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IMCC er en forening af og for studerende med interesse for sundhed.  

Vi laver sundhedsfremmende projekter på lokalt, nationalt og internationalt 

plan. Vi har mere end 25 forskellige projekter på landsplan, fordelt på vores 

lokalafdelinger i Aalborg, Aarhus, København og Odense.  

IMCC’s projekter inddeles i tre interessefællesskaber: undervisning og 

oplysning, udvekslings– og klinikophold samt udviklings– og hjælpearbejde.  

IMCC lægger vægt på at være en organisation, hvor der er kort fra tanke til 

handling, og hvor det er de frivillige, der udvikler, koordinerer og 

implementerer vores projekter. 

IMCC afholder årligt to nationale møder, det ene er vores generalforsamling, 

hvor det kommende års landsbestyrelse vælges, det andet er vores 

forårsmøde. Møderne fungerer som organisationens samlingspunkt og har 

som funktion at knytte de mange frivillige fra de forskellige projekter sammen.  
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IMCC 2011 
 

Udvikling 

2011 har været endnu et travlt år for 

IMCC. Vores medlemstal er endnu 

en gang steget, og vores projekter 

har været mere aktive end 

nogensinde før. Vi har også fået tre 

helt nye projekter: DanZania, 

Compassion for Care og SUNDdag 

samt nye lokalafdelinger af nogle af vores allerede eksisterende projekter.  

 

Det høje aktivitetsniveau i vores projekter har blandt andet betydet, at vi har 

tildelt vores Landssekretariat flere arbejdstimer, så vores medarbejdere på 

bedst mulig måde kan støtte op om vores projekter og sikre kvaliteten af 

arbejdet i vores organisation.  

 

Nyt samarbejde 

IMCC har i 2011 samarbejdet med vores 

søsterorganisation, Medsin-UK om to 

uddannelsesweekender. Den første blev 

afholdt i København og omhandlede 

triage, og den anden i London med 

temaet: ‘Global Health’.  

 

IMCC støttes af 

IMCC modtager økonomisk støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, dekanerne 

på de sundhedsvidenskabelige fakulteter på henholdsvis Københavns, 

Syddansk og Aarhus Universitet. Derudover støttes IMCC af Lægeforeningen. 

Vores projekter modtager støtte fra offentlige og private donorer og fonde.  
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Strategi 
  

IMCC er begyndt at arbejde mere målrettet for 

at sikre kontinuitet i organisationens arbejde på 

tværs af bestyrelsesår. Derfor blev der på 

IMCC’s generalforsamling i 2011 vedtaget en 

treårig strategi med fem fokuspunkter. 

Udviklingen af strategien er sket på tværs af 

organisationen, hvor IMCC’s medlemmer blandt 

andet har været involveret via workshops på 

forårsmødet 2011.   

 

Følgende fem fokuspunkter er en del af IMCC’s tre-årige strategi:  

 

 Rammer for frivillighed 

 Medlemsudvikling 

 Klar kommunikation 

 Økonomisk bæredygtighed 

 Sammenhængskraft        
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August Meeting 2011 
 

I 2011 var IMCC vært for IFMSA’s* 60 års jubilæum. Et arrangement, der 

samlede over 1000 studerende fra 94 lande i Danmark til en uges konference i 

København, samt 250 studerende til tre dages for-konference.  

Temaet for konferencen var ‘Health and the future’, hvor IMCC havde 

arrangeret spændende foredrag og debatter med både nationale og 

internationale foredragsholdere.   

Arrangementet blev udelukkende båret af engagement og arbejdskraft fra 

frivillige IMCC’ere, som havde arbejdet i to et halvt år på at realisere dette 

kæmpe projekt. I løbet af ugen var over 70 frivillige IMCC’ere til stede for at 

hjælpe med afviklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM2011 havde H.K.H. Kronprinsesse Mary som protektor. 
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*IFMSA står for International Federation of Medical Students’ Associations og er den internationale netværk, IMCC er medlem af.  



 

 

Exchange 

 

2011/2012 Aalborg – hårdt arbejde og 
en succes! 

Den største udfordring og største 
succes i 2011 var opstarten af Exchange 
i Aalborg. Det har krævet mange timer 
– og et utroligt gåpåmod fra de friske 
Aalborg-exchangere, som på bare fem 
måneder klarede at få Exchange op at 
køre og tilmed modtage studerende i 
juli og august.   

 

At være frivillig i Exchange 

Det er fedt at være med i Exchange! Den store administrative byrde opvejes 
hurtigt af alle de fantastiske oplevelser. De frivillige lærer rigtig meget af at 
være en del at et stort, nationalt IMCC-projekt. At være med i Exchange eller 
at rejse ud med Exchange medfører uden tvivl et rigt udbytte i form af ’social 
networking’ – det være sig venskaber og relationer på tværs af semestre,  
landegrænser og kulturer. Samtidig får man en unik chance for at stifte 
bekendtskab med andre sundhedssystemer, der er meget forskellige fra det 
danske.   

        

Fremtidens Exchange 

Exchange kan forbedres på mange måder 
og det arbejdes der hele tiden på. Men 
det vigtigste for Exchange er, at det altid 
skal være sjovt – både for exchangere og 
frivillige!        
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Førstehjælp for Folkeskoler 
 

Opstart af  FFF København 

Året 2011 var et fantastisk år for FFF. 

FFF er oprindelig startet som et IMCC-

projekt i Odense, og i foråret 2011 

blev FFF København grundlagt. 

Opstarten krævede stor forberedelse 

og var klart den største udfordring for 

Førstehjælp for Folkeskoler i 2011.  

Den første uddannelsesweekend i september 2011, hvor der blev uddannet 

undervisere i førstehjælp havde 35 deltagere og efterspørgslen var så stor, at 

der blev afholdt endnu en uddannelsesweekend samme semester. I efteråret 

2011 var FFF København allerede ude og undervise på de første ti folkeskoler, 

og tilbagemeldingerne var meget positive! 

FFF København er på meget kort tid blevet et af 

de største projekter i IMCC, hvad angår 

medlemstilgang. Der er på nuværende 

tidspunkt ca. 50 aktive frivillige i København. 

Ud over undervisning på folkeskolerne bruges 

der meget tid på administrativt arbejde som 

eksempelvis at fundraise, at koordinere 

undervisningen på folkeskolerne og meget 

mere. Efterfølgende er Førstehjælp for 

Folkeskoler også opstartet i Aarhus og Aalborg.   

Fremtidens FFF 

I 2012 skal der arbejdes videre med undervisningen, som hidtil gjort, men der 

skal også bygges videre og optimeres på undervisningsprogrammet. FFF er 

desuden ved at opbygge kontakter til andre organisationer med lignende 

interesser, såsom Børne- og Ulykkesfonden samt Dansk Røde Kors.     
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Ulandsløbet 

 

Ulandsløbet er et velgørenhedsløb, 

der støtter sundhedsfremmende 

indsatser i udviklingslande.  

Løbet blev første gang afholdt i 

Odense i 2010, og succesen blev 

efterfølgende gentaget.  

 

Arrangørerne vælger hvert år et udviklingsprojekt, der modtager overskuddet 

fra afholdelsen af løbet. Udover alt den logistiske planlægning op til selve 

løbet, sørger Ulandsløbet for hvert år at få sponsoreret alle deres udgifter, så 

deltagergebyret fra alle løberne kan gå ubeskåret til udviklingsprojektet.  

 

I 2011 deltog 453 løbere, og der blev indsamlet kr. 

54.495, som blev doneret til et andet IMCC-

projekt, nemlig IMCC Masanga. Pengene gik til 

etableringen af IMCC Masangas nye out-reach 

program i Sierra Leone, som sikrer at gravide og 

børn i lokal- og yderområderne screenes for 

komplikationer og behandles ved behov.  

 

Ulandsløbet 2012 

I 2012 har Ulandsløbet indgået et spændende samarbejde med Dansk Røde 

Kors, hvor overskuddet fra løbet skal gå til et vand- og sanitetsprojekt i Togo, 

Vestafrika.                                 
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Lokalbestyrelsen Aalborg                                   

 

IMCC Aalborg er IMCC’s nyest tilkomne 

lokalafdeling. Etablering, projektudvikling 

og medlemshvervning har derfor været tre 

nøgleord for Aalborg i 2011.  

Nye medlemmer  

I 2011 kørte lokalbestyrelsen i Aalborg derfor en regulær hvervekampagne for 

at tiltrække nye frivillige til IMCC Aalborg. 

Derefter blev der afholdt en IMCC-

introdag, hvor lokalbestyrelsens havde 

udvalgt en række projekter, de mente var 

mulige og spændende at få opstartet i 

Aalborg. Det blev en stor succes og 

resulterede i, at projekterne Førstehjælp 

for Folkeskoler, 3-om-1 og Bamsehospitalet 

blev oprettet. Alle tre projekter er nu 

etableret med styregruppe, og sidenhen er 

Exchange og Donaid også kommet til. 

 

Nyt kontor 

Lokalbestyrelsen har desuden haft en ambition om, at månedsmøderne skulle 

være mere attraktive at deltage i samt være et samlingspunkt for alle 

IMCC’erne i Aalborg. Det har indtil videre været en succes, som vil fortsætte i 

det kommende studieår. Samtidigt har lokalbestyrelsen fået et rigtigt godt 

forhold til ledelsen på fakultetet og det har betydet, at de har fået et kontor, 

som fra 2012 kan bemandes med en lokalsekretær.    
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IMCC’s projekter i 2011 
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Undervisnings- og oplysningsarbejde 

AM2011 - arrangerer en konference for 1000 medicinstuderende fra hele verden. 

BAMSEHOSPITALET - forbedrer børns forhold til hospitaler og sundhedspersonale. 

COMPASSION FOR CARE - hjælper medicinstuderende med at bevare gnisten og ikke glemme 
sig selv i bunken af læste bøger. 

DONAID - oplyser om organdonation og opfordrer til at tage stilling. 

FØRSTEHJÆLP FOR FOLKESKOLER - tilbyder undervisning i førstehjælp til folkeskoleelever. 

MIKAM - arbejder åbent men kritisk med alternativ og komplementær medicin. 

SEXEKSPRESSEN & SEXPERTERNE - tilbyder seksualundervisning til folkeskoleelever. 

SUNDDAG - arrangerer en dag i Aarhus med fokus på sundhed og forebyggelse. 

SUNDHED FOR ALLE - oplyser om udokumenterede immigranters adgang til det danske 
sundhedsvæsen. 

 

Udvekslings- og klinikophold 
 
 
 
 
 
 
 

EXCHANGE - udveksling af en måneds varighed i hele verden. 

PRAKTIKANTER I TROPERNE  - klinikophold af minimum tre måneders varighed i Afrika og 
Indien. 

RESEARCH EXCHANGE - kombinerer forskning med udlandsophold. 

DISSEKTIONSTUREN - arrangerer dissektionstur i Tjekkiet. 

IMCC GRØNLAND - arrangerer klinikophold på Grønland. 

NORDISK PRÆKLINIK - arrangerer præklinik i Danmark og på Færøerne. 



 

 

IMCC’s projekter i 2011 
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Udviklings- og hjælpearbejde 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
 

3OM1 - finder  sponsorer til skolebørn i Calcutta, Indien. 

THE ASHIPTI PROJECT - fundraiser midler til at opbygge en sundhedsklinik i det nordlige 
Ghana, med henblik på at sende frivillige til klinikken. 

EQUIP - indsamler brugt hospitalsudstyr og sender det til hospitaler og klinikker i 
udviklingslande. 

IMCC DANZANIA - arbejder med seksualoplysning i Tanzania. 

IMCC MASANGA - arbejder med at reducere mødre- og børnedødeligheden i Sierre Leone 

IMCC RWANDA - projekt i Rwanda med fokus på at fremme og oplyse om sundhed. 

IMCC ULAND - sundhedsprojekter i Bolivia, Ghana og Mali med fokus på primær sundhed. 

KENYA-PROJEKTET - internationalt projekt, der arrangerer klinikophold for 
medicinstuderende i Kenya. 

MENTAL HEALTH RWANDA -  samarbejder med medicin-, psykologi-, og social work 
studerende i Rwanda om et mental health empowerment-projekt i Rwandas sydlige provins. 

NEPAID - arbejder med førstehjælp og primær sundhed i Nepal. 

ULANDSLØBET - motionsløb som indsamler penge til støtte af sundhedsfaglige 
ulandsprojekter. 



 

 

Regnskab for 2011 

  

IMCC havde i 2011 indtægter for i alt 2.217.914 kr.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

IMCC havde i 2011 udgifter for i alt 2.149.654 kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Årets resultat blev derfor et overskud på 68.260 kr    
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IMCC - International Medical Cooperation Committee 
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