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FORENINGSDAG
Kære nye medicinere.

Velkommen �l verdens bedste studie!

Noget af det, der gør medicinstudiet �l noget ganske 
særligt, er vores rige foreningsliv. Der findes foreninger af 
enhver slags; både faglige, sociale og poli�ske, som giver dig 
muligheden for at fordybe dig i netop dine 
interesseområder. Foreningerne drives af studerende og 
danner en unik kultur for læring, udvikling og fælleskab på 
tværs af semestrene.

På foreningsdagen torsdag d. 26. august får du mulighed for 
at møde en række af de medicinske foreninger og deltage i 
de workshops, som du finder i de�e katalog.

Mange foreninger holder en infoa�en for nye 
medicinere og andre interesserede i løbet af 
e�eråret. Begivenhederne bliver slået op på 
nedenstående facebookgruppe og på de enkelte 
foreningers facebooksider:

h�ps://www.facebook.com/eventspaamedicin/



WORKSHOPS
Dagen starter kl. 10:15 i Store Anatomisk Auditorium (bygning 
1232) �l fælles introduk�on og velkomst ved tutorerne. 
Here�er forløber dagen med workshops og oplæg ved 
foreningerne ind�l kl. 15.20. Undervejs er der en en 
frokostpause, hvor det er en god idé at tage madpakke med! 

Du har mulighed for at �lmelde dig tre forskellige workshops 
via linksene på næste side. Der kan max være 30 deltagere på 
hver workshop. Here�er lukker �lmeldingen. Det er først �l 
mølle, så det gælder om at være hur�gt ude, hvis du vil være 
sikker på en plads på dine førstevalg!

TIDSPLAN
Introduk�on og oplæg10:15 - 10:55

Pause10:55 - 11:20

Oplæg11:20 - 12:05

Pause 12:05 - 12:45

Oplæg og generel info 12:45 - 13:05

Workshop 1 13:05 - 13:35

Workshop 2 13:35 - 14:05

Pause 14:05 - 14:20

Oplæg 14:20 - 14:30

Workshop 3 14:30 - 15:05

Afslutning 15:05 - 15:20



 

www.kortlink.dk

/doodle/2chmz 

www.kortlink.dk

/doodle/2chn3 
www.kortlink.dk

/doodle/2chn2 



SEXEKSPRESSEN
Husker du din seksualundervisning? Var den god? 
Du kan være med �l at give de kommende unge en god 
seksualundervisning gennem italesæ�else af tabubelagte
emner, såsom penetra�on, sexualiteter og seksuelt 
overførbare sygdomme, så vi får et sundere Danmark. 
Du skal IKKE vide alt om sex, for det lærer du! 
ALLE er velkomne i Sexekspressen uanset semester.

Sexekspressen er en landsdækkende studenterorganisa�on, 
der underviser 7. 9. klasser i seksualundervisning med 
mere. Undervisningen er o�est en hele skoledag fra 8 14, så 
man har virkelig muligheden for at skabe et rum �l undring 
og oplysning omkring sex.

Tilmeld dig workshoppen og få mere informa�on omkring 
vores undervisning, arrangementer og det fællesskab, vi 
har. 
Fik vi nævnt, at det er en virkelig social organisa�on?

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/6xpressen



SAKS
Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) byder dig 
velkommen �l en ny og spændende verden. Sammen med 
de andre studenterforeninger står vi klar �l at �lbyde dig 
sjove og lærerige arrangementer, når �merne på læsesalen 
bliver for lange. 

SAKS er den studenterforening, der beskæ�iger sig med 
kirurgi i alle afskygninger. Det vil sige, at vi dækker alt fra 
plas�kkirurgi �l knoglekirurgi. 

For dig betyder det, at du kan få et indblik i et af verdens 
mest forfinede håndværk og et indblik i en meget 
fascinerende del af lægeverdenen. 

Helt konkret �lbyder vi dig foredrag med mo�verede læger 
fra det virkelige liv, der brænder for deres speciale, samt 
kurser, hvor du selv kan træne dine færdigheder inden for 
knudebinding, suturering og kikkertopera�oner. Der er 
mange spændende arrangementer i løbet af semsteret, så 
hold øje med os!

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/SAKS-Aarhus-1457575141133271



SMS
Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS)

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/studenterforskning

Beskrivelse af foreningen
Selskab for Medicinsk Studenterforskning er for dig, der synes 
forskning er fedt! 
Vi arrangerer Danmarks største kongres for sundhedsvidenskabelig 
studenterforskning, som hvert år besøges af over 100 
studenterforskere fra hele landet. Herudover a�older vi bl.a. et 
dyrekursus, hvor du kan prøve kræ�er med eksperimentel kirurgi 
på grise og ro�er samt et "forsker-da�ng”-arrangement, hvor du 
kan matche med din vejleder �l dit kommende forskningsprojekt. 
Desuden vejleder og rådgiver vi de hundredevis af 
studenterforskere, der allerede har kastet sig ud i forskningens 
verden.

Beskrivelse af workshoppen 
I vores workshop bliver I forsøgspersoner i jeres eget lille 
forskningsprojekt! I kommer �l at udføre to forskellige metoder �l 
blodtryksmåling, som begge anvendes rig�g o�e i klinikken, for 
dere�er at sammenligne de to metoder. Er metoderne lige gode? 
Eller er der en, der er bedre end den anden? 

Hvorfor russerne skal vælge netop vores workshop Forskning er 
en vig�g del af alle lægers hverdag. Så hvis du har lyst �l at prøve 
kræ�er med dine forskningsevner, �l at lære nogle klinisk relevante 
færdigheder og sam�dig få en virkelig fed nøglering eller kop med 
hjem, så er vores workshop helt klart noget for dig! Vi glæder os �l 
at se jer :-)



SATS
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/SATSAarhus

Blod, sved, 1-1-2, gråd, lægebil, s�lhed, blå blink, akut, 
helikopter, bevidsthed, koncentra�on. Hjælp. Hvad skal du 
gøre, når personer omkring dig får det dårligt, og der er 
brug for interak�on her og nu? Som medicinstuderende vil 
familie og venner forvente, at du kan træde �l, for de ved 
ikke, at der går flere år, før man lærer bare en smule om det 
på studiet. 
I Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab 
(SATS) går vi op i, gennem kurser at videregive færdigheder, 
der ikke ellers bliver �legnet under studiet, men som i høj 
grad er brugbare uanset hvilket speciale, du ender i. 

Til vores workshop vil vi gøre dig klogere på, hvordan du 
hjælper en akut dårlig pa�ent uden brug af en masse 
specialudstyr, men bare med hænder og hoved �l rådighed. 
Vi lover, at det bliver både sjovt og lærerigt. SATS er en 
faglig og social forening, der rummer studerende fra alle 
semestre, og vi vil hellere end gerne byde dig velkommen 
også.



NSM
Neurovidenskabeligt Selskab for Medicinstuderende 
(NSM) er studenterforeningen for dig, der synes at hjernen 
og nervesystemet er spændende. 
Foreningen arrangerer en række events årligt, der med 
forskellige perspek�ver belyser de to systemer. Det kan 
være foredrag om den nyeste forskning indenfor 
hovedtransplanta�oner. Det kan være kurser, om hvordan 
man lærer at diagnos�cere og behandle parkinson. Det kan 
være oplæg om, hvordan vi i frem�den måske kommer �l at 
behandle depression med svampe eller filosofiske 
diskussioner om hvad i alverden bevidsthed egentlig er.

Kom forbi workshoppen og bliv præsenteret for en akut 
neurologisk case, der er særligt relevant for alle der har 
tænkt sig at drikke alkohol og måske danse på borde under  
introforløbet. Vi ses �l foreningsdagen!

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/nsmau



PSM
Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende (PSM) er en 
specialespecifik forening for de to psykiatriske specialer; voksen- 
og børne/ungdoms psykiatri. 
Vi laver foredrag i løbet af semestret, o�e i samarbejde med andre 
foreninger. 
Psykiatriske pa�enter er o�ere indlagt på alle andre afdelinger, og 
vi synes derfor, det er vig�gt, at alle læger har et kendskab �l 
psykiatrien. PSM er derfor ikke kun for dig, der gerne vil være 
psykiater, men også hvis du synes arbejde med børn er 
spændende, er forundret af menneskets hjerne og dens kræ�er, 
gerne vil nørde forskning eller vil høre de personlige livshistorier. 
Det er gra�s at være medlem at PSM og vores arrangementer er 
al�d gra�s. Du vil som medlem få forrang �l vores arrangementer 
og vi har en række medlemsfordele. 

Hvorfor skal I vælge netop vores workshop? Du skal vælge vores 
workshop fordi den ”syge hjerne” er fascinerende og al�d grund �l 
nogle gode diskussioner. Så hvis du vil have en hyggelig stund og 
blive lidt klogere på et par psykiatriske diagnoser, måske få 
afmys�ficeret og knust nogle fordomme så er det helt klart vores 
workshop du skal vælge. 

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/PSM.aarhus



PISA
Pædiatrisk Interesseorganisa�on for Studerende (PISA) er 
et mødested for studerende med interesse for 
børnelægespecialet og alt, hvad det indebærer. Udover at 
børn jo bare er søde og sjove at arbejde med, er en af de 
fede �ng ved pædiatri, at børn kan fejle alt mellem himmel 
og jord, hvorfor specialet rækker vidt og inkluderer en hel 
masse af de andre 37 specialer – så man kan få det bedste 
fra alle verdener! I foreningen arrangerer vi foredrag, 
symposier, debatarrangementer, kurser og sociale events 
for medicinstuderende på Aarhus Universitet.

 
Hvorfor skal I vælge vores workshop?
PISA er for alle, der synes, det lyder interessant at arbejde 
med syge børn og de helt særlige glæder og udfordringer, 
det giver – uanset semester og baggrund. 

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/pisaaarhus



IDRÆTSMEDICINERNE
Idrætsmedicinerne (IM) er en forening med fokus på det 
sociale. Vi arrangerer mange sportslige ak�viteter som 
skitur, langrendstur, Nak og Æd-tur, kajakpolo, klatring og 
mange andre sjove arrangementer, som du gennem dit 
medlemskab kan deltage i. Udover disse arrangementer er 
der hver onsdag fællesløb fra Risskov og mere faglige 
arrangementer som skadeskursus, ultralydskursus og 
foredrag. Hvis du har lyst �l en masse fede idrætsak�viteter 
og sjov med dine nye studiekammerater på dit eget og 
andre semestre, så er Idrætsmedicinerne en forening for 
dig! 

Vores workshop
Vores workshop kommer �l at indeholde informa�on om 
vores forening krydret med sjove ak�viteter! Workshoppen 
foregår udendørs.

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/idraetsmedicinerne



GO
Medicinstuderende med interesse i Gynækologi og Obstetrik

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/gynobsaarhus

GO Aarhus er en medicinsk studenterforening der har �l 
formål at fremme det gynækologisk-obstetriske speciale. Vi 
har har fokus på prak�ske færdigheder og emner ”på 
kanten” af specialet. Vi a�older blandt andet kurser hvor 
man lærer at foretage en gynækologisk undersøgelse, og har 
ha� et foredrag omhandlende voldtægt, samt et om 
spiseforstyrrelser under graviditeten. Foreningen henvender 
sig �l alle semestre. Da gynækologi og obstetrik er et fag 
man først møder på 11. semester, er langt de fleste 
medlemmer liges�llet hvad angår viden på området. Derfor 
er det muligt at lave arrangementer som fanger studerende 
på alle semestre også russerne.

Vores workshop
Kom �l vores workshop, hvor vi fortæller om semesterets 
spændende events. I skal vælge vores workshop fordi I her 
vil få et indblik i hvor spændende kvinden er! At kunne føde 
er altså ret bad ass hvis vi selv skal sige det, men derudover 
er kvindens krop mega fascinerende på mange andre 
måder! Måske kan du vinde et års medlemskab? Hvem ved 
duk op og find ud af det ;-)



FAM

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/FAMAarhus

Foreningen for Akutmedicin (FAM) er en forening for 
medicinstuderende med interesse for det nyopre�ede 
lægespeciale Akutmedicin. Akutmedicineren arbejder på 
akutmodtagelsen og ser alle de pa�enter som bringes ind 
via alarm 112 eller med henvisning fra egen prak�serende 
læge. I FAM beskæ�iger vi os med kurser og foredrag om 
akutmedicinsk tankegang og håndgreb �l gavn for alle 
medicinstuderende. Visionen i foreningen er at supplere 
studerende med akutmedicinsk viden, som der på studiet 
kun undervises i meget sparsomt. FAM er en forholdsvis ny 
forening, og du kan som ny derfor være med �l at præge 
foreningen og dets visioner i stor grad!

Hvorfor skal I vælge vores workshop?
FAM er i kra� af det nye speciale, Akutmedicin, en 
studenterforening i fokus og foreningen har gode kontakter 
�l læger og desuden �l ”storebror-foreningen” DASEM 
(Dansk Selskab for Akutmedicin) - en lignende forening blot 
for læger. Man bør vælge vores workshop fordi alle 
medicinstuderende har gavn af akutmedicinsk tankegang 
ligesom din omgangskreds forventer, at du kan gøre noget 
ved �lskadekomne.



SAMS

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/SAMSiAarhus

Studerendes Almen Medicinske Selskab (SAMS) er foreningen for 
medicinstuderende med interesse for almen medicin. Vi arbejder for at 
udbrede kendskabet �l og interessen for specialet, for i frem�den at 
bibeholde dyg�ge prak�serende læger i Danmark. 
Vi kan bl.a. �lbyde:
- Månedsmøder tre gange pr semester. 
- Jobformidling af arbejde for medicinstuderende i almen praksis.
- Foredrag om alt fra cannabis-behandling �l håndteringen af den 
mul�kulturelle pa�ent. 
- Udflugter �l forskellige områder i Danmark. 
- Muligheden for at følge en læge en dag i almen praksis eller i lægevagten.
- Kurser: læge for en a�en, færdighedskursus (som opkvalificerer �l job i 
almen praksis).

Vores workshop
I almen praksis har man mulighed for at se en bred vi�e af pa�enter. Det er 
alt fra den demente dame �l den chlamydiasmi�ede teenager. Kom og se 
om I kan svare på cases om forskellige pa�entgrupper, og bliv herigennem 
klogere på, hvordan livet som almen prak�serende læge kan se ud.
 
Hvorfor skal I vælge vores workshop?
I SAMS er der plads �l alle, også dig der ikke aner, hvilken læge du skal være 
endnu. Det et bredt speciale, og dermed en forening, hvor der er plads �l at 
undersøge en masse forskellige nicher indenfor medicin. 



MEDICINERREVYEN

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/medicinerrevyen

Siden 1983 er der blevet opført revy på medicinstudiet i Århus. 
Hvert år samler Medicinerrevyen 70 frivillige ildsjæle; talenter som 
entusiaster, alle fra lægestudiet i Århus. Vi skriver selv revyen og 
spiller hvert år for 3200 betalende gæster. Fores�llingen er en 
klassisk revy. Det vil sige vi arbejder med korte og sjove sketches og 
sange, som fungerer ua�ængigt af hinanden. 
Vores studie er en broget sammensætning af Danmarks 
akademiske ungdom, hvilket afspejles i foreningen, såvel som 
produktet. I foreningen Medicinerrevyen formår vi at favne 
studerende med forskellige kompetencer og temperamenter, og 
involverer alle i produk�onen. Mangfoldigheden i gruppen giver os 
mulighed for at skabe et produkt, som kan ramme et ligeså bredt 
publikum. Processen er �l stor gavn for os som studerende, fordi vi 
i revyen har et kollek�vt ansvar og et fælles mål. Det kræver 
samarbejde, tålmodighed og struktur at nå der�l.

Produktet er �l gavn for publikum, heriblandt vores 
medstuderende, som samles om noget andet end det faglige. 
Revyen fungerer dels som underholdning og dels som musikalsk 
samlepunkt, e�ersom revyen er eneste krea�ve og musikalske 
forening på medicinstudiet. Vi bygger bro på tværs af semestre og 
er med �l at skabe et godt miljø på vores studie.



MEDICINERRÅDET

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/MedicinerraadAU

Hvem er vi?
Medicinerrådet er de medicinstuderendes talerør i 
samarbejdet med fakultetet. Vi er op �l 30 
medicinstuderende, der mødes �l månedlige møder og 
diskuterer aktuelle uddannelsespoli�ske emner og meget 
andet, specielt i vores lokale regi på Aarhus Universitet. 

Vores workshop
Vi laver en engagerende simula�on af et af vores møder, 
hvor du får muligheden for at lære dine kommende 
medstuderende at kende, mens vi sammen beslu�er os for 
hvad medicinerrådet skal arbejde med det kommende år.

Hvorfor skal I vælge vores workshop?
Se på Trump, se på os, se på Trump igen. Kom �l vores 
workshop. Involver dig eller accepter konsekvenserne af 
andres beslutninger. I Medicinerrådet  får du chancen for at 
sæ�e �ng på programmet, som betyder noget for dig. 



LOCOMOTIVET

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/LOCOmo�vet

LOCOmo�vets formål er at afs�gma�sere psykisk sygdom blandt børn og 
unge. Det gør vi gennem undervisning i 7. 10. klasse, med fokus på at skabe 
forståelse for psykisk sygdom. Vi stræber også e�er at give eleverne en 
basal baggrundsviden, der gør dem bedre rustet i deres frem�dige møde 
med psykisk sårbarhed. LOCOmo�vet startede i  foråret 2013 med en flok 
engagerede psykiatriinteresserede medicinstuderende, der fik idéen om at 
drage ud i folkeskolerne og undervise. Man ville nedbryde tabuer omkring 
psykisk sygdom og gøre eleverne bedre informeret. 
Undervisningsmaterialet blev udarbejdet i tæt samarbejde med En-Af-Os-
kampagnen og �lkny�ede psykiatere. 

Foreningen er en frivillig forening bestående af studerende ved Aarhus 
Universitet. Vores undervisere består nu af 50 medicin og 
psykologistuderende samt UNGambassadører. UNGambassadørerne er 
unge med personlig erfaring med psykisk sygdom. Vores undervisere bliver 
uddannet og løbende e�eruddannet gennem flere årlige foreningsa�ener. 
Vi underviser hvert år 60 80 klasser rundt på skoler i hele Region Midt. Vi 
underviser de unge med henblik på at få nedbrudt tabuer ud fra vores 4 
grundlæggende budskaber:

- Hvad er psykisk sygdom?
- Hvorfor kan man blive psykisk syg?
- Hvordan er man en god ven?
- Hvordan får man hjælp?



FFF

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/FFFAarhus/

Førstehjælp For Folkeskoler (FFF) er en ak�vitet hørende under IMCC. Hos 
FFF har frivillige med sundhedsfaglig interesse mulighed for at prøve 
kræ�er med at undervise folkeskolebørn typisk fra 6. �l 10. klasse i hjerte-
lunge-redning, ulykkes-håndtering samt psykisk førstehjælp. Vi gør en dyd 
ud af, at børnene skal have en lærerig og sam�digt spændende og 
anderledes dag, hvor de ul�ma�vt �legner sig en basal forståelse for HLR, 
samt generel ulykkeshåndtering. Det er blevet et krav for folkeskolerne, at 
børnene skal have førstehjælps-undervisning, og det er der, at vi som 
frivillige kommer ind i billedet. Det frivillige arbejde er både sjovt og 
meningsfuldt – sammen kan vi udbrede viden og redde liv! 

Vores workshop
Det er vig�gt at kunne sin førstehjælp – men det er lige så vig�gt at kunne 
reagere, hvis uheldet en dag skulle være ude. Om det er at ringe e�er hjælp 
eller give hardcore hjerte-lunge-redning – alt tæller! 
Hos os vil der være prak�ske øvelser i basal førstehjælp og præmier �l de 
bedste og mest entusias�ske ;) 

Hvorfor skal I vælge vores workshop?
Hos FFF kan du allerede �dligt på studiet være med �l at gøre en forskel. 
Derudover lærer man rig�g meget af at undervise andre og kan derfor blive 
fantas�sk god �l førstehjælp!  



UAEM

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/uaemdenmark

Universi�es Allied for Essen�al Medicines er en 
interna�onal studenterorganisa�on, der står i opposi�on �l 
medicinalindustrien og dennes profitorienterede �lgang �l 
udvikling af ny medicin. 
I Aarhus er vi en stor gruppe med engagerede medlemmer 
og et stærkt socialt sammenhold. Vi kæmper for en frem�d, 
hvor ingen forbliver syge, fordi de er fa�ge og ingen 
forbliver fa�ge, fordi de er syge. En frem�d, hvor medicin er 
for mennesker, ikke for profit. Du kan være med! 

Hvorfor skal I vælge vores workshop?
UAEM er for dig der er interesseret i: ak�visme, rejser, 
europæisk netværk, vildmarksbad, sundhedsøkonomi, 
bæredyg�g udvikling, pub-quiz, mad der har overskredet 
sidste salgsdato, fede fester og poli�sk indflydelse. 



IMCC EARTH

Find os på Facebook:
h�ps://www.facebook.com/IMCCEarth/

IMCC Earth er blevet opre�et med udgangspunkt i at der under IMCC ikke 
fandtes en ak�vitetsgruppe med fokus på sundhedsfremme i forhold �l 
klimaforandringer. Med de�e som startpunkt, opstod IMCC Earth.
Vi er en nyopstartet ak�vitetsgruppe der vil fokusere på at sæ�e klima, 
miljø og bæredyg�ghed på dagsordenen i studiemiljøet.

I IMCC Earth vil vi arbejde for at gøre studiemiljøet mere bæredyg�gt. Vores 
udgangspunkt er, at det starter med den enkelte person, hvorfor vi ønsker 
at oplyse medstuderende om klimaforandringer. De�e vil vi gøre ved at 
arrangere foredrag med eksperter indenfor området. Derudover 
planlægger vi at a�olde events og workshops der giver inspira�on �l 
hvordan man kan have en mere klimavenlig hverdag. Vores mål er at 
samarbejde med organisa�oner/tænketanke der arbejder med 
ovenstående emner. På længere sigt er vores drøm at kunne påvirke 
samfundet i en mere bæredyg�g retning.

Kom �l vores workshop, hvis du er interesseret i klima, bæredyg�ghed og 
global sundhed, men mangler et sted, hvor du kan udfolde den side af dig 
selv, eller hvis du er totalt grøn på området og bare er interesseret i at vide 
mere om os. 



VI SES D. 26/08


