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Interessante prosjekter for medisinstudenter
Norske medisinstudenter har mulig-
het til å delta i en rekke interessante 
prosjekter over hele verden gjennom 
den internasjonale organisasjonen 
for medisinstudenter.

International Federation of Medical Stu-
dents’ Associations (IFMSA) er en idealis-
tisk, upolitisk føderasjon av nasjonale me-
disinstudentorganisasjoner. Hovedoppga-
ver er å bidra til utveksling av studenter,
ideer, erfaringer og kompetanse.

IFMSA samarbeider med Verdens helse-
organisasjon (WHO) og med World Medical
Association (WMA), og er engasjert i inter-
nasjonale, nasjonale og lokale prosjekter
over hele verden. Føderasjonen har over én
million medlemmer fordelt på 85 land.

Det arbeides innenfor seks hovedområ-
der: klinisk utveksling og forskningsutveks-
ling, medisinsk utdanning, flyktning- og
fredsarbeid, seksualopplysning og folkehel-
se. Mer enn 6 000 studenter deltar årlig i kli-
nisk utveksling og flere hundre i forsknings-
utveksling. Utvekslingen skjer i form av må-
nedlige opphold, der studentene selv velger
en avdeling eller et prosjekt de ønsker å delta
i. Innenfor feltet folkehelse er organisasjo-
nen engasjert i flere prosjekter, bl.a. i Roma-
nia og Rwanda.

Barnehjemsprosjekt i Romania
Orphanage Initiative er et prosjekt rettet mot
barnehjem i tre byer i Romania. Landet har
over 100 000 barnehjemsbarn, og et av de
største problemene ved barnehjemmene er
underbemanning. Orphanage Initiative har
som mål å være bindeledd mellom studen-
ter, som kan tenke seg å jobbe frivillig med
rumenske barnehjemsbarn i tre uker i løpet
av sommeren, og personalet ved barnehjem-
mene.

Prosjektet drives av en internasjonal koor-
dinator, Hans Ove Grøntvedt fra IFMSA-
Norge, samt nasjonale og lokale koordinato-
rer fra IFMSA-Romania. Ved hjelp av disse

koordinatorene drar hvert år over 50 studen-
ter fra hele verden til barnehjemmene i Ro-
mania, hvor de jobber med å aktivisere, sti-
mulere og trene barna som bor der. På friti-
den blir studentene tatt vare på av lokale
representanter for IFMSA-Romania. Via
disse får de innblikk i rumensk utdanning,
helsevesen og ungdomskultur. Orphanage
Initiative i Romania drives utelukkende av
medisinstudenter og samtlige stillinger er
ulønnede.

Landsbyprosjekt i Rwanda
Rwanda Village Concept Project er et stu-
dentdrevet prosjekt i en landsby i Rwanda.
Det er et samarbeid mellom flere medlems-
organisasjoner i IFMSA, samt studentorga-
nisasjoner innen agronomi, veterinærmedi-
sin, byggfag og feltet vannkraft. Målet er å
bedre levestandarden og helsetilstanden i lo-
kalmiljøet.

Prosjektet har en bred tilnærming til lo-
kalmiljøet og har som overordnet mål å in-
volvere landsbyboerne mest mulig i gjen-
nomføringen. Tiltakene som gjennomføres
ble valgt ut etter en grundig behovskartleg-
ging lokalt, og innbefatter blant annet gene-
rell helseopplysning, bygging av latriner,
dyrking av soyaplanter, arbeid for å skaffe
renere og lettere tilgjengelig vann, tilrette-
legging av kaninoppdrett og tilrettelegging
for at landsbykvinnene kan sy moskitonett
til beskyttelse mot bl.a. malaria.

Prosjektet er drevet av frivillige studenter,
også rwandiske, i samarbeid med landsby-
boerne. Studentene, som kommer fra hele
verden, deltar på prosjektet jobber i Rwanda
i sju måneder om gangen.
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– fakta –

IFMSA-Norge
– er representert ved samtlige medi-

sinske fakulteter
– er aktiv innen klinisk og preklinisk

utveksling, forskningsutveksling og
i humanitære prosjekter

– samarbeider tett med andre norske
studentorganisasjoner

– er et bindeledd mellom IFMSA og
norske medisinstudenter

– er aktivt med i den internasjonale
organisasjonen

Les mer: www.normsic.org

Kristina Sjøberg Øgaard leder den norske avdelin-
gen av den internasjonale medisinstudentorganisa-
sjonen. Foto L.B. Johannessen

Presisering om 
Schengen-attester
Attester for å kunne medbringe narko-
tiske legemidler på reise til Schengen-
land utstedes nå av apotek. I en notis i 
Tidsskriftet nr. 11/02 kan det virke som 
om leger har hatt mulighet til å utstede 
denne attesten, noe som ikke er tilfelle, 
påpeker Legemiddelverket.

Legemiddelverket har heller aldri 
bedt pasienter om å kontakte legen for 
å få attesten, kun for å få informasjon 
om hvilke legemidler det er behov for 
å få denne attesten for.

-

-

Miljøfyrtårnsertifikat 
tildelt Soria Moria
Legeforeningens kurs- og konferanse 
senter Soria Moria er tildelt Miljøfyr-
tårnsertifikat. Sertifikatet utdeles av 
miljøvernlederen i Oslo kommune. 
Kravet er at bedriften har oppfylt bran-
sjekrav som medfører at den er frem-
tidsrettet og bærekraftig i drift og pro-
duksjon. Disse områdene omfatter in-
ternkontroll, helse, miljø og sikkerhet 
(HMS), arbeidsmiljø, materialbruk/
innkjøp, avfall, energi og forurensing. 
Soria Moria har fått tildelt sertifikatet 
frem til 7.12. 2004.

Fra foreningen


