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Kære sundhedsildsjæle kære medstuderende - kære IMCC’ere
Det føles som kort tid siden jeg stod til min første IMCC-infoaften. Direkte ud af overstået
2. semester på medicin-bacheloren i Aarhus, og med en taske fuld af motivation og frivilligild, begyndte
en verden af IMCC at åbne sig for mig. Jeg hørte om Nordisk Præklinik - og tænkte; “det er lige mig”.
Og hvilken verden jeg var havnet i! Langsomt, men sikkert, voksede mit engagement i IMCC; fra menigt
medlem til aktivitetsleder; fra aktivitet til lokalbestyrelsen; fra lokalbestyrelsen til udvalg, internationale
konferencer, Trænergruppen og videre. Snart efter; Landsbestyrelsen IMCC.
Med hvert skridt på stien lærte jeg nye mennesker at kende. Gode venner, som jeg til denne dag kan
dele glæden ved at være frivillig med. Og dele glæden ved at have det sjovt med at være seriøs
i ens engagement for sundhed. Dele såvel de udfordrende tider, hvor man skal holde tungen lige i
munden for at jonglere studie, fritid, og det frivillige - som de glade stunder, hvor man gør en forskel
i fællesskab.
Havende været en del af snart sagt hver enkelt afkrog af IMCC, føler jeg også at jeg har indsigt I
hvad vi generelt går og tumler med. For i IMCC ser jeg mange muligheder; men også en række
udfordringer. Når vi i disse tider skal kæmpe med både Fremdriftsreformens krav, nationale som
internationale dagsordener der neglicerer sundhed, og et trængt sundhedssystem, der driver alle
involverede til grænsen af deres forstand og formåen. Men vi er ikke uden håb - eller uden formål.
Lokalt, nationalt og internationalt slår vi et slag for sundheden, og behovet for at denne indtænkes i
alle dele af ens politikker. Vi tæller nu 35+ aktiviteter; fordelt på seks lokalafdelinger, og snart 2000
medlemmer - som bærer en fælles kerne af deres passion for sundhedsfremme og ønsket om at gøre
en forskel i fællesskab.
Med vores mange aktiviteter, og med hvert enkelt frivillige, vandrer vi derfor stien mod sundhed som
afgørende element. Og, som det er blevet sagt:
“If you’re walking down the right path, and you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress.”

Netop dette med at gå den rigtige vej er vigtigt for mig.
I 2018 ønsker derfor at trække på det vi har lært i de sidste par år, hvor vi på mange måder har
underbygget vores fælles gennemslagskraft som sundhedsfremmende NGO. Vi er blevet væsentligt
mere eksterne og verbale i vores sundhedsengagement; vi gennemgår evaluering og monitorering af
vores impact; og vi har en holdning - til vores økonomi, kvalitet, synlighed; kort sagt, vores omverden
og IMCC i denne.
Vi er på sidste år af vores nuværende plan: Strategien 2016-2018. Dennes fælles
målsætninger skal afsluttes og underbygges i 2018. Jeg ønsker at starte på udviklingen af vores nye plan:
Strategien 2020-2022.
For at udvikle en strategi, som favner hele organisationen og sikrer vores fremtid, er ikke nogen simpel
sag. Men med et styrket sekretariat, nu til stede både i Aarhus og i København, er jeg overbevist om
at vi kan skabe en inkluderende og gennemsigtig strategi, som kan forme en lys fremtid for IMCC. Og
med den kommende nye strategi, følger også en anerkendelse af vores rolle som sundhedspolitisk
aktør: For vi er i forandring - og jeg ønsker at vores plan for sundhedsengagement skal afspejles i
vores tilgang til sundhedspolitisk involvering.
Endelig må vi ikke glemme vores rødder. I en organisation i rivende udvikling, må og skal vi have
fokus på de enkelte medlemmer,. Så vi ikke mister blikket på hvem der er central for os - hvert enkelt
individ, hver enkelt frivillig. Vores strategi; vores sundhedsengagement; vores medlemmer - disse tre
indrammer mine foreløbige forslag til IMCC’s retning for 2018.

__

Det har været fire år brugt godt på IMCC - forsvundet ved et blink med øjet.
Men fire år der ikke er glemte.
Nu står jeg overfor den største udfordring, og snart sagt den største glæde jeg endnu har oplevet i
IMCC. At kandidere til at være jeres formand for IMCC 2018.
Sammen formår vi så meget mere - jeg håber at, vi kan vandre ad denne sti i fællesskab,
og vise verden hvad vi kan.
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| Menigt Landsbestyrelsesmedlem IMCC |
Kommunikation

2016–nu

To år i bestyrelsen, fokuserende på intern kommunikation,
ekstern synlighed, ledelse, fællesskab og frivillighed, samt
udvikling af den visuelle profil af IMCC.

| Medicinerrevyen Aarhus | Producer
(bestyrelsesmedlem)
Erfaring med ledelse af 80+ frivillige i én måned á 45 timer pr.
uge - med endelig fremstilling af forestilling der vises for 3200
gæster. Bestyrelsesarbejde resterende del af året.

2015–2016

Arbejde med design, ledelse, motivation, planlægning og logistik,
eksterne samarbejdspartnere, og professionel lysopsætning,
sceneproduktion og visuelt udtryk

Lokalt og nationalt i IMCC
Om mig
24-årig medicinstuderende, som ikke
kan lade være med at engagere sig.
Hvad enten det er sundhedsfremme
i IMCC; teater i Medicinerrevyen; eller
organisationsudvikling i internationalt
regi - så tager jeg tingene seriøst.
Og når der nogen gange bare er brug
for at ryste på hovedet; slappe af med
vennerne og få en enkelt, så er jeg den
rette person at tage fat i.
"Look again at that dot. That's here.
That's home. That's us. [...] every
saint and sinner in the history of our
species lived there - on a mote of dust
suspended in a sunbeam."
- Carl Sagan

Politisk Udvalg
Trænergruppen (IMCC) | Ledelse, PR, Økonomi og
Fundraising, Formidling og præsentationsteknik m.fl.
Internationalt Udvalg
Sexekspressen | menigt medlem
Frivillighedsudvalget
IMCC Exchange (Aarhus) | menigt medlem
Lokalbestyrelsen IMCC Aarhus | ansvarlig for interne
relationer
Nordisk Præklinik | International Præklinik-koordinator
Nordisk Præklinik | National Aktivitetsleder og
-økonomiansvarlig
Nordisk Præklinik | Menigt medlem

2017-nu
2015-nu
2014-nu
2014-nu
2015-2016
2014-2015
2014-2015
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Uddannelse & Arbejde
8. semester medicinstuderende på Aarhus Universitet
Risskov Gymnasium (2009-2012)
Elbæk Efterskole (2008-2009)
Risskov Skole (1999-2008)
Lægesekretær
FaDL: Sygeplejevikar

2013–nu
2008-2009
1999-2008
2015–nu
2014–2017

Internationalt
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Om mig
24-årig medicinstuderende, som ikke
kan lade være med at engagere sig.
Hvad enten det er sundhedsfremme
i IMCC; teater i Medicinerrevyen; eller
organisationsudvikling i internationalt
regi - så tager jeg tingene seriøst.
Og når der nogen gange bare er brug
for at ryste på hovedet; slappe af med
vennerne og få en enkelt, så er jeg den
rette person at tage fat i.
"Look again at that dot. That's here.
That's home. That's us. [...] every
saint and sinner in the history of our
species lived there - on a mote of dust
suspended in a sunbeam."
- Carl Sagan

IFMSA (positioner)
Fundraising Assistent til Vice-President for Finance (VPF)
Taskforce on Fundraising
Pre-GA koordinator (Tanzania)

IFMSA (møder)

2016–2017
2016–2017
Aug. 2017

General Assembly (Tanzania)
| Vice-Chairperson |

Aug. 2017

General Assembly (Montenegro)
| Co-delegationsleder |

Mar. 2017

General Assembly (Mexico)
| Vice-Chairperson |

Aug. 2016

General Assembly (Malta)
| CCC (vedtægtsråd) |

Mar. 2016

General Assembly (Makedonien)
| CCC (vedtægtsråd) |

Aug. 2015

General Assembly (Tyrkiet)
| SCOPE og Secretary Assistant |

Mar. 2015

FINO (nordiske IFMSA-lande) i Island
| Exchange-sessions |

Nov. 2014

Andre internationale konferencer

Sep. 2017

Bruxelles, EPHA

Komp etencer og kurser
DUF's BESTEM-kursus
IMCC Forårsseminar | Ledelse og Global Health (mellem
kulturer)
InDesign-kursus (ÅUF)
DUF's Refleks-kursus: Dit personlige lederskab
Uddannet IMCC og IFMSA-Træner
Uddannet Sexpert
IMCC Forårsseminar: Global Health

2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
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