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Jeg var på mit første internationale møde i 2014 som repræsentant for Sexekspressen. Her blev jeg ind-
logeret i en lille bjerghytte i Schweiz, og lærte både nye mennesker og nye metoder at kende. Jeg tog 
især to ting med derfra; internationalt arbejde kan være helt vildt udbytterigt (og sjovt!) - og lige det her 
internationale møde kunne fungere meget bedre. Jeg ved, hvordan det er at repræsentere både IMCC 
og en aktivitet på internationalt niveau, både når det fungerer og når det ikke fungerer - og jeg vil kæmpe 
for at få det til altid at fungere. 
 

Lidt om mig 
Jeg har altid syntes at det internationale arbejde er super spændende, og derfor har jeg også siddet med 
i Internationalt Udvalg siden udvalget startede op i 2014. Jeg brænder dog også for det lokale arbejde, 
og har det seneste år siddet som lokalformand i IMCC Aarhus. Jeg har været med i lokalbestyrelsen siden 
2012, og har således mange års erfaring med det lokale arbejde. Min tid i IMCC startede dog ude i akti-
viteterne, og jeg har siden 2011 været aktiv i Sexekspressen - både på lokalt, nationalt og internationalt 
plan.   I foråret 2015 var jeg desuden med til at arrangere Pre-EuRegMe, et møde for de europæiske lande 
i IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). Dette var en kæmpe oplevelse, og 
viste mig, at vores internationale engagement kan være en vej til både sammenhængskraft mellem akti-
viteter og forskellige byer, medlemsudvikling i form af både faglige og organisatoriske kompetencer, og 
kan give stor motivation og engagement hos både aktiviteter og det enkelte medlem. Det er netop dét, 
der motiverer mig til at arbejde internationalt - og at bringe det ned på et lokalt plan! 



 
Jeg har været med på en lang række internationale møder og konferencer - både som delegeret for IMCC, 
og også som delegeret for IFMSA, da jeg her i slut-oktober skal til Bonn og repræsentere IFMSA ved en 
stor klima-konference. Min erfaring med at deltage i møder som både IMCC- og IFMSA-delegeret vil jeg 
gerne bringe videre til IMCC!   Igennem mit arbejde med at arrangere Pre-EuRegMe 2015, at hjælpe på 
EuRegMe 2015 og at arrangere en PreGa (en tre-dages workshop før de store internationale møder med 
IFMSA), har jeg opnået endnu større kendskab til IFMSA; ikke mindst hvordan man som helt almindeligt 
IMCC-medlem, som jeg, kan dele ud af sin viden og få lov til at prøve kræfter med nye opgaver. Jeg 
brænder for at alle i IMCC skal have de samme muligheder for at udfordre sig selv!    
 

Når jeg har været til IFMSA-møder med IMCC, har jeg siddet med ved dét, der hedder Presidents Ses-
sion. Det er her de internationalt ansvarlige fra forskellige lande diskuterer de beslutninger, der skal tages, 
de politiske statements, der skal vedtages, og meget mere. Jeg har altså både det lokale, nationale, og 
internationale fokus og den erfaring som denne post kræver. Med min baggrund i aktiviteterne og det 
lokale arbejde, har jeg let ved at koble min erfaring og se hvordan aktiviteterne kan arbejde meningsfuldt 
internationalt. Derfor er jeg kompetent til at overtage posten som Ansvarlig for Internationale Relationer.    
 

Dét her vil jeg gerne 
 Den aktive delegation 
 IMCC’ere er helt vildt dygtige, og det skal vi bringe ud i verden! Det kan dog være svært at vide, hvordan 
man kan bidrage, hvis man er helt ny. De seneste år har der været et stort fokus på at forberede delega-
tioner til internationale møder så godt, at alle kan bidrage med noget. Det arbejde vil jeg føre videre! På 
denne måde kan vi styrke medlemmerne, bidrage til et øget niveau i vores internationale samarbejde, 
profilere IMCC som en stærk organisation - noget, der også fokuseres på i det nye strategi-forslag. 
 

Budskabet om det internationale skal ud til hele IMCC! 
 I internationalt udvalg har jeg siddet med ansvaret for kommunikation og PR. I den forbindelse har jeg 
lavet en letlæselig folder om, hvordan IFMSA fungerer, hvad man som ny kan lave på møderne, m.v. Vi 
har lavet infomøder, hvor vi har fortalt om mulighederne internationalt, og om hvordan man skriver den 
gode ansøgning. Kort fortalt har det altid været min kæphest, at ALLE IMCC’ere kan se sig selv i det 
internationale arbejde, og har mulighed for nemt at tilgå den information de skal bruge for at forstå og 
kunne deltage aktivt i vores internationale arbejde. Dette arbejde skal fortsætte, så budskabet kan nå ud 
til alle i IMCC!   
 



Bestyrelsesarbejdet   
Jeg har en stor passion for det internationale arbejde, og i høj grad også for IMCC! Som ansvarlig for 
internationale relationer synes jeg det er vigtigt at huske, at man også er bestyrelsesmedlem for IMCC - 
et arbejde jeg rigtig gerne vil tage på mig. I kraft af min erfaring fra lokalbestyrelsen har jeg været en del 
inde over strategiprocessen i år, med strategi-høringer, stormøde m.v., og jeg vil arbejde hårdt for at føre 
strategien videre og bidrage til det øvrige bestyrelsesarbejde. 
 

  Internationalt udvalg 
 Den nye strategi ligger på flere måder op til øget international aktivitet - og det er jo super fedt! Med øget 
internationalt engagement kommer der et større potentiale for både aktiviteterne, det enkelte medlem, og 
IMCC som helhed. Der kommer unægtelig også flere arbejdsopgaver. Jeg ser et kæmpe stort potentiale 
i Internationalt udvalg, som vil kunne (og allerede gør!) et stort stykke arbejde i forhold til at støtte op om 
vores internationale visioner, både ved at hjælpe til med at sprede budskabet omkring det internationale 
arbejde vi laver, men også i forhold til at afdække, om der er andre internationale fællesskaber, vi burde 
være en del af. Jeg vil gerne, i samarbejde med udvalget, kigge på hvordan udvalget kan støtte op om 
arbejdsopgaverne og få et større ansvar. 
 

  Internationalt udsyn - nationalt udbytte   
I efteråret var jeg på et kursus med DUF med titlen “Internationalt udsyn - nationalt udbytte”. Dette satte 
en masse tanker i gang hos mig; bl.a. om vi får alt det ud af vores internationale arbejde, som vi kan. 
Mærker aktiviteterne udbyttet af IMCC’s internationale arbejde?  Det internationale arbejde i IMCC er an-
det, og mere, end IFMSA. Vi har også en lang række aktiviteter, som laver helt vildt godt og bæredygtigt 
arbejde internationalt, både alle vores partnerskabsprojekter, det politiske arbejde i UAEM og det uddan-
nende arbejde i NorWHO, og meget mere! Dette arbejde skal vi også støtte op om, og jeg synes det er 
interessant at se på, hvordan vi kan bruge denne diversitet i aktiviteterne til at sikre en mere globalt 
tænkende organisation - som fx da undervisere fra Sexekspressen i Aarhus mødtes med Tanzanianske 
medicinstuderende fra IMUNZI, for at erfaringsudveksle og lære mere om hinanden.  
 
Hvis du har nogen spørgsmål til mit kandidatur, er du altid velkommen til at kontakte mig! 
 
 
 
 
Line Damsgaard 
Tlf. 28445922 
E-mail line.damsgaard@hotmail.com 
!



Generel information	 Fuldt navn	 	 	 Line Damsgaard
         
	 Født 	 	 	 	 25. maj 1990
                                           
	 Mobil 	 	 	 	 28445922
                                           
	 E-mail 	 	 	 line.damsgaard@hotmail.com
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Studerer medicin på 9. semester på Aarhus Universitet
                                           

Frivilligt arbejde - IMCC	 6/2015-nu Er ved at starte en klima og sundhed-relateret IMCC-aktivitet
  
	 4/2015-nu Uddannet træner i IMCC, træner bl.a. i formidling- og 	 	 	 	                                           

	 	 	 	 	 	 præsentationsteknik, fundraising, PR, global health
                                
	 10/2014-nu 	 Lokalformand, IMCC Aarhus
                                           
	 2/2014-nu Med i Internationalt udvalg, ansvarlig for PR og kommunikation
                                           
	 8/2011-2015		 	 Aktiv i Sexekspressen. Har været fundraising-ansvarlig, event-	 	                                           

	 	 	 	 	 	 udvalg, IMCC-ansvarlig
                                
	 10/2012 -10/2014	 Lokalbestyrelsesmedlem IMCC Aarhus - PR og kommunikation
                                           
	 3/2013	 	 	 	 Arrangørgruppe - IMCC’s afholdelse af Aarhus Universitets Faglig 	                                           

	 	 	 	 	 	 Dag med temaet “Ladies vs Gentlemen - hvem har det værst i det 	                                
	 	 	 	 	 	 globale samfund?”
                                

Frivilligt arbejde - andet	 1-2/2013+1-2/2014	 Tutor/rusvejleder for nye medicinstuderende ved Aarhus Universitet
  
	 2004-2009 Ungdomsleder i TenSing, en udviklende musikklub for unge
                                           

Lønnet arbejde 4/2011-nu Sygeplejevikar hos FADL
                 
	 1/2015-7/2015	 	 Lægevikar, Neurologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro
                                           
	 9/2009-9/2010	 	 Pædagogmedhjælper, Holtbjerg Vuggestue, Herning
                                           
	 2003-2009: Diverse fritidsjobs, bl.a. piccoline og museums-kustode
                                           

Kurser - tilmeldt	 12/2015-1/2016 	 Online kursus “Introduction to global health”, School of Global 	 	               
	 	 	 	 	 	 Health, Københavns universitet
                                

Kurser	 10/2015	 	 	 	 FADL kursus: Udvidet EKG, Aarhus, Danmark
                               
	 9/2015	 	 	 	 DUF Refleks: Internationalt udsyn, nationalt udbytte, Haslev, 	 	                                           

	 	 	 	 	 	 Danmark
                                
	 9/2015 	 	 	 HEAL Webinar - The role of the health sector in mitigating climate 	                                           

	 	 	 	 	 	 change: Best practice examples from the WHO European region
                                
	 4/2015 IMCC Træner-uddannelse, Aarhus, Danmark
                                           
	 11/2014 FADL kursus: Basal EKG, Aarhus, Danmark
                                           
	 10/2014	 	 	 	 IngerFair kursus: Rekruttering af frivillige, Aarhus, Danmark
                                           
	 9/2014	 	 	 	 Traume-Team-Træning, Regionshospitalet Horsens, Danmark	 	                                           

	 	 	 	 	 	 (deltagelse i teoretisk del, figurant i traume-træning)
                                
	 9/2014 	 	 	 	 DUF Refleks: Projektledelse, Haslev, Danmark
                                           

Curriculum 
Vitae



	 8/2011	 	 	 	 Uddannet Sexpert i Sexekspressen, Gadsbølle, Danmark
                                           
	 3/2011 FADL sygeplejevikar-kursus, Aarhus, Danmark
                                           
	 2011-2015	 	 	 Adskillige træninger i både IMCC og IFMSA, bl.a. om Global Health 	                                           

	 	 	 	 	 	 (TTIP, Open Access, NCD’s, Climate change and health, Access to 	                                
	 	 	 	 	 	 Medicines m.m), Fundraising, PR og kommunikation, Ledelse
                                

Internationale møder	 11/2015 	 	 	 FINO, møde for de nordiske IFMSA-lande, Bergen, Norge        
Skal lave en workshop om formidling- og præsentationsteknik
                                           

	 	 	 	 	 	 	 Skal præsentere Sexekspressen ved project fair
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Deltager i Presidents Session
                                           
	 10/2015 ADP session 2.11, Bonn, Tyskland                                            

(Et møde hvor politikere diskuterer klima-politik frem mod COP21)                                            
Jeg deltager som en del af IFMSA’s officielle delegation
                                           

	 8/2015 IFMSA August Meeting 2015, Ohrid, Makedonien
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Koordinerede en PreGA om Climate Change and Health
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Lavede en træning om Fundraising på NMO-management
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Deltog i Presidents Session	
                                           
	 4/2015 IFMSA European Regional Meeting, Aalborg, Danmark                                            

Var i Organizing Committee for Pre-EuRegMe i Aarhus
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Deltog i EuRegMe som frivillig hjælper, sad med i Presidents Session
                                           
	 11/2014 FINO, møde for de nordiske IFMSA-lande, Úlfljótsvatn, Iceland
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Lavede en træning om formidling- og præsentationsteknik
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Deltog i Presidents Session	
                                           
	 8/2014 IFMSA August Meeting 2014, Taipei, Taiwan
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Var på PreGA om Climate Change and Sustainability
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Deltog i SCORA session
                                           
	 4/2014 NECSE (Northern European Cooperation on Sexual Education), Zürich, Switzerland
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Møde for de nord-europæiske Sexekspressen-lignende aktiviteter
                                           
	 	 	 	 	 	 	 Lavede Method Exchange med fokus på formidling- og 		 	 	                                           

	 	 	 	 	 	 præsentationsteknik
                                


