
Året var 1951, entusiastiske og idealistiske
studenter drømte om en organisasjon som
kunne samle medisinstudenter fra hele ver-
den for å arbeide sammen for helsefrem-
mende arbeid og utveksle erfaringer for å
kunne tenke globalt og handle lokalt.

Jubileumsfeiring
Over 600 medisinstudenter fra nesten 80 land
var samlet i Aalborg, Danmark ved den år-
lige internasjonale treningskongressen til
IFMSA. Det spesielle i år var at 50-årsjubi-
leet skulle markeres, og det var invitert cele-
bre gjester fra blant annet FN, Verdens hel-
seorganisasjon (WHO), International Physi-
cians for the Prevention of Nuclear War
(IPPNW) og helseministre fra ulike land.
Den største begivenheten var åpningstalen
holdt av Erik Holst, den første presidenten
og grunnleggeren av  IFMSA. Stemningen
steg ytterligere da organisasjonen fikk aner-
kjennelse for sitt arbeid og gratulasjoner av
FNs generalsekretær Kofi Annan.

På jubileumsprogrammet stod det ti for-
skjellige workshops, ledertreningsprogram
og diskusjonsgrupper. Det ble holdt mange
interessante innlegg og lærerike diskusjoner
innenfor temaer som global helse, fattigdom,
tuberkulose, malaria, aktiv dødshjelp, land-
miner, det humane genomprosjektet og
mange flere. Prominente personer som Nils
Daulaire fra Global Health Forum,  Melinda
Moore fra International Refugee Health,
USA og forfatter Laurie Garrett kjent bl.a.
for boken Betrayal of trust gjorde debatten
levende ved å fortelle om sine erfaringer in-

nenfor global helse og internasjonalt arbeid.
Interessen var stor og programmet stramt,
slik at det ble mange sene kvelder med lange
debatter. Årets møte var et godt eksempel på
at den 50 år gamle drømmen til de idealis-
tiske studentene, var blitt til virkelighet.

Norsk engasjement
Sju representanter fra NorMSIC (Norwegian
Medical Students’ International Committee)
var til stede for å feire anledningen og ut-
veksle tanker og ideer, og bringe tilbake noe
av entusiasmen og inspirasjon til medisin-
studenter i Norge. NorMSIC, som også mar-
kerte sitt 50-årsjubileum i Tromsø tidligere i
år, har alltid stått sterkt innenfor IFMSA. På
det første møtet til IFMSA i 1951 represen-
terte Bernt Antonsen og Helge Grendahl
norske medisinstudenter og tok del i oppret-
telsen av organisasjonen, og i 1963 var Norge
vert for årsmøtet til IFMSA. I senere år har

NorMSIC hatt representanter i IFMSA-
styret som liaison-offiserer for WHO og
IPPNW, og innenfor området klinisk ut-
veksling. For året 2001–02 er Ellinor Jens-
sen, tidligere leder av NorMSIC, valgt til in-
ternasjonal Training and Resource Develop-
ment Director. 

Norge har alltid vært aktive medlemmer
av IFMSA og har opparbeidet seg stor tillit
og respekt. NorMSIC koordinerer et inter-
nasjonalt barnehjemsprosjekt i Romania
(www.normsic.org/orphan) og har de siste
årene vært fadder for nye medlemsland. Vi-
dere driver organisasjonen et prosjekt hvor
det jobbes med å samle inn medisinsk ut-
styr for å støtte en helseklinikk i slummen av
Nairobi, Kenya. Dessuten sender NorMSIC
hvert år over over 60 medisinstudenter på kli-
nisk- og forskningsutveksling.

Vi benytter anledningen til å takke alle
som har bidratt med å føre frem IFMSA og
NorMSIC disse 50 årene, og samtidig ønske
at nye studenter vil bidra like mye i fremti-
den under samme entusiastiske motto som
Erik Holst og hans arvtakere: «The impos-
sible we will do tomorrow, miracles takes a
little bit longer».

Les mer om NorMSIC og IFMSA:
www.normsic.org og www.ifmsa.org

Vi vil oppfordre alle gamle medlemmer av
IFMSA og NorMSIC til å ta kontakt med oss
på e-post normsic@normsic.org og fortelle
sin historie!
– Sheraz Yaqub, Universitetet i Oslo

50 år med internasjonalt medisinstudentarbeid

Den første presidenten i IFMSA, Erik Holst, flan-
kert av to av de norske delegater: Sheraz Yaqub
og Ellinor Jenssen. Foto privat

Kun morsmelk det første
halvåret
Morsmelk er best for spedbarn. Derfor
bør babyer få morsmelk hele første leveår
og som eneste næring de første seks må-
nedene, lyder nye anbefalinger fra Statens
råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Rådet anbefaler derved at perioden
med fullamming blir utvidet med to må-
neder i forhold til dagens anbefalinger, og
at barnet ikke blir introdusert til annen
mat før det er et halvt år. Det blir lagt
vekt på at anbefalingen gjelder hvis mor

og barn trives med amming og at barnet
vokser normalt. 

Ifølge rådet viser flere studier at sped-
barn som får fast føde før de er seks må-
neder, reduserer inntaket av morsmelk,
men ikke øker inntak av energi eller
vekst. Hvis et barn likevel trenger fast
føde, bør det skje tidligst ved fire måne-
ders alder, heter det i anbefalingene. Der-
som mor ikke kan amme, bør babyen ho-
vedsakelig få morsmelkserstatning frem
til den er 12 måneder.

I de reviderte anbefalingene heter det
videre at det er viktig at gluten blir intro-

dusert mens barnet fortsatt dier, og at
barnet får grøt av ulike kornslag. Ku-
melk introduseres først  mot slutten av
det første leveåret. 

For å dekke behovet for jern i annet
levehalvår, anbefaler rådet bruk av jern-
beriket grøt, jernrike matvarer, samt
morsmelkserstatning som drikkemelk og i
grøt hvis babyen ikke får morsmelk.

Alle spedbarn bør få daglig tilskudd av
vitamin D fra de er fire uker, helst i form
av tran. Honning frarådes til barn under
ett år på grunn av faren for spedbarnsbo-
tulisme.
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I år er det 50 år siden medisinstudenter fra åtte land, 
deriblant Norge, samlet seg i Danmark for å danne en inter-
nasjonal organisasjon for medisinstudenter. De opprettet
International Federation of Medical Students’ Associations,
bedre kjent som IFMSA.


