
 

  

Nyt fra IMCC April 2018 

Nyt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om oplysning om 

alternativ behandling 

  

 

Integreret Sundhed indgik her i foråret et nationalt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om at 

undervise medicinstuderende i, hvordan man taler med patienter om alternativ behandling. 

"Fokus i vores undervisning vil primært ligge på, hvordan man hjælper patienterne med at navigere i 

feltet, uden at man som læge nødvendigvis kender alt til behandlingsformerne, og hvordan lægerne 

holder sig åbne uden at give afkald på evidens og faglig viden." Det fortæller Astrid, der er national 

aktivitetsleder i Integreret Sundhed. Læs mere... 
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Ens.Sundhed får økonomisk saltvandsindsprøjtning fra Aarhus 

Kommune 

 

IMCC-aktiviteten Ens.Sundhed, der arbejder på at lette kulturmødet mellem det danske 

sundhedssystem og flygtninge/indvandrere, har netop modtaget 10.000 kr fra Aarhus Kommune. 

Pengene kommer fra kommunens såkaldte paragraf 18 tilskud, der går til frivilligt socialt arbejde, og 

tilskuddet vækker glæde i gruppen, der har masser at se til. Marianne Daugbjerg, frivillig i Ens.Sundhed 

siger: 

”Med pengene ønsker vi at tilgodese både vores frivillige og de kursister, vi møder i vores undervisning 

på f.eks. sprogcentret." Læs mere.... 

  

  

Dissektionsturen 2018 - Du kan stadig nå det: 
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Hvordan kan vi sikre flere patienter adgang til bedre medicin? 

 

Det nuværende patentbaserede system har vist sig utilstrækkeligt til at sikre, at vi også fremadrettet 

kan levere de den nødvendige og bedste medicin til de mennesker, der har behov for. Medicinpriserne 

stiger og sætter vores fælles velfærd under pres. Og indtjeningsmuligheder bestemmer i højere grad 

end patientinteresser hvilken medicin, der bliver udviklet. 

Enhedslisten, Alternativet og SF har derfor i samarbejde med organisationen Universities Allied for 

Essential Medicines arrangeret en konference, hvor internationale og nationale forskere og foreninger 

kan fremlægge alternative metoder til forskning og udvikling. 

Vi inviterer alle til en paneldiskussion, hvor vi sammen med sundhedspolitiske beslutningstagere fra 

forskellige danske politiske partier kan debattere, hvordan vi sikrer, at patienter får adgang til de 

lægemidler, de har brug for til en acceptabel pris. 

Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg torsdag den 17. maj klokken 14 – 17. 

Arrangementet er gratis og åbent for alle med interesse for medicinalbranchen, sundhedssystemet og 

sundhedspolitik. Arrangementet foregår på engelsk. 

Tilmelding ved at sende en e-mail til emma.fleming@ft.dk 

Læs mere.... 
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Kom med til IMCC's Politisk Hands-On 

dag 6. maj 

JUST DO IT!  

 

.. var ordene, da jeres NAL'er og 

lokalbestyrelser snakkede om, hvordan vi skulle 

klæde IMCC'erne på til politisk engagement.  

For langt mere end det handler om skills, 

opbygning af argumenter og trekantsmodel, 

handler proaktiv politisk engagement om at 

kaste sig ud i det. At have modet til at blande 

sig. Bliv meget klogere, når IMCC holder 

politisk hands-om dag. Læs mere og se mere 

om praktisk info og tilmelding her. 

  

Krydserne i kalenderen: 

 23. april: Økonomikursus i Aarhus 

3. maj: IMCC holder event på TalkTown 

Festival i København. Om “jomfrumyten” 

- som opfølgning på årets CSW 

 24. april: Økonomikursus i Aalborg 

 6. maj: Politisk Hands-on dag 

 24. maj: IMCC Aarhus holder 

sommerfest 

 26. maj IMCC København holder 

sommerfest 

Denne uge er bamseuge på OUH 

 Bamselægerne i Odense har travlt i denne 

uge, der er erklæret Bamseuge. Iniviterede 

børnehaver lægger vejen forbi Odense 

Universitetshospital, hvor bamselægerne står 

klar med ekspertise til at behandle syge 

bamser. Læs mere... 

 

  

Spørgeskema til medicinstuderende 

 

European Medical Students Associations 

(EMSA) har bedt IMCC om at gøre opmærksom 

på en spørgeskemaundersøgelse, som 

henvender sig til europæiske 

medicinstuderende. Formålet er at få 

informationer om medicinstuderendes 

kendskab til HPV vacciner. Det er naturligvis 

anonymt. Så hvis du er medicinstuderende og 

har 10 minutter, så gå direkte ind på 

undersøgelsen her. 

  
OBS! Vær opmærksom på, at ny redaktør på på IMCC nyhedsbrevet er sekretariatsleder Mikael 

Bjerrum. Send bidrag til: mikael@imcc.dk 
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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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