IMCC og kvindernes organisation Inty Pallay i 2008.   

Traditionel medicin 
IMCCs ansatte læge, Elio Martinez, har i 2007 afholdt en masse kur-
ser for de traditionelle behandlere i området. Han arbejder på nuvæ-
rende tidspunkt i 5 områder, og de traditionelle behandlere er glade 
og interesserede i hans kurser, hvor de deltager meget aktivt. Han 
har også afholdt kurser for lægerne på San Lucas hospital med fo-
kus på at fremme forståelsen for det oprindelige folk, samt deres syn 
på traditionel medicin kontra moderne vestlig medicin. IMCC har op-
nået en aftale med kommunen om at dele alle udgifter til kurserne, 
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med undtagelse af lægens løn, ligeligt mellem kommunen og IMCC. 
I 2008 skulle aftalen gerne blive 60 % til kommunen.  

Ansatte 
IMCC har forhandlet kontrakter for vores to fuldtidsansatte, hvilket 
var udfordrende. Den bolivianske lovgivning omkring ansatte er me-
get anderledes end i DK, og IMCCs lønninger kan ikke helt hamle op 
med store NGO er som Italienske Cooperazione Italiana samt ADRA, 
som har støtte fra USA . Men vores ansatte er meget glade for at ar-
bejde for IMCC, og der blev fundet en løsning indenfor budgettets 
rammer, som gælder i resten af projektperioden. Der søges efter 
endnu en ansat til kvindegrupperne for at imødegå behovet på landet 
samt målene i projektbeskrivelsen. Der er jobsamtaler ultimo januar 
2008 og planlagt ansættelse i marts.  

Legater 
IMCC har i 2007 givet skole stipendiater til 20 elever. 10 af disse har 
færdiggjort uddannelsen (svarende til studentereksamen i Danmark), 
og de kan nu søge arbejde eller søge IMCCs stipendiat til uddannel-
sen til sygehjælper. De resterende elever har bestået hhv. 8. og 10. 
klasse. 2 af projektets sygehjælperstipendiater er blevet færdige og 
starter arbejdet som sygehjælpere på landet. 2 andre har været i 
praktik på hospitalet i San Lucas. Projektet har modtaget ansøgnin-
gerne til stipendierne for 2008, og to heldige stipendiater skal udvæl-
ges ultimo januar.   

Investeringer på hospitalet 
I 2007 er budgettet til investeringer på hospitalet brugt på køleskab, 
automatpipetter, biologiske beholdere til laboratoriet, ultralydsappa-
rater samt andre remedier, der kan forbedre arbejdet på hospitalet.  

Biler 
I 2007 har IMCC brugt en del tid på bilkøb til projektet, samt på at 
donere biler fra det afsluttede IMCC projekt i Azurduy til to hospitaler. 
Bilerne er ankommet til Bolivia men er endnu ikke frigivet fra tolden. 
Det bolivianske bureaukrati har bl.a. medført omfattende papirarbej-
de for IMCC i Bolivia, formanden i Danmark, udenrigsministeriet og 
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det bolivianske konsulat. Papirarbejdet er nu på plads, og bilerne 
forventes frigivet tidligst i marts 2008.  

Midtvejsevaluering 
Planlægningen af midtvejsevalueringen, som finder sted i maj/juni 
2008 blev sat opstartet i 2007. Evalueringen er meget vigtigt, både 
for at kunne lave en bæredygtig nedlukning af projektet, og for evt. at 
kunne bruge erfaringerne fra dette projekt til at starte et nyt.  

IMCC Uland  Hjemmegruppen i Danmark 

Folkelig oplysning i 2007 
IMCC Uland har udviklet undervisningsmateriale til brug i 9. klasser 
samt i 1.G klasser. Frivillige fra IMCC Uland har fortalt om ulandsar-
bejde og fremvist filmen (Pachamama), som er lavet om projektet i 
San Lucas. Desuden blev generel diskussion ulandsarbejde og 
ulandsbistand generelt diskuteret. Undervisningsmaterialet vil blive 
benyttet fremadrettet.  

Medlemmer af IMCC Uland underviser i emnet primær sundhed 
som en del af faget international sundhed på folkesundhedsviden-
skabsuddannelsen.  

8 infomøder om IMCC ulands projekter i Ghana og Bolivia er afholdt 
ved hhv. Københavns Universitet, Århus Universitet samt Syddansk 
Universitet i Odense og Esbjerg  

Skanderborg Festival: I samarbejde med U-huset var IMCC Uland en 
del af et oplysningstelt om udviklingsarbejde i Afrika, Mellemøsten og 
Latinamerika, hvor der var folkelig oplysning samt generelle diskus-
sioner om udviklingsarbejde og ulandsbistand med festivaldeltagere 
over flere dage. IMCC Uland deltog aktivt i aktiviteterne.  

Afrikadag i Medicinerhuset: Flere IMCC-grupper, der arbejder med 
udvikling i Afrika, præsenterede og diskuterede generel information 



  

Årsrapport 2007                                  Side 42 af 46                            

om udviklingsarbejde. IMCC Uland bidrog desuden med specifik in-
formation om IMCC og projektet i Tumu.    

Forberedelse af kommende udsendte 

Månedlige møder afholdt. De nyudtagne deltager desuden i:  

 
Tropemedicin kursus 

 

Pædagogikseminar 

 

Psykologiseminar 

 

Værkstedskursus samt træning i kørsel med firehjulstrækker   

RwanDAnmark 
Af Stine Skovgård   

I 2006 startede vi et organisationsudviklingsprojekt sammen med vo-
res samarbejdspartner (Medical Students Association of Rwanda - 
MEDSAR), der havde to hovedformål: At udvikle og kapacitetsop-
bygge MEDSAR, samt at reducere fattigdommen i den sydlige del af 
Rwanda gennem familieplanlægning. Da året 2007 begyndte, var vi 
derfor i fuld gang med udførelsen af dette projekt.  
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Fra november 2006 til marts 2007 havde vi to danske ungdomslede-
re i Rwanda, der hjalp til med udførelsen af projektet. Sammen med 
to rwandiske ungdomsledere var de blandt andet med til at planlæg-
ge og afholde forårsmøde for MEDSAR, og de fik mulighed for at 
være med ude på forskellige sundhedscentre, hvor de rwandiske 
medicinstuderende underviste landbefolkningens kvinder i familie-
planlægning. I februar kom der yderligere 4 danskere til Rwanda, for 
at de sammen med de 4 ungdomsledere kunne afholde en stribe 
seminarer for MEDSAR, der bl.a. handlede om emner som gender, 
demokrati, projektplanlægning og fundraising.  

Foråret brugte vi på at skrive en ny ansøgning til DUF, fordi vi gerne 
ville lave en udvidelse af vores projekt. 1. maj fik vi så en bevilling på 
70.000 kr. til dels at inkludere mænd i familieplanlægnings-
undervisningen, og dels til at afholde en stor MEDSAR event, hvor 
MEDSAR kunne invitere kommende mulige samarbejdspartnere og 
donorer, for herved at skabe mere opmærksomhed omkring sit ar-
bejde.  

Vi ansøgte også om at få fire ungdomsledere tilknyttet denne udvi-
delse af projektet, og det godkendte DUF ligeledes, og gav os 
230.000 kr. til formålet. Starten af sommeren gik derfor med at ud-
vælge vores ungdomsledere. I Danmark blev Carina Winkler Søren-
sen og Helle Dahl Rasmussen valgt, og i Rwanda valgte de Gerard 
Nkurunziza og Alice Igabira.  

I august og september var Gerard og Alice i Danmark, hvor de bl.a. 
var på Global Health kursus på Københavns Universitet sammen 
med Carina og Helle. Ligeledes deltog alle fire ungdomsledere på 
DUF s 3 uger lange ungdomslederkursus. Derudover holdt Gerard 
og Alice præsentationer om bl.a. familieplanlægning og sundhedssy-
stemet i Rwanda, både på Global Health kurset og under IMCC s in-
fo-uge. 
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Carina og Helle rejste til Rwanda i slutningen af november, for i fire 
måneder at arbejde for projektet i Rwanda. 

Ellers blev året 2007 i IMCC-Rwanda brugt på at holde månedsmø-
der, andre møder, infoaftner på både Panum og CSS, skrive indlæg 
til MOK og andre blade, samt tage på en dejlig sommerhustur for he-
le gruppen på det skønne Møn. 

  

Træningsgruppen 
Af Arwa Josefsson 

 

lokalformand 2007   

Træningsgruppen arbejder med kontinuitet og uddannelse internt i 
organisationen, og tilbyder træning indenfor organisationsrelevante 
emner som teambuilding, lederskab og projektstyring. Vi er alle ud-
dannede IFMSA trænere, dvs. vi har gennemgået kurset "training 
new trainers" hvor man lærer pædagogiske redskaber til at undervise 
i ovenstående emner. Vi tager ud til lokalforeningerne da de kontak-
ter os med ønsker om træning eller facilitering, samt holder træ-
ningsarrangement på forårsmøder, generalforsamlinger og lokale 
møder. 
Da det er en meget høj medlems turnover i IMCC prøver vi at gå ind 
og undervise i generelle projekt emner for at ikke hvert nyt medlem i 
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IMCC skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Vores målgruppe 
er derfor alle undergrupper i IMCC samt lokal og nationalbestyrelsen. 
Træningsgruppen kan således tilbyde noget både til nye og gamle 
IMCC ere.   

IMCC Danmark har haft to internationale ledere for træning der ble-
vet valgte indenfor IFMSA, dvs. IFMSA Training Directors. Dette in-
debærer at disse har været ansvarlige for koordinering af træning på 
IFMSA's internationale møder, til IFMSA's bestyrelsesmøder samt til 
regionale møder rundt om i verden, samt at de da haft et team af 
training directors rundt om i de forskellige lande som de arbejdet 
sammen med. Allan Buus, IFMSA Training Director IFMSA 2003-
2004, og Louise Hammer Pettersen, 2006-2007 
I Danmark er Arwa Josefsson forkvinde for træningsgruppen, og så-
ledes Danmarks Training Director.   

Vi kontaktes på training@imcc.dk 

Yderlige grupper 
Følgende grupper manglede vi at få et indlæg fra. 
Mental Health Rwanda 
Etiopiensgruppen 
SIPH 
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