
Kjære Nord-Trøndelag Legeforening! 
 

I anledning at aksjonsåret 2020 går mot slutten hos oss i Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon (MedHum), så kontakter vi dere i lokalforeningene til Den Norske 
Legeforening (DNLF) for å få samlet inn noen siste kroner til vårt samarbeidsprosjekt med 
Redd Barna i Malawi. Dette er i sammenheng med at den tradisjonelle legestafetten som 
skulle ha vært avholdt i mai 2020 ble avlyst grunnet pandemien. Vi håper dermed at dere vil 
følge oppfordringen fra Marit Hermansen på høstens landsmøte om fremdeles å støtte oss 
selv om det ikke er i den vante formen!  
 
Pandemien har rammet oss i MedHum kraftig. Vi er i stor grad en organisasjon som baserer 
vår aktivitet og pengeinnsamling rundt eventer og arrangementer, så vi har i stor grad måtte 
tenke nytt og annerledes, utsette planer og avlyse store arrangementer. På tross av dette så 
har vi fått samlet inn mer penger enn vi på forhånd hadde tenkt, men vi har måttet legge ut 
en del blant annet for å få til digitale løsninger og nettbutikk.  
 
Hva har vi fått til i aksjonsåret/pandemi-året 2020? 

•  
• En heldigital genseraksjon som har 
•  rullet og gått gjennom høsten, hvor flere kjente profiler og kjendiser har stilt opp og 

reklamert for MedHum og prosjektet vårt 
•  
•  
• Laget en digital nettbutikk hvor vi 
•  har solgt to aksjonsgensere og en aksjons T-skjorte 
•  
•  
• En kraftig nedgradert sommerturné hvor 
•  en arbeidsgruppe reiste langs Norgeskysten og reklamerte for vår organisasjon og 

vårt arbeid 
•  
•  
• En nasjonal aksjonsuke i alle de fire 
•  studentbyene fylt med smittevennlige og suksessfylte arrangementer 
•  
•  
• For første gang har det blitt arrangert 
•  en aksjonsuke for de norske medisinstudentene i utlandet!  
•  

 
Samlet sett så er vi fornøyd med hva vi har fått utrettet gjennom året på tross av en pandemi 
som har krevd mye av oss både som medisinstudenter, helsepersonell og samfunnsborgere. 
Vårt ønske er at dere kan hjelpe oss med å sette en verdig avslutning på vårt samarbeid 
med Redd Barna og deres arbeid for barn og unge i Malawi. 
 
For mer informasjon om vårt arbeid gjennom året, se medhum.no og våre kanaler på sosiale 
medier. 
 
 

http://medhum.no/

