
Hele verdens sundhed

Nyt fra IMCC marts 2019

Kald til August Meeting i Taiwan

Vil du gerne mødes andre studerende, der beskæftiger sig med det samme, som du

arbejder med i din aktivitet? Eller vil du gerne have et større indblik i, hvordan man kan

lave sundhedsfremmende arbejde på globalt plan? IMCC skal samle en delegation, der

skal repræsentere Danmark på IFMSA’s næste generalforsamling i Taiwan fra d. 1. til d.

7. august 2019. Læs mere om mødet og hvordan du ansøger her.

 

Introaften i København
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Du har netop meldt dig ind i en aktivitet. IMCC er sådan nogle, der opkræver kontingens

og spammer din mail. Så er det netop denne aften, du kan lære mere om, hvad IMCC er

for en størrelse! Hvad kan du få ud af dine 95 kr. og hvad kan din aktivitet få ud af det?

Det �nder sted fredag d. 29. marts i Nielsine Nielsen Auditoriet, Panum København. Læs

mere her.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://imcc.createsend1.com/t/d-l-pzitz-l-i/
https://imcc.createsend1.com/t/d-l-pzitz-l-d/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Praktikant I Troperne (PIT)

Drømmer du om den afrikanske savanne, spændende kulturoplevelser og tropiske

sygdomme? Du har muligheden for at komme på 2-3 måneders klinikophold i Afrika med

PIT! Ansøgningsfristen for at komme af sted til foråret 2020 er 1. april. Der er også

stadig restpladser tilbage til efteråret 2019. Læs mere og ansøg her. #imcc_pit
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KomUd – kom med!

Vidste du, at IMCC har et Kommunikationsudvalg (KomUd)? KomUd arbejder med

kommunikationen i hele IMCC. Vi arbejder for at løse problemer og gøre det lettere for

medlemmerne fx at lave lækker PR, en god overlevering af aktivitetens arbejde eller at

forklare udefrakommende hvad det der IMCC er for en �sk.

Vi er et lille udvalg med medlemmer fra alle mulige forskellige grene af IMCC og fra

forskellige byer. Vi mødes ca. �re gange om året til møder enten fysisk eller online.

Kunne du tænke dig at høre mere om vores arbejde? Kunne du tænke dig at være med

til næste møde og se hvem vi er og hvad vi laver? Eller har du en god idé til noget vi skal

arbejde med? Skriv til Kommunikationsudvalget på: kommunikation@imcc.dk
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Læs mere her.

 

UAEM arrangement

Sammen med Studenterforeningen For

Menneskerettigheder arrangerer UAEM

til diskussionsaften med spørgsmålet:

”Kan patentrettigheder på livsvigtig

medicin etisk forsvares? “ Det foregår

den10. april kl 16.30 til 18.00 på

Paraka�en, Det juridiske Fakultet,

Njalsgade 76 i København. Læs mere her.

 

UAEM mødtes med
folketingskandidater

Torsdag d. 14. marts mødtes UAEM

Aarhus med �re folketingskandidater fra

oppositionen for at diskutere

medicinpriser og løsningsmodeller. Det

var et rigtigt succesfuldt møde med

gode spørgsmål undervejs og god dialog

efterfølgende, og det stod helt klart, at

vi kunne tilbyde viden, som de ikke

kendte til i forvejen. Læs mere her.

 

IMCC strategi 2000-2022
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Vi er i fuld gang med at udarbejde en strategi for IMCC for årene 2000-2022. Læs om

status for, hvor vi er i processen og om det videre forløb her.

 

IFMSA Generalforsamling i Slovenien
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IMCC’s delegation har beskrevet hvordan en dag udfolder sig, når man er til

Generalforsamling i IFMSA. Læs den gribende beretning her.

 

Kald til organizing committee (OC) til August
meeting 2021

I sommeren 2021 holder den internationale organisation for medicinstuderende, IFMSA,

70-års fødselsdag. IFMSA blev stiftet i Danmark i 1951, og derfor vil vi traditionen tro

gerne holde generalforsamlingen i Danmark i jubilæumsåret. Dette er ikke et lille event,
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men en kæmpe begivenhed for over 1000 mennesker. Derfor skal vi have sammensat et

hold til at styre processen - og vi vil gerne have dig med! I OC vil der blive fordelt

opgaver inden for blandt andet fundraising, logistik, økonomi, public relations, socialt

program og meget andet. Som en del af OC får du mulighed for at påvirke processen her

fra den spæde start, da intet er fastlagt endnu. Hvis du er interesseret skriv da en mail

til bestyrelse@imcc.dk med navn, uddannelse, semester, og kort om hvorfor du gerne vil

være med i OC. Det første OC-møde kommer til at ligge d. 25. april kl. 20.30. Mødet

bliver online, så man kan være med uanset hvor i verden man er.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Generalforsamling i Sexekspressen Odense

Torsdag den 4. april holder Sexekspressen Odense stiftende generalforsamling - og du

er inviteret!Efter næsten 2 års dvale er aktiviteten vågnet igen, og skoleeleverne i

Odense og omegn kan snart se frem til igen at få seksualundervisning af høj kvalitet.

Kom med, hvis du kunne tænke dig at være en del af initiativet, eller hvis du gerne vil

høre mere om, hvad vi laver i Sexekspressen - eller hvis du godt kan lide pizza (det har vi

nemlig også)! Tilmelding via Facebook her.
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Gul Gruppe Dag

Den 23. marts afholdt de Gule Grupper Workshopsdag. Vi startede med brunch og så tog

vi hul på at høre, hvad de forskellige gule grupper kan og laver - fortalt af LAL’erne selv.

Så havde vi en workshop i eventplanlægning og som resultat blev de første spadestik til

en ny Store Sundhedsdag aka Gul Gruppe Undervisningsdag i maj 2020 taget. Resten af

dagen blev brugt på workshops om medlemsfastholdelse, det gule samarbejde, fælles

fundraising og Studenterhuset. Der var 15 frivillige, som deltog heriblandt ALLE de gule

LAL’er (Andreas 6x, Liv Bamse, Signe Donaid, Denise PsykOBS og Thomas FFF) og Sofus

fra Landsbestyrelsen IMCC. Det blev aftalt, at vi skal have en ny Store Sundhedsdag og

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://imcc.createsend1.com/t/d-l-pzitz-l-jl/
https://imcc.createsend1.com/t/d-l-pzitz-l-jr/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


at vi skal have 2 sociale arrangementer årligt: Gul Grill og Gul Galla! Alt i alt en super

vellykket og konstruktiv dag med højt humør og masser af gult sammenhold.

Frivilligdag i Aarhus

Den 10. marts 2019 mødte 36 friske IMCC’ere op til det nye tiltag i Aarhus ved navn

Frivilligdag. Frivilligdagen blev arrangeret af Daniel Lindbo og Aarhus Lokalbestyrelse

med henblik på at sætte IMCC’s frivillige i fokus. Frivilligdag er et koncept der både har

til formål at give muligheder for inspiration igennem oplæg og workshops, men denne

dag vil forhåbentligt også blive en erstatning af de tidligere LAL/LØA-aftener. Der har i

længere tid været behov for nye rammer for fælles sparring, og derfor var netop

sparring sidste punkt på dagsordenen. Der blev både sparret i og på tværs af

farvegrupper og der blev talt om emner så som puljesøgning, fastholdelse af nye

frivillige og muligheder for at rekruttere tværfagligt. Læs mere her.

IMCC til møde i EU
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I anledningen af det kommende Europa-Parlamentsvalg var So�e fra Internationalt

Udvalg til konference i Bruxelles som repræsentant for IMCC. Sammen med 50 andre

europæiske ungdomsorganisationer diskuterede de spørgsmålet ”Hvad kan Europa-

Parlamentet gøre for ungdommen i Europa?”

Der blev diskuteret rigtig mange emner, men vigtigst af alt for os blev mental sundhed

blandt børn og unge sat på agendaen. I Danmark har Sundhedsstyrelsen for eksempel

vist, at dårligt mentalt helbred er stigende blandt unge – særligt kvinder mellem 16 og

24 år. Det er derfor vigtigt, at der bliver sat politisk fokus på problematikken. Om

Europa-Parlamentet tager sagen alvorligt og prioriterer det de næste fem år må tiden

vise, men det første spadestik er i hvert fald sat.

IMCC Global: Partnerskabsudvikling
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IMCC Global har udviklet noget nyt ved at skabe et Syd-Syd samarbejde mellem to

partnere. Med seks delegerede fra Etiopien, ti delegerede fra Kenya og fem delegerede

fra Danmark blev der i Nairobi skabt en unik sammensætning, der gav en chance for, at

organisationerne SHEBA og RESPEKT kunne indgå i en dybdegående

erfaringsudveksling, få udvidet horisonterne, drage nye perspektiver - og ikke mindst

skabe mindeværdige oplevelser. Læs den spændende beretning her.

IFMSA aktivitetskoordinatorer
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IMCC har fundet to nye ansigter, der skal være IFMSA aktivitetskoordinatorer i 2019.Vi,

Maria Hoelgaard og Anna Bolette Nielsen, skal varetage kontakten mellem IFMSA og

IMCC’s aktiviteter, hvilket også er årsagen til at vi laver lidt larm i denne måneds

nyhedsbrev. Vi vil i løbet af foråret række hånden ud til jer i aktiviteterne, fortælle om

IFMSAs muligheder og meget gerne hjælpe jer i gang med at bruge dem. Vi kan blandt

andet hjælpe med at koordinere relevant samarbejde mellem aktiviteter i IMCC og

IFMSA, fortælle om IFMSAs årlige møder, hvad IFMSA generelt er for en størrelse og

hvad I nu ellers går og drømmer om når det kommer til IFMSA. Vi håber I har mod på at

stifte mere bekendtskab med IFMSA! Det kunne f.eks. være en mulighed at en af os

kommer forbi til et af jeres månedsmøder, at I har spørgsmål om IFMSA eller andre

inputs. I er altid velkomne til at kontakte os på ifmsakoor@imcc.dk Læs mere her.
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Styrk din sag!

I forbindelse med at styrke unge stemmer arrangerer DUF et fortaler-seminar d. 27 – 28

april i Haslev for organisationernes frivillige. Og du kan også komme med. Vil du blive

bedre til at skrive debatindlæg, eller vil du skabe den mest kreative kampagne? Måske er

du mere interesseret i hvordan din organisation kan påvirke beslutningstagerne? DUF

har netop o�entliggjort programmet og modulerne, som du kan vælge mellem på

seminaret INDFLYDELSE: Styrk din sag!

Det koster 250 kr. at deltage, men IMCC vil dække disse omkostninger samt transport.

Der er deadline den 3. april. Skriv en mail til Forperson Julie Lauritzen, hvis du er

interesseret: formand.imcc@gmail.com

Læs mere og tilmeld dig her.
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Redaktør af Nyhedsbrevet er Sekretariatsleder Mikael Bjerrum.

Send idéer til: mikael@imcc.dk

 

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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