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Norske jenter leder medisinstudenter
Den internasjonale studentorganisa-
sjonen IFMSA har fått ny leder 
i Norge, Camilla Lund. Tidligere 
leder, Kristina Øgaard, har flyttet til 
Sveits for å lede hele IFMSA, som 
omfatter en million medisin-
studenter.

Camilla Lund er 22 år
og medisinstudent på
fjerde året i Oslo. Hun
ble tidlig med i lokalko-
miteen til IFMSA (In-
ternational Federation
of Medical Students As-
sociations) og har hatt
forskjellige verv i sty-
ret.

– Den viktigste grun-
nen til at jeg valgte å
studere medisin, er de
mange mulighetene yrket gir både i Norge
og i resten av verden. Jeg synes det er spen-
nende å reise og møte mennesker, og IFM-
SA gir meg mange muligheter til det, sier
Lund som har et sterkt internasjonalt enga-
sjement.

I sommer tilbrakte hun flere uker ved et
sykehus i Taiwan. Hun var to uker ved en
akupunkturavdeling og to uker i akuttmotta-
ket. – Jeg reiste med fullstendig blanke ark
og visste lite om hva jeg kom til. Det var in-
teressant å møte både vestlig og østlig medi-
sin i samme sykehus. Hospiteringen var med
på å motivere meg for ledervervet, forteller
Lund.

Ambisjoner
IFMSA har lokalkomiteer ved de fire nor-
ske, medisinske fakultetene. De informerer
om reisemuligheter, arrangerer temakvelder
og tar imot studenter som kommer til Norge
for utveksling. Organisasjonen arrangerer to
store generalforsamlinger hvert år. Her mø-
tes studenter fra hele verden og diskuterer
aktuelle saker.

– Disse møtene er både spennende og læ-
rerike, og det blir tydelig hvor mye vi har å
lære av hverandre, sier Lund.

Kristina Øgaard (23), ny leder for ver-
densomspennende IFMSA, får mye å gjøre i
forbindelse med generalforsamlingene. Hun
skal også holde kontakt med Verdens helse-
organisasjon som også administreres fra
Sveits, der Øgaard skal bo det neste året.
Hun har tatt permisjon fra studiene i Trond-
heim for å være leder på heltid (1).

Lund berømmer det forrige styret for godt
arbeid, særlig med å profilere organisasjo-
nen. – Det nye styret vil arbeide videre med
å gjøre oss bedre kjent. I andre land er IFMSA
ofte den største organisasjonen for medisin-
studenter. I Norge har vi vært lite synlige,
men vi satser på å markere oss bedre ved de
medisinske fakultetene og i Legeforeningen,
sier hun.

Utveksling og samarbeid
Den andre hovedsaken som det nye styret vil
engasjere seg i, er økonomi. – Foreningen
sliter med økonomien, som er viktig både for
å kunne lage gode opplegg for studenter som
kommer hit, og for å sende representanter til

de internasjonale møtene. Vi vil også moti-
vere studenter til å reise ut. Det finnes mange
muligheter for eventyrlystne studenter.

Hittil i år har 122 studenter reist ut med
IFMSA-Norge, 83 av dem har deltatt i huma-
nitære prosjekter og 39 har vært på klinisk ut-
veksling. Gjennom organisasjonen kan man
for eksempel arbeide ved barnehjem i Roma-
nia, lære om tropemedisin ved sykehus i
Egypt eller jobbe ved helsestasjon i India.
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Bekymret for rekrutteringen

Arbeidsmedisinere er bekymret for 
rekrutteringen til faget. Utdannings-
kapasiteten er for lav, det mangler 
utdanningsstillinger og det er mange 
ledige bedriftslegestillinger.

Det arbeidsmedisinske fagfeltet må løftes
frem slik at det oppfattes som et spennende
felt å jobbe innenfor. Dette kom frem på års-
møtet til Norsk arbeidsmedisinsk forening
som ble holdt på Soria Moria i Oslo i forbin-
delse med Arbeidsmedisinsk uke. Styret i
foreningen ble oppfordret til å se på behovet

for arbeidsmedisinere, rekruttering og krav
til sertifisering.

Det ble også fremhevet at Legeforeningen
har en kjempeutfordring i å lære opp legene
i funksjonsvurdering. Per i dag er det kun ca.
20 % som har tatt dette i bruk. 903 bedrifter
med totalt 119 922 ansatte er per 5.11. 2002
IA-bedrifter (1).

Et annet tema som ble berørt var sertifi-
seringsordning for bedriftshelsetjenester.
Arbeidslivslovutvalget som er et offentlig
utvalg som skal vurdere forbedringer i
arbeidsmiljølovgivningen og andre virke-

midler, har nedsatt flere underutvalg. Et av
disse skal se på bedriftshelsetjenesten for
om mulig å få til en godkjenningsordning.

Norsk arbeidsmedisinsk forening har fått
nye nettsider: www.legeforeningen.no/namf

Lise B. Johannessen
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Camilla Lund

– fakta –

IFMSA
– International Federation of Medical
Students Associations (tidligere
NorMSIC) er verdens største student-
forening
– 1 million medisinstudenter fra 80
land er medlemmer
– Foreningen ble stiftet i 1951 av seks
nasjoner, deriblant Norge
– Målet er å fremme internasjonal for-
ståelse innen helse og være et forum
der medisinstudenter kan møtes for å
utveksle erfaringer og kunnskap
– Les mer: www.ifmsa.org


