
Nyt fra IMCC juli 2018 

Folkemødet 

 

Denne sommerudgave af IMCC’s Nyhedsbrev koncentrerer sig om Folkemødet, der fandt sted på 

Bornholm i juni måned. Vi har lagt tre artikler på hjemmesiden om eventet, hvor mere end 50 IMCC’ere 

var meget synlige og aktive deltagere. TV2 Lorry valgte at lade deres nyhedsindslag fra Folkemødet 

den 14. juni være fokuseret på IMCC. Det kan du læse mere om her 

  

Faglighed, fest og fantastiske frivillige 

 
  

https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-r/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-j/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-t/


Ida Lang fra Landsbestyrelsen skriver om det høje aktivitetsniveau blandt hos de deltagende IMCC’ere 

på Bornholm.  Hvordan IMCC markerede sig med et væld af egne aktiviteter, blandede sig i relevante 

sundhedspolitiske diskussioner og – ikke mindst – fik knyttet kontakter til en lang række andre aktører 

på sundhedsområdet. Lære hele artiklen her. 

  

Social ulighed blandt unge frivillige 

 

Sigrun Smith, sekretariatsmedarbejder på IMCC’s Aarhus-kontor, har skrevet en artikel om et af de 

mange specifikke emner på Folkemdøet, nemlig social ulighed. Sigrun har blandt været til 

debatarrangement med sundhedsminister, Ellen Trane Nørby. Du kan læse meget mere her. 

  

  

 

https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-d/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-h/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-u/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-o/


IMCC Podcast 

Flere hundrede begejstrede mennesker har allerede hørt IMCC’s podcast, Hele Verdens Sundhed. 

Seneste udgave fokuserer også på Folkemødet. Du kan hente podcasten flere steder, f.eks. her. 

Idéer til nye udsendelser sendes til: podcast@imcc.dk 

  

IFMSA August møde i Canada 

Ti IMCC’ere samt en repræsentant fra FADL drager til Montreal i Canada fra den 2. til den 8. august for 

at deltage i IFMSA’s generalforsamling. Du kan læse mere om generalforsamlingen her. 

IMCC’s delegation, som ledes af Pelle Harris Krog, kan findes her. 

  

  

 

  

IMCC indtager Bruxelles 

 

I slutningen af juni 2018 sendte IMCC en delegation på fire personer til generalforsamling i European 

Public Health Alliances (EPHA), som er en paraplyorganisation, der består af foreninger fra hele 

https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-b/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-n/
mailto:podcast@imcc.dk
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-p/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-x/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-m/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-q/
https://imcc.cmail19.com/t/d-i-bitjdtd-l-c/


Europa, der arbejder med sundhed. Samarbejdet med EPHA begyndte for et år siden som et led i 

implementeringen af IMCC’s strategi om at gøre IMCC mere synlige på sundhedspolitisk plan. Blandt 

mange andre ting fik IMCC fremhævet Ens. Sundhed som et godt eksempel på hvordan man kan 

håndtere nogle af de sundhedsmæssige udfordringer, den store migration til Europa har. Læs 

beretningen fra Bruxelles her. 

  

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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