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Forslag til appendiks til IMCC’s 
vedtægter 
Forslag til tilføjelse af appendiks: 
Appendix: Vedrørende internationale aktiviteter i IMCC 
Det nedenstående er ikke gældende for IMCC’ere der skal deltage i  internationale konferencer, men 
for udsendelser af alle varigheder i form af ophold med kliniske elementer og udviklingsprojekter. 

Godkendelse 
Aktiviteter der ønsker at sende medlemmer ud i verden skal godkendes til dette af bestyrelsen og det 
indskrives efterfølgende i den årlige samarbejdsaftale. Aktiviteterne skal altid underrette om 
udsendelser, men i samarbejdsaftalen kan der laves særaftaler hvor der defineres, om den enkelte 
aktivitet kan afvige fra dette. Særaftaler kunne f.eks. gælde Exchange hvis formål er at sende 
studerende ud og DUF-godkendte projekter.  

Pre-departure træning 
IMCC’ere der rejser ud via aktiviteter skal have modtaget forberedelse indeholdende oplysning om 
IMCC’s Rejseforsikring samt overvejelser og refleksion omkring det forestående kulturmøde. Det er 
aktivitetens ansvar at de udsendte forberedes, men IMCC’s Trænergruppe kan til enhver tid benyttes. 
Den studerende må yderligere underskrive et ‘code of conduct’-dokument udarbejdet af den 
pågældende aktivitet.  

Alle medlemmer i aktiviteter der opererer i udviklingslande skal desuden have en basisuddannelse 
indeholdende; 

▪ Refleksion af motivation og forventninger 
▪ Etiske problemstillinger ved at rejse ud og de potentielle sideeffekter (Do-no-harm) 
▪ Viden om grundprincipper inden for bæredygtighed 

For kliniske ophold gælder desuden 
▪ Forberedelse i de kliniske problemstillinger man kan havne i 
▪ Udsendte IMCC’ere skal ikke udføre kliniske opgaver, de ikke er oplært i at udføre 

Praktiske forhold 
Desuden gælder at den udsendte; 

▪ Skal udfylde et dokument med kontakt- og helbredsoplysninger.  
▪ Skal have tildelt en kontakt/tillidsperson fra aktiviteten i tilfælde af problemer under 

udsendelsen.  
▪ Anbefales at skrive sig på danskerlisten til det pågældende land.  

Hjemkomst 
I tilfælde hvor der er brug for debriefing ved hjemkomst har aktiviteten ansvar for at gøre dette 
muligt.  

Alle udsendelser evalueres efterfølgende så aktiviteten fremadrettet arbejder bæredygtigt med 
respekt for lokale samfund. Aktiviteten har selv ansvar for at tilrettelægge denne evaluering.s
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