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Om IMCC
IMCC er en ungdomsorganisation, der arbejder med

sundhedsfremme på flere niveauer - lokalt, nationalt og
internationalt. Vores medlemmer består af unge mennesker,
primært studerende, der interesserer sig for sundhedsfremme.
Og som - vigtigst af alt - alle sammen tror på lige adgang til sundhedsydelser- og rettigheder for alle!
Vores aktiviteter kan overordnet inddeles i fire grupperinger:
- Gul gruppe laver undervisning og oplysningsarbejde. Det drejer sig eksempelvis om ens.sundhed,
der underviser på LærDansk og her introducerer nydanskere til det danske sundhedssystem. Eller
Sexekspressen, der lever topkvalitets-seksualundervisning på landets folkeskoler.
- Grøn gruppe består af en række aktiviteter, der driver udviklingsprojekter i et ligeværdigt
samarbejde med en ungdomsorganisation i det pågældende land. Her arbejder Ashipti eksempelvis
med NCDs (ikke-smitsomme sygdomme) i Uganda, og IMUNZI arbejder med HIV-forebyggelse i
Zimbabwe.
- Blå gruppe formidler udvekslingsophold herhjemme og i udlandet. Exchange formidler
eksempelvis kliniske ophold for medicinstuderende i og fra hele verden, hvor Research Exchange
arrangerer forskningsophold.
- Rød gruppe er den nyeste i familien, og er en blandet kasse af aktiviteter, hvis fokus er mere
samfunds- og debatorienterede. Herunder hører eksempelvis NorWHO, der årligt arrangerer en stor
simulation af Verdenssundhedsorganisationens årlige samling, WHA, samt UAEM, der blandt andet
advokerer for større gennemsigtighed i fremstilling og prissætning af medicin.
Nationalt indgår vi som medlemsorganisation i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), imens vi
internationalt er en del af bl.a. International Federation of Medical Students Associations (IFMSA)
samt European Public Health Alliance (EPHA). Dette naturligvis i tillæg til vores 12 internationale
bæredygtige partnerskaber, som udgør interessefællesskabet udviklingsarbejde.
Vi er anerkendt som almennyttig, non-profit NGO, og lægger stor vægt på det involverende frivillige
fællesskab om sundhed.
Vision:
IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser
og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende.
•
•
•

Mission:
Vi fremmer lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om sundhedsfremmende tiltag.
Vi øger viden om sundhedsrelaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat.
Vi giver vore medlemmer et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed
skabt via et tværfagligt forum
• Vi skaber muligheder for personlig og faglig udvikling for vore medlemmer
Tilsammen skaber aktiviteterne IMCC, og trods den forskelligartede natur
aktiviteterne imellem, har vi en række fælles værdier og har for nylig - i 2017 - stemt
vores første politiske grundholdninger igennem nogensinde. Det er 9 grundholdninger,
som alle medlemmer af IMCC kan se sig selv i - uanset om de arbejder med førstehjælp
eller seksuel- og reproduktiv sundhed.
IMCC har en landsbestyrelse med i alt 8 medlemmer samt 6 lokalbestyrelser i de
seks lokalafdelinger i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, Roskilde og
København. Desuden understøttes alle de frivilliges arbejde af sekretariatet, der fast
består af sekretariatsleder Mikael, bogholder Carsten, organisationskonsulent Nina og
studentermedhjælper Sigrun.
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Succeser og strategien
2016-2018
Strategien 2016-2018
- et øjebliksbillede ved afslutningen
Strategimålsætningerne for 2016-2018 har været delt op i flere delmål
indenfor de tre søjler Synlighed, Fællesskab og Kvalitet. Der er i løbet af
de sidste tre år blevet arbejdet målrettet med delmålene med henblik
på at nå i mål med strategien. Det er med stor tilfredsstillelse, at vi
nu kan opgøre hvor mange af delmålene, vi har vurderet værende
gennemført og dermed afslutte.
Som diagrammerne viser er det vores vurdering at vi er nået godt i
mål indenfor alle tre søjler.

Synlighed

Under synlighed er der i særdeleshed blevet arbejdet med kommunikation og
diverse sociale medier. Der er blevet implementeret processer omkring anvendelse af
kommunikationsplatforme; med fokus på at kunne føre mere effektiv intern koordination og
kommunikation. Dertil er der blevet arbejdet med at oprette kommunikations- og PR-udvalg.
Ydermere er der blevet udviklet nyt PR-materiale, som kan øge synligheden udadtil. Et andet
fokusområde har været at øge tværfagligheden både i IMCC på tværs af aktiviteter men også
udadtil, til eksterne samarbejdspartnere.

Fællesskab

Under fællesskab har de væsentligste processer været udarbejdelsen af nogle fælles guidelines
for ledelse i IMCC, samt udarbejdelsen af en frivilligpolitik. Frivilligpolitikken omhandler,
hvordan vi er som frivillige, og hvordan vi omgås hinanden som frivillige i IMCC.
Der har også i delmålene været fokus på udviklingen af medlemmer, ved hjælp af interne
kurser, herunder bl.a. træning i overlevering.

Kvalitet

Under kategorien kvalitet er der bl.a blevet arbejdet med at sikre at alle IMCC’s aktiviteter
lever op til de internationale standarder for bæredygtige projekter. Ligeledes er der blevet
udarbejdet en ny struktur i Internationalt Udvalg for hvordan aktiviteterne kan komme videre i
IFMSA, og en struktur for det internationale arbejde er blevet implementeret. I den forbindelse
er der kommet brugerguide for IFMSA-møder. På nationalt plan har der været fokus på at
uddanne og opkvalificere økonomiansvarlige til bedre at administrere de forskellige
aktiviteters økonomi.
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Strategien 2016-2018 afsluttes
- hvortil nu?
Efter vores opgørelse er det tydeligt - en del af strategien er ikke blevet indfriet.
Dette har to forklaringer; nogle af delmålene er ikke længere relevante for IMCC at gennemføre.
For andre delmål er disse ikke længere mulige at gennemføre i IMCC 2018, ift. planen man
lagde for organisationen i 2015.
Således er strategien blev tiltænkt implementeret som har været dennes udgangspunkt - at
det er en levende strategi, som skal søges at stemme overens med IMCC’s tilstand.
Med 2018’s afslutning, og valget af en ny bestyrelse, bliver det derfor op til landsbestyrelsen
2019 og IMCC’s engagerede medlemmer at udarbejde en strategi, der udstikker en retning for
IMCC fremadrettet.
Vi er overbevist om at IMCC vil løfte opgaven med bravour, og indvarsle en ny succesfuld tre-årig
periode i vores mere end halvt århundrede-lange historie.
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IMCC’s aktiviteter
I IMCC Global har det seneste år budt på nye opgaver og spændende oplevelser blandt
andet i form af flere projektbesøg, hvilket især skyldes, at de to partnerskabsprojekter i
henholdsvis Etiopien og Kenya nu er blevet skudt rigtigt i gang. De to projekter består
af en masse aktiviteter, der især faciliteres af vores seje partnere MSAKE i Kenya og
EMSA i Etiopien – her vil vi bare nævne et par af de gode historier.
I Etiopien er SHEBA (Sexual Health Education For Better Awareness) blevet hædret
med Rex Crossley prisen ved IFMSAs general forsamling. Prisen bliver givet for bedste
projekt i hele IFMSA, og giver taletid til næste WHO forsamling. Her får frivillige fra EMSA
mulighed for at snakke om projektets arbejde med at fremme reproduktiv sundhed og
lighed mellem kønnene i seksuelle relationer.
I Kenya er projektet RESPEKT (Reproductive and Sexual Health Programme for Kenyan
Teenagers) i fuld gang. I løbet af sommeren har vores partner MSAKE rekrutteret ikke
mindre end 74 nye frivillige ud af over 170 ansøgere. De frivillige er i starten af oktober
gået i gang med de første School Visits, hvor skoleelever bliver undervist i seksuel
sundhed og rettigheder. Derudover er RESPEKTs hjemmeside blevet lanceret, så vi kan
nå ud til endnu flere unge.
Vi kan næsten ikke få armene ned over projekternes udvikling og glæder os til de næste
par år.
Kristine Sand Houe, IMCC Global

6

Projektbesøg i Kenya, 2018

School visit i Kenya

Projektbesøg i Ethiopien

Frivillige fra SHEBA til IFMSA’s generalforsamling, marts 2018
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Research Exchange - Canada 2018
Hej, mit navn er Michael Huy Cuong Pham, og jeg har været på Research Exchange ophold
for anden gang, denne gang i Montreal, Canada i Juli 2018. På dette forskningsophold
beskæftigede jeg mig med projektet ”Advanced image guidance for abdominal aortic
aneurysm endovascuilar repair (EVAR)” som foregik på et hospital i Montreal.

Forskningsprojektet og det faglige

Mit forskningsophold bestod i at lære at programmere
og analysere CT-skanninger. Projektet omhandlede
omdannelse af CT-skanninger af patienter med
abdominale aorta aneurismer til 3D-modeller ifm. at
guide klinikere under endovaskulære indgreb med
stentanlæggelse (EVAR).
De 3D-modeller som jeg selv fik lavet bliver brugt til
et forskningsprojekt, og jeg har fået lov til at komme
med som medforfatter på en fremtidig artikel.

Fællesskab

Ved ankomst blev jeg hentet af min kontaktperson, som også var en tidligere
udvekslingsstuderende, der var i København sidste år! Jeg boede på et kollegie sammen med
7 andre udvekslingsstuderende på IMCC Research Exchange ophold. Vi boede i værelser af 2
og 2, og det var super hyggeligt! Beliggenheden var midt i storbyen Montreal, og det var super
belejligt med spisesteder og seværdigheder. Vi havde et fedt sammenhold og vi planlagde
endda en roadtrip og lejede en bil, hvor vi tog til Ottawa, Toronto og Niagara Fallas for en
weekend.
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Ansøgningsprocessen og afslutning

Jeg vil klart anbefale at tage på enten IMCC Research Exchange eller Exchange, hvis
man er eventyrslysten og vil lære noget lægefagligt i et andet land og opleve en helt
anden kultur. Ansøgningsproceduren står klart og tydeligt på IMCC’s hjemmeside og
man kan snildt følge denne step-by-step. Endnu engang i år har det været et vellykket
forskningsophold, og jeg kan ikke andet end at fortælle at det er alle pengene værd!
Michael Huy Cuong Pham, IMCC Research Exchange

Med vejledere og på afdelingen

I 2016 sendte IMCC
Research Exchange
og IMCC Exchange
knap 300 studerende
af sted på
udvekslingsophold
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IMCC Grønland
Vi i IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold for medicinstuderende på grønlandske hospitaler.
Hvert ophold varer 1-3 kalendermåneder; og det er en enorm oplevelse for de udsendte. Da det er
erfarne medicinstuderende som sendes af sted (2. semester kandidat), er de faglige udfordringer
mange.
Som en stor succes for 2018, for første gang i vores historie, formåede vi i IMCC Grønland v. vores
nationalmøde d. 3/2 2018 at tildele klinikpladser til alle ordinære ansøgere i sæsonen 2018. Vi kunne
således opfylde de håbefulde drømme hos 55 medicinstuderende fra hele landet - og dertil kommer
dem, som har fået restpladser i 2018.
- Det er den slags scenarier, hvor man virkelig føler sig som IMCC’er Liam Arthur Ash-Collins
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Bestyrelsens beretning
Et år i forandring og udvikling
Vores udvikling

Igennem de seneste år har IMCC oplevet en stærk medlemsfremgang. Således var vi ved
indgangen til 2018 mere end 1900 medlemmer. Til eksemplificering af denne fremgang kan
fortælles, at vi ved Generalforsamlingen 2008 noterede følgende “En af de største bekymringer
er, hvordan IMCC skal skaffe de 500 medlemmer [...]”, hvilket viser hvor langt vi er kommet.

Økonomi og aktiviteter

IMCC’s økonomi, og dermed sundhedsfremmende arbejde, afhænger i høj grad af bevillinger
vi modtager via private og offentlige fonde. Herunder også driftstilskud fra Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF). Ved udgangen af 2017 fik IMCC reduceret sin støtte i driftstilskud med 650.000
kr., hvorfor udgangsresultatet for 2017 var -874.000 kr.
Dette har betydet omfattende omprioriteringer i. Som non-profit almennyttig NGO gør en sådan
nedskæring en enorm forskel for organisationens interne drift. Størstedelen af underskuddet på
baggrund af nedskæringen i støtte i DUF’s driftsstøtte.
Trods dette fastholder IMCC’s medlemmer et omfattende aktivitetsniveau; og vi tæller i skrivende
stund 30+ aktiviteter, fire stående udvalg, aktivitet i seks lokalafdelinger, og højt kvalificeret
frivilligarbejde præsteret af IMCC’s motiverede frivillige.

Sekretariat og forandringer i drift

Med 2018 ankom også Persondataforordningen, og de generelle regelsæt beskrevet i GDPRlovgivningen. Omstillingen til sikre persondatapolitikker blev udført efter ekstensivt arbejde fra
IMCC’s sekretariat i samarbejde med landsbestyrelsen, og IMCC var stolte af at kunne annoncere
sig klar til GDPR før denne blev fuldt implementeret.
(hjemmeside: http://imcc.dk/persondatapolitik)

Strategien 2016-2018 - en afskedssalut

Med 2018 kom også sidste år på IMCC’s treårige strategi. Med afslutningen af denne gør
bestyrelsen status via Strategirapporten. Denne vil være at finde på IMCC’s hjemmeside
fremadrettet.
IMCC er kommet et langt stykke vej, og vi kan alle være stolte over de initiativer der er
taget i disse tre år. Nu er tiden inde til at IMCC endnu engang tager de store arbejdsstøvler
på - og former vores fælles fremtid i IMCC.
Fra bestyrelsen 2018 takker vi af og ser frem mod morgendagen - hvor vi, i IMCC, endnu
engang lægger ild, flid og tid i at kæmpe for hele verdens sundhed.
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Synlighed
At have en stærk profil både internt og eksternt er en vigtig prioritet for IMCC i 2018. Dette for fortsat
at kunne tiltrække og fastholde nye medlemmer samt for at kunne lave et større impact på den
verden vi lever i.

Intern og ekstern synlighed

I 2018 har vi haft fokus på at skelne mellem hvordan vi brander os internt og eksternt.
Internt har vi forsøgt at fremhæve de muligheder som IMCC tilbyder dets medlemmer. Det har
bl.a. været eksterne kurser, kald til poster, intern opkvalificering og sparringsfællesskaber. Dette
hovedsageligt via byernes Facebooksider, Instagram og mail.
Eksternt har vi forsøgt at fremhæve alt det fede arbejde IMCC laver. Vi har forsøgt at opsøge
snitflader vi har med andre organisationer, virksomheder mm. samt forsøgt at få en fod inden for i
beslutningsprocessor hvor IMCC har en stor ekspertise. Dette har vi i høj grad gjort gennem eksterne
møder med interessenter og en stor indsats på årets Folkemøde.
Vi har forsøgt at lave et mere strømlinet IMCC, så det er et brand vi alle kender og forstår. Dette har bl.a.
medført udarbejdelsen af en elevatortale samt et nyt organogram. Disse kan forhåbentligt bidrage
til at fortælle en mere ens og forståelig fortælling om IMCC. For at give IMCC et mere ens visuelt
udtryk, er der blevet udarbejdet en standard IMCC skabelon til PowerPoint som alle medlemmer
kan benytte sig af. IMCC’s hjemmeside har fået en “Om IMCC” på engelsk, så det nu er nemmere
for vores udenlandske partnere og andre udenlandske interessenter at finde information omkring
IMCC. Derudover arbejdes der på at optimere vores nuværende hjemmeside, så den bedre opfylder
de behov vi har.

IMCC Social Media

2018 blev året hvor IMCC rundede 2000 Synes godt om på Facebook, med en samlet total på 2161
Synes godt om pr. okt 2018. På trods af denne stigning på mere end 10% i Synes godt om, har vi
desværre set et fald i rækkevidden (antal personer, som ser vores opslagene) i forhold til 2017. Om
det skyldes at vi i 2018 har lavet markant flere kedelige opslag eller om det skyldes at Facebook har
ændret måden de måler organisk rækkevidde på, kan ikke siges med sikkerhed. Men vi håber på det
sidste! Samtidig arbejder vi i slut 2018 på at mappe relevante medier - gørende vejen kortere for akt.
På Instagram valgte vi at følge den samme strategi, som har været kendetegnet for IMCC’s
instagramprofil de sidste par år: Lad medlemmerne herske!
Med dette skal det forstås at det har været op til alle IMCC’ere - aktiviteter, lokalbestyrelser, sekretariat
og landsbestyrelse = medlemmer - at producere indhold til IMCC’s instagramprofil. Dette har medført
intet mindre end 174 opslag i 2018, hvilket svarer til mere end et opslag hver anden dag. Denne
form for organiseret kaos er med til at vise hvor sej og alsidig en organisation IMCC er, både internt
og eksternt. Vi har bl.a. postet billeder fra internationale konferencer, events, sparringsfællesskaber,
eksterne møder, jubilæumsfester, debatter, bestyrelsesmøder og meget meget mere.
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Vi valgte fra starten af året at vi ville lægge mere fokus på IMCC’s tilstedeværelse på Twitter. Twitter er
epicentret for dansk politik og stedet hvor man kan give sin holdning til kende og række ud til politikere
og beslutningstagere. Med et øget ønske om at blande sig i den politiske debat var Twitter derfor et
oplagt sted for IMCC at deltage. Med meget lidt erfaring men massere af gåpåmod, kastede vi os ud
i det. I starten oplevede vi nok lige så mange fiaskoer som vi oplevede succeser. Gennembruddet
kom dog på Folkemødet 2018. Med mere end 70 tweets, retweets og tags i løbet af Folkemødets 4
dage brød IMCC for alvor igennem Twitter-muren. Og som formand for Lægeforeningen, Andreas
Rudkjøbing, så fint tweetede “Den sejeste studenterorganisation @IMCC_DK har gjort sig sig virkelig
godt bemærket på #fmdk Her holder de Bamsehospital, så børn kan lære hvordan det går til hos lægen
#sundpol”.

Bredere politisk synlighed
2018: fødselsåret for #IMCCpol

I 2017 blev grundholdningerne stemt igennem. Politisk Udvalg har andetsteds i hæftet lavet
en visuel fremstilling over, hvor disse er blevet brugt i 2018.
Vi er langt fra dér, hvor mange af os gerne vil være, når det kommer til politisk engagement og
synlighed. 2018 indledte bestyrelsen og Politisk Udvalg med den smukke, men tilsyneladende
naive tanke, at initiativet til en kampagne eller udtalelse bør komme fra aktiviteterne selv. Dette
initiativ skulle så nurses af bestyrelse, udvalg og sekretariat.
Virkeligheden er en anden. Den brede vifte af aktiviteter og dermed ekspertiseområder i IMCC
betyder, at vi ikke har ét budskab. Det betyder, at et væld af aktuelle debatter er relevante. Og
når alt er relevant, er intet relevant, og ingenting bliver gjort.
I løbet af året og gennem samtaler med flere erfarne forpersoner og bestyrelsesmedlemmer
fra andre politisk engagerede ungdomsorganisationer, er det blevet klart, at der bør være en
central udvælgelse af prioriteter for det politiske arbejde. Dermed ikke sagt, at aktiviteterne
ikke må berøre deres egne, særlige tematikker. Men IMCC bliver nødt til at prioritere et eller
få emner, så vi ikke udtaler os i øst og vest. Vi må træde frem med klare budskaber på et eller
to områder. Det gør os synlige for samarbejdspartnere og beslutningstagere. Og det gør det
lettere at gennemskue hvilke debatter, bestyrelsen bør træde ind i.
Hvordan disse prioriteter specifikt bør udvælges, er i høj grad op til organisationen og
bestyrelsen i 2019. Skal der vælges to temaer hvert år på generalforsamlingen? Skal hvert
strategiår have forudbestemte temaer? Skal bestyrelsen eller Politisk Udvalg vælge dem? Det
vil tiden vise.

Bredere kendskab i sundhedspolitiske kredse

Trods disse start-udfordringer, som man vel må forvente, er det tydeligt at IMCC er blevet mere
synlige i det sundhedspolitiske system. Det vover vi at påstå, fordi vi bliver inviteret indenfor
i politiske fora i højere grad end før. I foråret blev vi inviteret til at deltage i et formøde forud
for WHA sammen med andre centrale sundhedspolitiske spillere, herunder AIDS-fondet og
Røde Kors. Ud fra Søren Brostrøms (direktør for Sundhedsstyrelsen) program på WHA kunne
vi vurdere, hvilke aktiviteter, der var relevante at spørge om inputs - UAEM og CSW delegeret
Emmeli Mikkelsen leverede nogle skarpt formulerede kommentarer, som Pelle viderebragte
ved mødet.
I september var vi inviteret til et møde i Udenrigsministeriet, for at kommentere på den ungepakke,
udviklingsministeren lancerede sidste år, samt give inputs til, hvordan Danmark kunne fremme
ungedagsorden ved FNs generalforsamling (UNGA). IMCC blev valgt grundet vores værdifulde
internationale arbejde med partnerskabsprojekter med ungdomsorganisationer i Syd. Til
formødet advokerede IMCCs to repræsentanter således for øget inddragelse af unge fra Syd
i politiske beslutningsprocesser - både i udarbejdelse af nye landestrategier for Danmarks
prioritetslande samt global indflydelse gennem styrkede ungdomsdelegatprogrammer. Skønt
et meget lidt involverende format, er invitationen i sig selv en forsikring om, at vi betragtes
som relevante, unge, sundhedspolitiske aktører. Og til selve UNGA viste den danske delegation
reel ungeindflydelse ved at inddrage både danske ungdomsdelegater og partnere fra Syd i
deres taletid.
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Som I kan læse om i afsnittet om Folkemødet, var vi i år engageret i flere samarbejder her end
nogensinde før. Flere aktiviteter arbejder sammen med kommuner og UAEM har holdt høring på
Christianborg. Kort sagt ser vi en tendens til, at IMCC - langsomt, men sikkert - bliver bredere kendt
i relevante politiske kredse.

Fællesskab
Initiativer taget i 2018 i IMCC for at skabe større fællesskabsfølelse, sammenhæng og tilknytning i
organisationen.

Farvefællesskaber:

Gul gruppe: I år er der blevet taget en række initiativer for at skabe flere fælles projekter og mere
samarbejde mellem aktiviteterne, der arbejder med undervisning og oplysning i IMCC. Rammerne
for dette blev skabt ved at oprette kontaktpersoner for gul gruppe i bestyrelsen Kamilla og My,
ved sparringsmøde på ILONA, med forberedende og efterfølgende onlinemøder. I oktober blev
der afholdt en “National Gul Gruppe Dag”. Dagen blev brugt på kapacitetsopbygning gennem
eksterne workshops, og på sparring og udvikling af fælles projekter på lokalt plan for de gule
aktiviteter. I foråret 2018 blev der ved et lokalt initiativ afholdt “Store Sundhedsdag” hvor alle gule
aktiviteter fra Københavns lokalafdeling var ude at undervise på samme skole, det var en kæmpe
succes og til stor inspiration for alle andre byer og aktiviteter i IMCC.
Grønt fællesskab: De sidste års arbejde i IMCC omkring etablering af et fællesskab og samarbejde
mellem de grønne grupper, har i den grad båret frugt i år. Initiativer som grøn seminar og
onlinesparringsmøder har I år ligget fuldstændig ved aktivteterne selv, et udtrykt for etablering
og forankring af samarbejdet. Et konkret eksempel på samarbejdet, var da vi med stor glæde
kunne optage det fælles grønne initiativ ”bæredygtig undervisning” som selvstændig aktivitet i
år 2018. Muligheden for samarbejde aktiviteterne imellem har i år også været prioriteret ved at
oprette puljen ”Samarbejder på tværs” og ved at indtænke sparringstid for farvefællesskaberne på
nationalweekenden.

Fælles by-ansvarlig

Bestyrelsen genoprettede den fælles by-ansvarlige og My har siden starten af året holdt kvartale
onlinemødersammen med lokalbestyrelserne. Formålet var at øge samarbejdet mellem de
forskellige bestyrelser og øge kommunikationen mellem lokal- og landsbestyrelsen. Dette er helt
sikkert et område der igen i 2019 skal have øget fokus, og i samarbejde med lokalbestyrelserne
skal der udvikles på hvordan de bedst muligt bliver inddraget og hvordan man kan hjælpe
hinanden.

Podcast

Du lytter til hele verdens sundhed, en podcast der fortæller dig om dit IMCC. Vi har i år forsøgt at
skabe fællesskab og intern forståelse blandt IMCCs medlemmer gennem podcast. My og Pelle
har været ansvarlige for udviklingen af de forskellige 11 afsnit der indtil videre er blevet sendt,
og som alle fortæller forskellige historier om IMCC. Vi håber meget på at podcastet vil leve videre
i 2019, og måske også kan bruges mere eksternt. Alle byer har i hvert fald adgang til mikrofoner
nu, så det er bare om at optage løs. 501 har lyttet med og er du ikke en af dem, så skynd dig ind
der hvor du lytter til podcast og søg på Hele Verdens Sundhed.
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Folkemødet 2018
IMCC sendte for tredje år i træk en større delegation til Folkemødet på Bornholm. Med over 50
frivillige, der var arrangører eller deltagere i 16 events satte IMCC ungdommens aftryk på sundhedsog udviklingsdebatten. I de fire dage advokerede aktiviteten UAEM for gennemsigtighed i
medicinalindustrien, Donaid debatterede stillingtagen til organdonation, Bamsehospitalet gjorde
bornholmske børn mere tryg ved den hvide kittel, Ens.Sundhed gav forbipasserende en oplevelse af
barrierer ved at være til lægen med tolk, Sexekspressen gav deres indspark på kvalitetsuddannelse
i seksualundervisning og IMCCs udviklingsprojekter engagerede andre ungdomsorganisationer til
selv at tage ansvar for verdensmålene.
Som et nyt initiativ var IMCC medarrangør af Samskabelsesarenaen, hvor en række aktører på
tværs af civilsamfund, private virksomheder og det offentlige inviterede Folkemødets gæster til at
bidrage til et politisk opråb om social ulighed i sundhed. Resultatet blev 12 konkrete anbefalinger
for at knække sundhedskurven i Danmark og disse bar præg af, at IMCC talte ungdommens og
frivillighedens sag. Anbefalingerne var blot et ud af flere konkrete outputs fra dette års Folkemødet.
I forhold til synlighed markerede IMCC sig i TV2 Lorry gennem et indlæg om ungeindflydelse i
politiske beslutninger. Derudover blev IMCC inviteret af flere til at give vores indspark i debatten
om fx social ulighed i sundhed eller succesfuldt udviklingsarbejde. Med en række samarbejder ifm.
events på Folkemødet har IMCC udvidet netværket med en række aktører som fx Steno Diabetes
Center, Nødhjælpens Ungdom og CISU.
Endeligt resulterede en stærk tilstedeværelse og profil til en række opfølgende kaffemøder med
Sundhedsministeren, forkvinden for Yngre Læger, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Danske
Handicaporganisationer.

Økonomi
Som bekendt (for mange) startede vi IMCC-året 2018 med at blive skåret 29,3% i
administrationsindtægter fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvorfor vi som bestyrelse var
nødsaget til at foretage nogle drastiske budgetrevideringer ved indgangen til indeværende år.
Denne nedskæring kunne også mærkes på aktivitetsniveau - nævneligt grundet
rådighedsbeløbets ophør. Imidlertid har 2018-landsbestyrelsen fået en mærkbar erfaring:
”Motivationen og gå-på-modet i IMCC blev ikke skåret, selvom midlerne gjorde!” Lokalbestyrelserne
og aktiviteterne har haft en enorm konstruktiv tilgang til denne nedskæring, hvilket virkelig vidner
om den stærke frivillighedskultur i IMCC. Vi synes, I har så meget drive, og det er så fedt at se! Vi
vurderede, at det var vigtigt at midlerne i IMCC har været så tæt på aktiviteterne som muligt, hvorfor
vi valgte at prioritere IMCC’s puljer fremfor rådighedsbeløbet. Vi har en fornemmelse af, at de har
været en succes.
Dog ser vi stadig et potentiale i at udbrede kendskab til dem, således at alle frivillige er klar
over muligheden for at søge midler fra puljerne. For at kompensere for DUF’s nedskæring har
sekretariatschef Mikael gjort en kæmpe indsats ift. fundraising, hvilket har betydet, at vi som
organisation holder os oven vande økonomisk. Dertil er, at vi desværre måtte sige “tak for nu” til
vores dygtige kommunikationsarbejder, Camilla, som ophørte sin ansættelse på IMCC sekretariatet
i april. Økonomisk set har det betydet, at nogle budgetterede midler til løn er blevet frigjort og
allokeret, eksempelvis til Folkemødet, Nationalweekend, samt andre nationale aktiviteter.
Bestyrelsen 2018 opfordrer til, at der på ILONA bliver taget en dialog med aktiviteter og
lokalbestyrelser omkring, hvordan de har kunne mærke de økonomiske ændringer, samt om der er
behov for alternative indsatser for at udfylde de behov, som findes i organisationen. Men alt i alt er
vi meget imponerede og taknemlige for jeres forståelse og kreative tilgange.
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Klagesangen - om gruppering,
driftstilskud og aktinsigt
Baggrund

Fra 2017 trådte den nye tilskudsbekendtgørelse hos DUF i kraft. IMCC blev kategoriseret i
gruppe C, “sociale ungdomsorganisationer, humanitære ungdomsorganisationer, elev- og
studenterorganisationer”. Konsekvensen heraf er blandt andet, at vi nu modtager et skønnet
driftstilskud frem for et tilskud baseret på objektive kriterier. Det tilskud, vi modtog i 2017, var skåret
med knap 30 % i forhold til 2016. IMCC var uenige både i gruppe-indplacering og forundrede over
nedskæringen. Derfor søgte vi aktindsigt i de dokumenter, tipsudvalget var blevet tilsendt*, samt
referatet fra deres møde. Dette blev vi nægtet.

Klagerne

I umiddelbar forlængelse heraf, sender IMCC to klager til Tipsungdomsnævnet (TUN) - den officielle
klagemyndighed for forvaltningen af tipsmidlerne. Vi klagede over 1) gruppe-indplaceringen,
subsidiært tilskuddets størrelse og 2) nægtet aktindsigt. Hele foråret faciliterede TUN en udveksling
af kommentarer mellem henholdsvis DUF og IMCC til klagerne, dernæst kommentarer til klagerne,
dernæst kommentarer til kommentarer til klagerne. Ultimativt vurderede TUN på deres møde d. 30.
maj, at de ikke kunne give IMCC medhold i klagerne.

Opfølgning

IMCC formulerede herefter, sammen med to andre DUF MO’er, et brev til TUN med anmodning om
en uddybning af afslaget på klagerne. Vi fik ikke den efterspurgte uddybning, men blandt andet
som resultat af vores henvendelse har DUF og TUN afholdt en evaluering af det første år med den
nye tilskudsbekendtgørelse. Resultatet heraf er blandt andet, at MO’er nu i fremtiden kan søge
aktindsigt, samt en mere nuanceret udmåling af beløbet i forbindelse med skønnede drifttilskud.

*Tipsudvalget er det organ i DUF, der tildeler drifttilskud til tilskudsberettigede organisationer.
DUFs sekretariat tilsender udvalget en række anbefalinger forud for hvert udvalgsmøde, således at
udvalgsmedlemmerne ikke selv skal sidde og læse al dokumentation igennem.

IMCC - Internationalt
Det internationale ansvar har siden maj i år været delt mellem Pelle Harris Krog, Ansvarlig for
Internationale Relationer (AIR) og Kamila Lanng, menigt medlem i landsbestyrelsen.
Hvor alt internationalt ansvar tidligere har ligget ved AIR har Kamilla i år overtaget den daglige kontakt
og strategiske opfølgning med Internationalt Udvalg og dettes ansvarsposter.
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IFMSA - International Federation of Medical
Students Associations
IFMSA er verdens største fagspecifikke studenterfællesskab og repræsenterer 1,3 millioner

medicin- og sundhedsinteresserede studerende på verdensplan. IMCC har været en del af dette
fællesskab siden dets begyndelse i 1951 - et år efter IMCC blev grundlagt - og som vanligt har vi
sendt delegationer afsted til:
- 2 generalforsamlinger
- March Meeting (MM)
- August Meeting (AM)
- Regionalt Europæisk møde, der ligger i April (EuRegMe)
- Nordisk møde i november, (FINO)

Delegationer:

Delegationernes størrelser har I år generelt været mindre end de sidste år, og dette skyldes IMCC’s
reducerede økonomiske råderum. Vi sendte 10 delegerede afsted til henholdsvis MM og AM, 5 til
EuRegMe og 7 til FINO.
- Vi havde det højeste ansøger antal til MM i 5 år, på hele 30 IMCC’ere!
- Vi har ændret voteringsproceduren for ansøgninger. Således sender AIR 		
ansøgningerne ud i anonymiseret form til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne voterer
disse individuelt. Ved den endelige delegationsudvælgelse de-anonymiseres ansøgningerne.
- Vi har i år haft delegerede afsted fra aktiviteterne: PIT, Donaid, Research Exchange, UAEM,
NorWHO, IMCC Earth, IMCC Global, Bamsehospitalet og Sundkrop, Sexekspressen, Exchange,
TAMIDA, ens.sundhed og Cogita,
- Vi har i år for første gang haft delegerede med fra Foreningen Af Danske Lægestuderende
(FADL) ved MM, AM og FINO. FADL deltager i den gren af IFMSA, der arbejde med medicinsk
uddannelse, som vi i IMCC ikke selv beskæftiger os med.
Som alle andre år før 2018 er der stort fokus på god delegationsforberedelse for at sikre et optimalt
udbytte for de delegerede og IMCC - nye initiativer har i 2018 bl.a. været:
- Udvikling af en guide, der udleveres fysisk til alle delegerede der tjener til forberedelse
inden mødet og opslagsværk under mødet
- Møder mellem delegerede og delegationsledelsen i starten og under møderne, hvor der
snakkes om mål, forventninger og udbytte ud fra en række “refleksionsspørgsmål” stillet i guiden.

Politik:

Til IFMSA’s generalforsamlinger diskuteres vedtagelse af nye politikker og vedtægtsændringer.
Nogle af de ting IMCC har sat fokus på til årets møder er:
- Bæredygtigheden af IFMSA møder, i forhold til stort forbrug af papir, plastik og uansvarlig
produktion af merchandise
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Tværfaglighed i IFMSA har været et diskuteret emne i IFMSA gennem mange år, og et emne som
IMCC har været bannerfører for i 2017 og 2018. IMCC har i år lavet en grundig undersøgelse af de
forskellige medlemsorganisationers tilgang til samt holdning til tværfaglighed, og har fortsat med
at advokere for lige muligheder i IFMSA, uafhængigt af studie. Mere end halvdelen af IFMSA’s
medlemsorgansiationer er tværfaglige!

IFMSA’s programmer er et værktøj til samle aktiviteter med samme fokus. I år blev det foreslået at
slette alle programmer med specificerede målgrupper og sætte disse aktiviteter ind under andre
programmer. Forslaget gik igennem og dette betyder f.eks. at bamsehospitalets program “Children
Rights and Health” og programmet “Migration and health” slettes. IMCC advokerede og stemte imod
dette, da man fandt det uheldigt at det vil blive endnu svære for nogle aktiviteter at identificere sig
med et program og fordi vi anerkender vigtigheden i at kunne adressere bestemte målgrupper.
Derudover er der blevet vedtaget, og stemt for af IMCC, en række af enten helt nye, eller opdaterede
politikker i løbet af de to MM og AM eks.: Climate Change and Health, Universal Health Coverage,
Neglected Tropical Diseases, Antimicrobial Resistance, Ethical Medical Placements Abroad, Ethnicity
and Health, Sustainable Development Goals

Sekretariat

IFMSA’s bestyrelse opsagde i år aftalen med deres sekretariat i Amsterdam, og startede en process
med et etablere et nyt sekretariat. I denne process tilbød 5 medlemsorganisationer hjælp med at
etablere IFMSA’s sekretariat i deres land - herunder IMCC.
IMCC’s tilbud om støtte blev valgt, og til oktober i år rykkede IFMSA’s sekretariat officielt til København.
IFMSA’s sekretariat består aktuelt af Yvonne Christiansen, som til dagligt sidder på IMCC’s sekretariat i
København. IFMSA’s sekretariat ledes af IFMSA’s bestyrelse, mes supervision fra IMCC’s sekretariatsleder
Mikael Bjerrum.
Vi er stolte af igen at kunne huse IFMSA i Danmark - IFMSA’s sekretariat havde tidligere hjemsted i
Danmark fra 1951-1970 - og vi ser frem til de muligheder samarbejdet kan give IMCC indenfor fælles
branding, politisk synlighed og fundraising.

IMCC’ere i IFMSA:

Abdulkarim Harakow er blevet valgt som general assistant for IFMSA’s Europæiske direktør
Helena Rahbek Pedersen er blevet valgt som medlem til en arbejdsgruppe om tværfaglighed i IFMSA

FINO18 i DK:

I år var det IMCC’s tur til at afholde det nordlige IFMSA-møde FINO. En imponerende selvkørende
arbejdsgruppe har brugt utallige timer under det seneste år på at arrangere dette møde, der i
sidste weekend løb af stablen i København med besøg fra Sverige, Norge, Island og Finland. Mødet
fokuserede på verdensmål 17 “Partnerships for the goals”, og fokus var på et øget samarbejde og
fælles projekter mellem de nordiske IFMSA medlemsorganisationer.
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EPHA - European Public Health Alliance
EPHA er et tværfagligt netværk af sundhedsfremmende organisationer i Europa.
Efter flere års overvejelser om nye internationale partnerskaber, ansøgte IMCC i 2017 om at blive
optaget som medlemsorganisation i EPHA. IMCC’s strategiske sigte med medlemskabet er at:
- Styrke vores fællesskab, ved at understrege vigtigheden af tværfagligt samarbejde og
muligheder
- Styrke vores synlighed internationalt, både internt i dette netværk og ved andre Europæiske
stakeholders, men i ligeså høj grad nationalt, ved at understrege vores status som det centrale
sundhedsfremmende forum for danske studerende
- Styrke vores kvalitet, ved at få adgang til sundhedspolitiske kompetencer ved EPHA’s
medlemsorganisationer og EPHA’s politiske sekretariat i Bruxelles
IMCC’s medlemskab i EPHA har i 2017 og 2018 været båret af Internationalt Udvalg.
Udvalget varetager den daglige drift af IMCC’s repræsentation i EPHA, og søger kontinuerligt at
formidle mulighederne til alle IMCC’s aktiviteter.
I juni tog 4 IMCC’ere til Bruxelles for blandt andet at deltage i EPHA’s Generalforsamling og 25 års
jubilæum. Her repræsenterede Frederikke Bach Larsen (Kampagneansvarlig for Access to Medicines)
IMCC i en paneldebat om unges syn på sundhedsudfordringerne i Europa.

IMCC og FN
IMCC har igennem de seneste år opbygget en tradition for at deltage ved forsamlinger afholdt af FN herunder the Commission on the Status of Women (CSW) og Conference of Parties (klimatopmøderne,
COP). Ved disse sørger IMCC’ere for at sætte sundhed på dagsordenen, men især også at holde fokus
på inddragelsen af unge, når der træffes beslutninger i disse internationale fora.
I 2018 har Emmeli Mikkelsen (tidl. AIR) og Ida Lang (medlem af landsbestyrelsen) været IMCC’s
delegerede i den danske CSW-delegation, og Sarah Chehri (tidl. formand) deltog på CSW (og
flere andre møder i FN) som Danmarks Ungdomsdelegat til FN indenfor temaerne ligestilling,
sundhedsrettigheder og menneskerettigheder.
Ved CSW i år blev der af IMCC’erne særligt sat fokus på reproduktive rettigheder - herunder aflivning
af ‘jomfrumyten’ og et forsvar af retten til fri abort.
Kristiana Nikolova fra IMCC Earth har deltaget COP og flere andre klimatopmøder i FN, igennem
IFMSA’s delegationer til disse møder.
I 2017 blev IMCC optaget i FN’s Global Compact Nordic Network - et forum for virksomheder
og organisationer der lever op til principper om bæredygtighed, gennemsigtighed og social
ansvarlighed. Vi så os desværre nødsaget til at melde os ud af netværket i starten af 2018 udelukkende for at spare et kontingent, i lyset af IMCC’s nye økonomiske situation.
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Internationalt Udvalg
Ansvarsposter:

Anne Kraushaar Martensen trådte til som IU-koordinator i april måned. Anne er som IU-koordinator
ansvarlig for den daglige ledelse af udvalget, herunder kontakt til Landsbestyrelsen, indkaldelse til
møder og opfølgning på arbejdsgrupper.
Rebranding: i længere tid har der været et ønske om at ændre navnet på de to poster: National
officer on Human Rights and Peace og National Officer on Public Health ud fra et ønske om at
gøre dem mere forståelige og tilgængelige for IMCC’s medlemmer og aktiviteter. Internationalt
Udvalg har besluttet at ændre navnene til IFMSA Aktivitetskoordinator for sundhedsfremme og
IFMSA Aktivitetskoordinator for menneskerettigheder og fred. På denne måde beskriver titlen nu
deres arbejdsopgaver - at mappe relevante aktiviteter inden for hvert arbejdsområde og sætte
dem i kontakt med lignende aktiviteter og muligheder i IFMSA, blandt andet igennem IFMSA’s
programstruktur
De nye på stammen: I år har vi for første gang indført EPHA-kampagneansvarlige med fokus på
henholdsvis Antimikrobiel Resistens og Access to Medicines. Disse poster har arbejdet med at
forankre EPHA-arbejdet nationalt.

Arbejde:

Fra starten af året blev der i udvalget nedsat følgende arbejdsgrupper, der blev dannede ud fra de
internationale punkter i strategien 2016-2018, der ikke var opnåede endnu:
Byer og aktiviteter: Med fokus på at bringe det internationale arbejde tættere på byerne og
aktiviteterne, der er blandt andet blevet arbejdet på at få det internationale præsenteret på infoaftener
i byerne og et fortsat arbejde på at indrullere relevante aktiviteter i IFMSA’s programstruktur.

Delegationer og udbytte:

Med fokus på at være delegerede i længere tid end blot møde, for at sikre god overlevering og
forberedelse til næste delegation.
Nåleøjet: med fokus på revurdering af ansøgningsformularen og guide til den gode ansøgning.
Den lukkede klub: Med fokus på synlighed på sociale medier. I år er Instagram i stor grad blevet
brugt til formidling af de internationale møder, samt videodagbøger.
Det (inter)nationale krydsfelt: Har haft meget stor fokus på forankringen og etableringen af EPHA
samarbejdet i år, ved blandt at tage kontakt til politisk Udvalg og deltage i Lokalbestyrelses Udviklings
Weekend, og sætte fokus på hvordan vi nationalt kan arbejde med internationalt sundhedspolitik.
Kapaciteten i Internationalt udvalg viste sig i løbet af året ikke at være så stor, som den var da
arbejdsgrupperne blev nedsat. Dette gjorde det svært at holde alle 5 arbejdsgrupper kørende,
hvorfor fokus under IU’s arbejdsweekend d.26-27 oktober var at skabe et bæredygtigt IU, og hvordan
vi fremtidigt kan sikre kontinuitet i både udvalgets arbejdet og medlemmer.
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Økonomisk årsoversigt for 2017

IMCC havde i 2017 samlede indtægter på 3.360.966 kr.

IMCC havde i 2017 samlede udgifter på 4.235.800 kr.
Resultatopgørelsen for 2017 blev derfor et underskud på 874.834 kr.
* Alle tal fra IMCC’s Årsrapport 2017
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IMCC sangen
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IMCC’s aktiviteter
2018
Udveksling og klinikophold
Dissektionsturen
Exchange

Nordisk Præklinik
PIT – Praktikant i
Troperne

IMCC Grønland
Research
Exchange

Undervisning og oplysning
Bamsehospitalet
Donaid
ens.sundhed

Førstehjælp For
Folkeskoler
IMCC Bæredygtig
Undervisning
Kend Din Krop

KostMo
PsykOBS
RISK GAMES
Sexekspressen

Udviklingsarbejde
Ashipti Denmark
FrontCare
IMCC Cambodia
IMCC FAIR

IMCC Global
IMCC Middle East
IMCC Nepal
IMCC Palestine

IMCC Rwanda
IMUNZI
TAMIDA

Samfund og Debat
Cogita

IMCC Integreret
Sundhed

IMCC Earth

IMCC Equitas

Universities Allied
for Essential
Medicines (UAEM)
NorWHO
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Efterskrift

Forord
2018 har været et år i forandring. På alle måder har IMCC været i udvikling; på sidste
år af strategien 2016-2018; økonomiske udfordring jf. nedskæringer; generationsskifte i mange
områder af organisationen - for blot at nævne et par af IMCC’s centrale præmisser i 2018.

Vi har gjort vores bedste for at Nationalweekenden 2018 bliver hvert enkelts medlems weekend
og Generalforsamling. Vi har i år lagt stor vægt på at omprioritere tiden til at I, medlemmerne,
har mere mulighed for at mødes med hinanden, at sparre og diskutere - og fremfor, have en
fremragende nationalweekend.
Med denne materialepakke ønsker vi derfor at give jer de rette redskaber til at I får en
fremragende Nationalweekend. Og at byde jer hjerteligt VELKOMMEN.
Jeres Landsbestyrelse
- Jacob, Klara, Stine, Pelle, Torsten, Ida, My, Ida
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