
 

Nyt fra IMCC Februar 2018: 

Ensomhed kender ingen grænser 

 

Mental sundhed bliver højst sandsynligt emnet for det nye projekt, IMCC Middle East gruppen 

har i støbeskeen. Repræsentanter fra IMCC Middle East er netop vendt hjem fra 

partneridentifikationstur til Jordan, og en jordansk partner til projektet er nu fundet. 

Læs mere... 

  

NorWHO 2018 fokuserer på lige adgang til livsvigtig medicin 
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NorWHO  er en konference, der varer 5 dage og holdes i FN byen i København. I år finder den sted fra 

den 20-24 august. Det er et læringsprogram, hvor studerende fra hele verden lærer om WHO’s arbejde 

og hvor globale sundhedstemaer tages op. NorWHO fokuserer i år på, hvordan vi på globalt plan kan 

sikre lige adgang til medicin. Der er early bird-rabat, hvis man tilmelder sig før 15. marts. Se video om 

dette års tema her 

Læs mere om NorWHO 

Tilmeld dig her. 

  

  

HUSK at betale dit kontingent til IMCC før 1. marts 2018!!! 

HUSK at betale dit kontingent for 2018 til IMCC inden 1.marts, dvs. senest på onsdag! Det kan du gøre 

via det girokort, vi har sendt ud - eller inde på din medlems-side på www.imcc.dk 
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TNT training new trainers - en uddannelse af nye trænere. 

IMCCs trænergruppe trænger til et frisk pust! Derfor afholdes TNT - training new trainers - d. 13.-15. 

april. Location følger senere, men bliver i rimelig afstand til alle IMCC lokalafdelinger.  

Trænergruppen er en flok IMCC'ere, som enten uden- eller inden for IMCC har opbygget erfaring med 

et eller flere emner, og som afholder træninger for andre frivillige i netop disse kompetencer.  

Hvis du har lyst til at blive en del af den bank af kompetence og erfaring, trænergruppen udgør, så 

smæk en ansøgning efter bestyrelsen senest d. 8. marts kl. 23.59. 

  

Politisk arbejdsdag på vej 

IMCCs nye politiske grundholdninger danner grundlag for, at IMCC kan gøre sig gældende i debatten. 

At blande sig politisk er ikke en disciplin for de få, men kræver mest af alt mod til JUST DO IT! Derfor 

holder IMCC politisk hands-on workshop i foråret. Datoen er ikke fastlagt endnu - formentlig bliver det 

sideløbende med TNT-en, og således lørdag d. 14. april. Mere info følger snarest. 

  

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på Københavns Universitet 

Københavns Universitet tilbyder for femte år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som vil styrke din 

internationale profil og ruste dig til livet som ung læge. 

Kursus 1: 23. juli - 3. august 2018Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og 

hæmatologi 

Kursus 2: 6. august - 17. august 2018Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og 

neurologi 

Ansøgningsfristen er d. 1. april 2018. Online ansøgning og yderligere information findes her. 
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Vigtig info om fundraising 

Kære IMCC’er 

Med dette indslag ønsker vi at opdatere og videreformidle vigtige informationer mht. fundraising i IMCC 

–  og at orientere om en udfordring, som vi fælles står overfor. Status: 

IMCC’s økonomiske udfordringer i 2018 betyder, at aktiviteternes ønsker om ekstern fundraising er 

stigende. Alene i januar og februar er der søgt 40 forskellige fonde af IMCC’s aktiviteter. Af disse er 

nogle af fondene (herunder Augustinus-fonden) blevet søgt 3 gange af separate IMCC-aktiviteter. Dette 

nedsætter sandsynligheden for, at nogen som helst får fonden, til lige nær 0.  Læs mere... 

Masser af engagement i Nepal 

 

IMCC-aktiviteten FrontCare samarbejder med to partnere i Nepal: NMSS (Nepal Medical Students 

Society) og NPHSS (Nepal Public Health Students Society). Sammen har parterne pilotprojektet 

Pariwartan, hvor der undervises i seksualitet, reproduktiv sundhed og rettigheder i Baglungdistriktet i 

Nepal. Et par IMCC’ere har netop her i februar 2018 været på projektbesøg i den forbindelse. 

Pilotprojektet slutter i september i år, hvor parterne vurderer, om de vil igangsætte et egentligt 

partnerskabsprojekt. 

Rebecca var en af de to IMCC’ere, der var på projektbesøg i Nepal her i februar. Hun skrev 

dagbog undervejs, og her kan du læse et uddrag, der giver et godt indtryk af turen og 

samarbejdet 

  

Masanga og IMCC holder symposium om bæredygtighed i sundhedsprojekter 
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Caroline Juhl Arnbjerg-Nielsen, en sej, erfaren og aktiv IMCC Alumne, går på scenen og fortæller om, 

hvordan IMCC arbejder med bæredygtige udviklingsprojekter.Det sker, når MASANGA, der arbejder 

med sundhed i Sierra Leone, holder symposium i samarbejde med IMCC på Københavns Universitet d. 

9. marts kl. 16. Læs mere om Masanga projektet og tilmeld dig symposiet her. 

 

  

  

    

International Medical Cooperation Committee (IMCC) 

- Hele verdens sundhed 

Du modtager denne mail, da du er medlem af IMCC. 

Opdater indstillinger  |  Afmeld 
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