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Kære Rus
Velkommen til medicinstudiet – også kendt som verdens bedste studie!
Vi glæder os helt sindssygt meget til at lære dig at kende. I skrivende stund sidder der
45 tutorer og er i fuld gang med at planlægge den bedste studiestart for dig og dine
studiekammerater, så du kan godt begynde at glæde dig.
Måske sidder du med en hel masse spørgsmål om, hvad der dog skal foregå, og hvem
os tutorer egentlig er. Alt dette kan du få svar på i denne fil – og hvis ikke, så kan du få
svar på det på din allerførste dag på studiet i uge 4.
Derudover har du måske en masse generelle spørgsmål til studiet, fagene, læsegrupper,
fredagsbarer mm., og alt dette skal vi med glæde nok svare på, når vi endelig mødes i
holdene. Vi tutorer er her for dig gennem hele studietiden, så længe du har brug for os,
og især de første par semestre. Så brug os endelig, så vi kan dele erfaringer og gode
råd med dig!
Som du nok har lagt mærke til, så er Danmark lige pt. under nedlukning, og forsamlingsforbuddet er sat ned til 10 personer. Vi arbejder stærkt på, hvordan vi stadig kan skabe
en superfed studiestart for dig og dine medstuderende, der både er tryg og corona-sikker, så ingen bliver smittede eller føler sig utrygge.
Medicinstudiet er et af de mest krævende studier, der findes. Derfor kan du godt forberede dig på, at der skal læses en masse pensum og terpes en masse begreber. Men
bare rolig: dine tutorer skal nok hjælpe dig godt i gang, og husk på, at du ikke er alene
om at være ny og forvirret; dit nye hold er i samme situation som dig.
Derudover er studiemiljøet på medicinstudiet helt kanon. Alle er søde til at hjælpe
hinanden både på tværs af hold og semestre. Det er med til at skabe et enormt godt
sammenhold på studiet, hvor ingen bliver ladt tilbage. Derudover får man en masse
gode venner både på sit eget hold og på andre hold og semestre, hvilket kun gør det til
et endnu federe studie og studiemiljø – så glæd dig, kære rus.

Hej skønne kommende medicinstuderende. Lige nu sidder en gruppe mennesker og
glæder sig helt kolossalt meget til at møde lige netop dig. Vi vil blive dine vejvisere, dine
støttehjul og ikke mindst dine venner; vi er dine tutorer på medicinstudiet. <3
Men først lidt yderligere ordforklaring, for hvad er det for et magasin, du skal til at læse?
Ordet “rus” kommer fra det latinske ord “depositurus” (I kan lige så godt vænne jer til
de latinske ord) og betyder “at gennemgå et optagelsesritual og aflægge sit dyriske
væsen”. Det bruges om førsteårsstuderende på universitetet, og tænk, det er du lige om
lidt! “Acuta” er de medicinstuderendes helt eget magasin, denne udgave er lavet af tutorerne og fungerer som et lille informationsbrev til nye medicinstuderende, Vinter 2021.
Nu tænker du måske: ”Jamen, det lille informationsbrev har 50 sider!?”. Men før du panikker, så lad os uddybe, hvorfor vi mener du alligevel bør kigge magasinet igennem.
De første sider indeholder livsvigtig information om din studiestart, lidt om dine tutorer,
corona på campus og om livet på universitetet, krydret med et strejf af humoristiske
indslag.
De sidste mange sider indeholder introduktion til de forskellige foreninger på medicin.
Vi anbefaler, at du giver dem et kig, da de foreninger er en stort del af livet på medicinstudiet. Når du får tid og overskud, så tag et kig på foreningsflowchartet på side 24 for
at se hvilken forening, der tiltaler dig mest - du vil yderligere blive introduceret til foreningslivet på foreningsdagen, fredag d. 29. januar.
For nu, er der ikke andet at sige end, at vi glæder os sygeligt meget til at møde dig - for
information om hvor/hvordan dette skal foregå, anbefales det at tage et kig på side 4 i
dette magasin. .
< VELKOMMEN TIL VERDENS BEDSTE STUDIE >

Program for rusforløb ..... 05
Rundvisning ..... 07
NYTTE APPS OG LINKS ..... 11
CORONA 101 på AU ..... 12
Mød dine tutorer ..... 13
Rus ABC ..... 20
Faunaen i UNI ..... 22
Foreninger ..... 25

Hold 1-5: onsdag d. 27/1, kl. 8
Aulaen, Bygning 1412

Hold 6-9: torsdag d. 28/1, kl. 8
Store Anatomisk Auditorium, Bygning 123

Så er I startet - det er første dag på uni, og jeres tutorer står klar til at byde jer varmt velkommen. Dagen skal bruges på at høre nogle forskellige oplæg, og derefter
skal I møde jeres nye studiehold. Dem skal I lære meget bedre at kende gennem
sjove og hyggelige lege. Vær opmærksom på at I starter forskellige dage, alt efter
hvilket hold I er på.
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Lørdag d. 30/1 - Lørdagshygge
En hyggelig lørdag tilbragt i selskab med jeres tutorer og jeres nye hold. Der vil komme
meget mere information om denne dag, når vi nærmer os.
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T orsdag d. 11/2 - Eat’n’Meet’n’Greet
I skal hjem og besøge jeres tutorer. I vil blive inddelt i mindre hold, og
derefter fordelt tutorerne
imellem. Her skal I spise aftensmad sammen. En super hyggelig aften
i mindre grupper, hvor
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Deltagelse i hele studiestarten koster 250 kr, som vi vil bruge på at give jer den
bedst tænkelige studiestart. Det bliver pisse fedt!

OBS! Dette er et foreløbigt program. Tag forbehold for, at alt kan
ændre sig i takt med ændret restriktioner og yderligere nedlukninger. Vær derfor forberedt på, at arrangementer kan blive ændret med meget kort varsel. I vil selvfølgelig blive informeret hurtigst muligt, hvis dette bliver tilfældet.

<RUNDVISNING>
Kære alle nye medicinere! Vi vil i det følgende afsnit byde jer velkommen i jeres nye habitat, nemlig universitetsparken. Her finder i en masse
bygninger - store som små. Nogle vigtige, og nogle ligegyldige. Det kan
være svært at navigere rundt i, og derfor har vi været på en lille tur rundt
i parken for at vise jer, hvad vi snakker om, når vi siger ”Medicinerhuset”
eller ”Matkant”.

Medicinerhuset
Dette er Medicinerhuset! Vores helt
eget sted. Bygningen er simpelthen
kun tiltænkt os medicinere! Her finder I næsten alt, hvad hjertet kan
begære. I hverdagene er der i stueetagens varmestue fyldt med medicinere, da vi valfarter hertil for at spise
frokost og hilse på vores venner. Om
fredagen er det her vi fester, da varmestuen forvandles til Danmarks nok
bedste fredagsbar! På 2. 3. og sågar
også 4. sal finder i læsesale! Her skal I
være musestille, så alle kan læse max effektivt.
I kælderen finder I nogle toiletter (man skider i kælderen),
og nå ja, det er også her festforeningen Umbilicus har deres
eget lokale. Her får kun de heldigste lov at komme ind, og se
alle de hemmeligheder der lurer.
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Store anatomisk auditorium 1232
Her ser i Store Anatomisk Auditorium, også kendt som ”Store Ana”.
Det er her, at mange af de store
forelæsninger bliver afholdt i løbet af
bacheloren, så den skal I nok lære at
kende! Det ser ikke ud af meget udefra, men indenfor gemmer der sig et
stort auditorium, hvor forelæserne gør
deres bedste for at give viden videre.
Det er her, at hold 6 - 9 møde ind
første dag til studiestart.

Victor Albeck Bygningen
Victor Albeck Bygningen, også kaldet VAB er, som I måske har bemærket det,
ikke gul ligesom alle de andre bygninger, men hvid. Det er fordi, at bygningen
i tidernes morgen faktisk ikke var en del af universitetet, men en Fødeanstalt!
Den er senere blev omlavet til bibliotek og læsesal. Herinde finder i ét eksemplar af hver af de bøger som vi læser på studiet. Desuden finder i en masse
lokaler som I kan bruge til gruppearbejde, og vigtigst af alt, en printer!

Matematisk kantine
Dette er egentlig kantinen for de matematiske fag, men den bruger vi alle sammen! De har altid god, billig mad,
og nogle kæmpe store stykker
kage, samt kaffe til 4 kroner, hvis
altså du har din egen kop med.
Det er det perfekte sted til en
frokostpause, en kaffepause,
eller andre afbræk fra bøgerne.

Det Kgl. Bibliotek
Det kongelige biblotek troner i toppen af universitetsparken, med det
høje bogtårn som sit pejlemærke.
Udover at være et bibliotek, har
bygningen flere lækre læsesale,
a
en delikat kantine med lørdagsbrunch til en hammer SU-venlig
pris og det rygtes endda at der
findes en massagestol i kælderen. Bygningen er ligeså
smuk indeni som udenpå, så
kig forbi!

Aulaen
Dette storslåede bygningsværk
har en masse smukke historier
og vinkler. Det er især billeder
af det store solur og udendørs
auditorium, som man forbinder med Århus Universitet. Det er
blandt andet her, at I kommer til
at aflægge jeres lægeløfte, når I
om nogle år bliver færdige! Her
skal også hold 1-5 møde ind
første dag til studiestart.
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Medicin AU - Vinterstart 2021 *VIGTIG*
https://www.facebook.com/groups/2763147594008664
“Køb og salg af pensumbøger til medicinstudiet på Århus Universitet”
Fantastisk mulighed for at spare en masse penge. Vent dog med at
købe bøger - så kan vi guide dig igennem det.
https://www.facebook.com/groups/388162401251027/
“Arrangementer for medicinstuderende i Århus”
En side fyldt med info om, hvad der rører sig på studiet. Det er b.la. her,
at vores rige foreningsliv bobler.
https://www.facebook.com/eventspaamedicin/

Hjemmesider

Generel info om studiet:
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/
En indgang og overblik over alle de systemer og hjemmesider du skal bruge.
https://mitstudie.au.dk/
Her kommer du til at kunne tilgå dit undervisningsskema.
https://mit.au.dk

@aarhusuni
Følg Aarhus universitet
på Instagram og se,
hvad der rører sig.

AU FIND
Find appen på sin smartphone!
En lifesaver når du skal finde
rundt på campus.

Corona 101 på AU
campus

1.

Føler du dig syg/har symptomer, skal du blive hjemme
.

2.
3.

Hold så meget afstand, at andre ikke kan lugte dine prutter.

4.

Lad din lipgloss blive hjemme, da du skal bære mundbind alligevel .

5.

Sprit bordene af efter dig selv, din mor gør det ikke for dig.

6.

Mundbind er ligesom kondomer, de skal ikke genbruges .

Retningslinjerne for færdsel og undervisning på universitetet ændrer sig i samme hastighed,
som Mette F. indkalder til pressemøder. Derfor kan vi endnu ikke sige, hvordan det bliver
når I starter på medicinstudiet. Men frygt ej.. Vi giver jer hermed et gyldent link, som
forhåbentlig kan svare på alle jeres corona spørgsmål. Generelt: følg sundhedsstyrelsens
anbefalinger når I færdes i universitetsparken, så undgår i onde blikke og verbale
angreb fra andre studerende. Har I glemt, hvordan sundhedsstyrelsens anbefalinger
lyder, så har vi her lavet en kort opsummering:

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/corona-paa-health/

- Om lidt er det nu!
Du skal starte på verdens bedste studie!
De sidste tre ord kommer du til at høre rigtig mange gange i løbet af dit
rusforløb – ja faktisk i løbet af din studietid. Det er fordi, det her studie både
indeholder masser af spændende fag, praktiske færdigheder og mulighed
for at lave alt det sociale gak og gøjl, du overhovedet orker!
Du bliver måske allerede forpustet bare ved tanken, men frygt ej! Vi er
nemlig en flok medstuderende, der er i gang med at planlægge dit rusforløb, så det bliver sjovt, lærerigt, overskueligt og giver dig de bedste
muligheder for at få en kanon start!

Men hvad er vi egentlig for en flok?
Vi er 45 tutorer i alt, heraf 3 cheftutorer og 42 tutorer ‘på gulvet’.
Vi er en blandet flok med en gennemsnitsalder på 23,8 år fordelt
på 9 hold - et hold tutorer til et hold russere.
Vi er fordelt over det meste af uddannelsen

Og vi kommer fra forskellige dele af det kolde nord:

Men hvad betyder det, hvor vi oprindeligt er fra?
Ingenting! For nu er vi alle medicinere!
Noget andet vi (og forhåbentlig også I) har tilfælles er, at vi bruger
cykelhjelm. 88,6% af dine tutorer sværger på tro og love på, at de
altid cykler med cykelhjelm. Uheldigvis betyder det, at vi har en
opgave med at opdrage på de resterende 11,4%. Hils pænt, når
du ser dem på skadestuen.
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Tøv en kende. Hele 22% har haft en kønssygdom.
Det er heller ikke en hemmelighed, at rigtig mange lægepar
dannes. Det kan også ses på statistikken over, om dine tutorer har
flettet fingre med en eller flere medicinere

Hele 37% har kissemisset med en økonom, og 24% har
været ovre og shoppe ved statskundskab. Sygepleje-, jura
og psykologistuderende er også populære hos dine tutorer.

Er tutorerne
ledige?

Hvor finder man en tuto
r om dagen?

Lidt hemmmeligheder om dine tutorer
Jeg har boet i Aarhus i 3 år og kan stadig ikke finde rundt uden
Google Maps
x Jeg har stjålet planter fra Botanisk Have
x Har tidligere haft meget intense forhold med brandbrusere
x Jeg har skidt i Dronningens have på Marselisborg for efter at
dække det til med muld og blade
x Jeg har onaneret, mens jeg var på arbejde
x Jeg har et recessivt gen for hæmokromatose
x Jeg kan godt lide at blive slikket i øret
x Jeg ved ikke, om jeg vil være læge
x Jeg har engang slået kæben af led pga. et slag i ansigtet med
en frossen laks
x Jeg nåede engang ud på parkeringspladsen på hospitalet, før
jeg opdagede, at jeg stadig havde en urinprøve i lommen.
x Jeg er fucking fan af reality
x Jeg bruger elevatoren mere, end jeg bruger trapperne i
Medicinerhuset
x

Kan man blive doktor uden at drikke kaffe?

Men hvad så hvis man, på trods af al den kaffe og al den læsning,
stadig ikke består eksamen? Tag det helt roligt, op på hesten igen,
mere kaffe og et forsøg til. 30% af dine tutorer har dumpet mindst
en eksamen, og vi er her jo endnu!
Nå, nok med statistikker.

Hvad ville jeg gerne have vidst,
da jeg startede?
Hvis man har sin egen kop med i Matematisk Kantine, får man rabat
på kaffe
x At alle andre er ligeså bange
x Hvor vigtigt det er at holde fri
x Hvor lidt karakterer betyder for ens fremtid som læge
x Man skider i kælderen i Medicinerhuset
x At man aldrig skal lytte til folk, der taler om, hvor meget de har læst
x At man udelukkende drikker lunkne øl
x At det er helt normalt ikke at fatte noget det første ¾ af et semester
x Man skal ikke kunne hele pensum
x Samvittighedslæsning er roden til alt ondt
x At den bedste kage findes i Matematisk kantine
x

Og afslutningsvis et par gode hints fra dine
tutorer
Bare rolig, de andre fatter heller ikke noget
Pas på tænderne, når I hakker øl
x Det skal nok gå!
x Stol på din tutor
x Brug cykelhjelm
x Dump en eksamen
x Går den, så går den
x Nyd studielivet og alle de sociale udvalg der er! Det hele går så hurtigt
x Læg karakterræset bag dig med det samme. Koncentrer dig om at bestå.
x Deltag altid i fredagsbar
x Øl er ikke mad
x Drik mere vand
x Grupperummene i medicinerhuset kan låses
x Vær god ved dig selv
x
x

Nu har I hørt lidt om os - og vi glæder os til at høre en masse om jer! Vi
glæder os generelt bare helt ustyrligt meget til at møde jer til en masse sjov
og spas!
Kærlig hilsen jeres tutorer <3
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Fauna i Universitetsparken
De første uger efter at være startet er enormt forvirrende. Alene det at finde
rundt i universitetsparken kan være en stor udfordring. En spadseretur fra Store
Anatomisk Auditorium til Bartholin kan synes uoverskuelig. Men hvad værre er –
problemer med at kende forskel på de studerende kan have fatale konsekvenser!
Derfor får du her et leksikon, over universitetsparkens fauna, de lokale arter er
beskrevet, så det er nemt at kende forskel. Man skulle jo nødigt henvende sig til
fremmede arter uden at kende farerne.

Tag dig i agt for jurister, et aggressivt og drabeligt
rovdyr. Kroppen er slank og pelsen typisk blond. På
foden bæres en drabelig sylespids kaldet en Manolo
Blahnik. De findes især på juras læsesale, hvor universitetet har beskyttet de andre læsende med tykke
gulvtæpper, der neutraliserer den dræbende Manolo
Blahniklyd. Med de lange spidse hæle, er de notorisk kendte for at være dårlige til at hoppe, så hvis du
betvivler om der er tale om en jurist, så bed vedkommende hoppe.

En anden interessant art i parken er biologer. Disse
erkendes sjældent men opholder sig i området omkring Anatomisk Institut og søerne. Her ses de oftest i
færd med at fange deres bytte i form af haletudser og
forskelligt andemad. Hunnen er rødkindet, gummistøvleklædt og krølhåret. Hannen ligner hunnen, men
kendes på en lang stang til fangst af karper i søen.

Fysikere er natdyr, som om dagen skjuler sig under
sten og andre mørke steder. De lever af død leverpostej produceret i matematisk kantine. Normalt opfattes de ikke som noget skadedyr. De kan dog i sjældne
tilfælde optræde i så stort antal at de kan gøre skade
til en ellers sjov fest. Hvis du ser en fysiker, så fortvivl ej!
Du kan altid snakke med dem om Schrödingers kat!

Den altid smarte og veldresserede økonom er for det
meste uskadelig. Kun når tiden nærmer sig kapsejladsen, begynder fjendtligheden mod mennesker, i
særdeleshed medicinere, at blomstre. Dette skyldes
hovedsageligt at de altid vil være de bedste, men til
kapsejladsen er de altid en skuffelse. Derfor ses de i
depressionsmånederne april-juni med halen mellem
benene på den anden side af søen. Undgå kontakt i
denne periode da dyret kan være meget aggressivt!

Filosoffen er yderst sjældent at se i uniparken, da den
bruger langt det meste af sin tid i majestætisk ensomhed med store spørgsmål i tagkamre rundt om i Århus.
De kendes på en langsom, let foroverbøjet gangart og
tykke briller – ikke at forveksle med fysikernes ligeledes
tykke briller. Hvis man kommer nær en filosof, kan man
høre dets karakteristiske kald som lyder tankefuldt:
Hmmm…

Et af de specielle dyr er den gråpelsede teolog. Teologer opdeles i to undergrupper nemlig den rødnæsede
og den hellige. Forskellen ses i fødemønster og udbredelse, idet de rødnæsede ses på diverse barer og
hovedsageligt indtager flydende føde hvorimod den
hellige holder sig udenfor parken og kun lever af vand
og brød. De kendes på ravkæder, fremskreden alder
og et prædikende, melodisk tonefald, der får en til at
tænke på Jørgen Leth. Dyret finder en mage for livet

o

Foreninger pa medicin
En af de MANGE ting, der gør medicin til verdens bedste studie, er vores helt
fantastiske foreningsliv. Vi elsker at nørde og hygge med både faglige og ikke-faglige ting, og vi elsker hinandens selskab så meget, at vi gennem tiden
har dannet en masse foreninger og selskaber, hvor vi kan få lov at lave det, vi
elsker allermest! Foreningerne holder en masse arrangementer, foredrag og
kurser, laver frivilligt arbejde, underviser, uddanner, producerer, opsætter, tilbyder, formidler, samler, hygger og fester i alle de afskygninger et medicinerhjerte
kan begære! På de næste mange sider kan du få et kort indblik i de mange
forskellige foreninger der findes på medicin.

KAN DU GODT LIDE RUSACUTA? SÅ VÆR MED TIL AT
SKRIVE DET RIGTIGE ACUTA!
ACUTA er et blad der udgives hver fjerde uge. Bladet laves af
medicinstuderende på tværs af alle semestre til vores møder hver anden
uge. Vi er en af de ældste foreninger på studiet, idet bladet har været
udgivet siden 1960’erne. Vi laver artikler om ting, der rører sig på studiet og
bringer begivenheder samt information fra de talrige foreninger på studiet.
Herudover har vi tit diverse opslag om studiejobs med videre i bladet.

Kom til vores infoaften med gratis aftensmad og hygge

Tirsdag den 9. februar 2021

Mere info om tid og sted kan findes på facebook!

Læs ACUTA på:
ACUTAAU

ACUTA – De medicinstuderendes blad i
Aarhus

https://issuu.com/acuta

BAMSEHOSPITALET
& SUNDKROP
Har du lyst til at formidle sundhed
til den yngste generation?
Har du lyst til at afhjælpe børns skræk
for hospitalsvæsenet gennem leg?
Så meld dig ind i Bamsehospitalet.
Her kan bamser bl.a. få et
sundhedstjek, blive røntgenskannet og
få forbinding på.
Har du lyst til at vise børn, hvordan
kroppen ser ud indeni og lære dem,
hvordan organerne virker?
Så kom og undervis i SundKrop.

Hvem er vi?

Bamsehospitalet & SundKrop
styres af frivillige studerende fra
hele landet. Vi sætter fokus på at
afmystificere sundhedsvæsenet på
en sjov og lærerig måde. Derudover
arbejder vi med formidling af
sundhed og underviser børn i
kroppens forskellige
organsystemer.
Hvorfor blive f rivillig?

Det er den perfekte mulighed for
at arbejde med børn, træne at
skabe gode relationer og at udvikle
sine kommunikationsevner.
Samtidigt styrker du dit CV. Alle
kan være med, uanset semester.
Hvordan bliver man f rivilig?

Grundet COVID-19 er vores
arrangementer sat på standby, og
det er desværre uvist, hvornår der
kommer en uddannelsesaften. Men
like vores Facebook-side og hold
øje med en begivenhed!

bamsehospitalet.dk
Bamsehospitalet &
SundKrop i Aarhus
bamsehospitaletaarhus

BAMSEHOSPITALET & SUNDKROP

Cardiologisk
Studenterforening
Cardiologisk Studenterforening (CSF) er en forening bestående af
medicinstuderende på Aarhus Universitet, der alle har interesse for
hjertet og hjertesygdomme, der efter vores mening er kroppens mest
spændende muskel.
Vores formål er at fremme interessen for kardiologi, det kardiologiske
speciale og forskningen i hjertesygdomme. Det søger vi opfyldt gennem
lærerige foredrag og praktiske kurser.
Vi har hidtil afholdt foredrag omhandlende hjertetransplantation og
hjerte- og kredsløbsfysiologi med stor succes.
Vi vil fremadrettet afholde flere spændende kardiologiske foredrag med
førende personer inden for deres felt.
Vi vil ligeledes afholde praktiske kurser, hvor du som studerende kan
afprøve og lære de helt centrale kardiologiske undersøgelsesteknikker,
som kardiologen dagligt gør brug af.
Foreningen blev stiftet i foråret 2019 og bestyrelsen består af otte
medlemmer (formand, næstformand, kasserer, sekretær, PR-ansvarlig
samt tre menige medlemmer) – samt hang-arounds.
Vi er både bachelor- og kandidatstuderende i bestyrelsen, og der er altid
plads til flere til at hjælpe med de arrangementer vi vil afholde i
fremtiden.
Vi står altid klar med åbne arme til nye medlemmer. Da vi er en
forholdsvis ny forening, er der rig mulighed for at præge udviklingen af
foreningen.

Vi glæder os til at se jer til spændende
arrangementer i 2021!
@CSFaarhus

kontakt@csf-aarhus.dk

csf-aarhus.dk

VELKOMMEN TIL FADL
Som medlem af FADL får du:

Hvem er FADL?

•

Skræddersyet forsikring

•

Op til 25% på relevante bøger

•

Lokale og nationale rabatter

•

De 39 specialer

arbejder for at sikre, at du som

•

Juridisk rådgivning

studerende hr de bedste mulige

•

Mentorordning

studie- og arbejdsvilkår på din vej

•

Kittelkort

til at blive læge. Vi arbejder med

•

EKG-kort

uddannelses- og forskningspoli-

•

Kurser som et godt

Vi er din fagforening og interesseorganisation som medicinstuderende. Det betyder, at vi hele tiden

supplement til undervisning

tik og har indflydelse på, hvordan
landets medicinstudier indrettes.

•

... Og meget meget mere.

Vi arbejder for et højt fagligt niveau og gode vilkår for dig og dine
medstuderende.

Forsikring via FADL
Som medlem kan du blandt

Vi håber, du vil være en del af fæl-

andet få forsikring via FADL.

lesskabet - for sammen bliver vi

Du kan blandt andet få klinik

bedre læger. Du kan altid kontakte
os på hf@fadl.dk.

forsikring og lægeansvarsforsikring - mange relevante
forsikringer for dig som stu-

GRATIS
MEDLEMSKAB
PÅ 1.
SEMESTER

derende.

Læs mere om hvad
du får ud af et medlemsskab hos FADL på
www.fadl.dk.

Forening for Akutmedicin (FAM).
FAM er en forening for medicinstuderende med interesse for det nyoprettede lægespeciale - Akutmedicin.

Hvad laver en læge med speciale i akutmedicin? Lægen arbejder på sygehusets akutmodtagelse og ser en
bred skare af patienter med pludselig opstået sygdom. Der er både tale om patienter som alarmcentralen
bringer ind med ambulance og de patienter, som henvises til sygehuset af egen praktiserende læge. Fælles
for disse patienter er, at de er afhængige af hurtig lægehjælp og ofte er for syge til at egen praktiserende
læge kan håndtere det. Det kræver bred faglig viden at arbejde som akutmediciner. Akutmedicineren skal
bl.a. tage hånd om patienter, der fejler flere ting på én gang, og må derfor mestre mange diagnostiske
egenskaber som f.eks. tolkning af røntgenbilleder, anvendelse af ultralyd og hurtig blodprøveanalyse.
Selvom det er et diagnostisk puslespil at gennemskue hvad akutte patienter fejler, er det akutmedicinerens
fornemste opgave at udelukke de alvorligste og mest dødelige tilstande. Akutmedicineren er ekspert i
behandlinger af tilstande som behandles i en akutmodtagelse, og hvis patienten fejler noget, som kræver
mere dybdegående ekspertise, ved akutmedicineren hvilken speciallæge patienten skal tilses af.
Forening for Akutmedicin beskæftiger sig med kurser og foredrag om akutmedicinsk tankegang og
håndgreb til gavn for alle medicinstuderende. Visionen i foreningen er at supplere studerende med
akutmedicinsk viden, som der på studiet kun undervises i meget sparsomt.
I foreningen holder vi jævnligt bestyrelsesmøder med kaffe og kage, hvor der luftes ideer til kommende
foredrag/arrangementer. FAM er i kraft af det nye speciale en studenterforening i fokus og foreningen har
gode kontakter til læger og desuden til ”storebror-foreningen” DASEM (Dansk Selskab for Akutmedicin) - en
lignende forening blot for læger. Vi kan altid bruge nye mennesker med friske ideer. Har du en idé eller blot
lyst til at hygge med os, så kom til vores infoaften og bliv klog på hvad der sker i det kommende semester
og lær os at kende. Vores infoaften bliver offentliggjort på
vores facebookside.

Find os på:
Facebook.dk/famaarhus
Insta.dk/famaarhus

Meld dig ind på F-A-M.dk
- det koster 100,- for hele studietiden.

✔
✔
✔
✔

GO-AARHUS
MEDICINSTUDERENDE MED SÆRLIG INTERESSE FOR
GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK
Synes du også, kvindesygdomme og fødsler lyder
spændende, og kunne du tænke dig at blive klogere på det,
og på hvad vi går og laver i GO-Aarhus?
FIND OS PÅ:
Facebook: GO-Aarhus
Instagram: @gynobsaarhus
Vi GLÆDER os til at se dig det kommende semester!

IDRÆTSMEDICINERN
Skadeskurser, skiferie

r og meget mere

Hvis du efter at have
læst introen til
diverse studenterfore
ninger, og allerede
i foreningens navn st
ødte på op til
flere ord, du ikke aned
e eksisterede, så
kommer her din redn
ing.
IM har altid fuld fart på
for at
lave en masse sports
lige/sociale
arrangementer...... og
hvis du synes det

E

lyder en anelse user
iøst, så kan du lige
tænke over, at IM sa
mtidig arrangerer
en perlerække af idræ
tsfaglige
arrangementer

Medicinerrådet
De medicinstuderendes fagråd

Medicinerrådet (i daglig tale MR) arbejder for at
forbedre de medicinstuderendes forhold.

Kom til info-møde
d. 8. februar.
Se mere på vores
facebook-side
Medicinerrådet AU

MR består af medicinstuderende, som har lyst til at engagere sig i studiet.
Vi mødes en gang om måneden igennem semesteret, hvor aktuelle,
studierelaterede emner af både social og praktisk karakter bliver taget op.
Møderne er det forum, hvor kritik af undervisning, klinikophold og alt muligt
andet bliver diskuteret – og så tager vi det videre i systemet til dem, der
bestemmer.
Derfor er MR et oplagt sted at få indflydelse på DIT studie, og du vil møde
medlemmer fra bacheloren og kandidaten – både nye og gamle, og du er altid
velkommen til vores møder for at høre nærmere om vores arbejde.
Vi glæder os til at se dig på studiet – og i MR!
Kontakt os på e-mail: mrkontor.studadm@au.dk eller find os på
http://www.facebook.com/medicinerraadAU
(og giv et like, så du kan følge med!)

Bliv en del af Novigo!
Hvem er vi?
Novigo Health er en tværfaglig
studenterforening med fokus på
innovation i sundhedsvæsenet.
I Novigo Health tror vi på,
at kendskabet til innovationsprocessen og dens værktøjer er
værdifuldt. Derfor ønsker vi at
udbrede viden om og skabe
kompetencer indenfor dette bl.a.
gennem oplæg, debatter og cases.

Hvem er du?
Du er studerende med interesse
inden for det sundhedsrelaterede.
Du synes at det er spændende at
tænke kreativt og i nye løsninger.
Du vil vide mere om innovation og
hvordan det kan bruges i praksis.
@NovigoHealth
@NovigoHealth
novigohealth.dk
novigohealth@gmail.com

VELKOMMEN TIL VERDENS BEDSTE
STUDIE FRA

Onkologisk Selskab
for
Medicinstuderende
Kunne du tænke dig at være en del af en lille forening, der er med til at

gøre en stor forskel for kræftramte og deres pårørende?
Hvem er vi:

Arrangører af det årlige Knæk Cancer
Løb, som sammen med 750 deltagere
indsamlede 100.000 kr. til Kræftens
Bekæmpelse i 2019

Kræft Tur/Retur, som tager ud til
folkeskoler og efterskoler og

underviser i kræft, forebyggelse og
behandling

Arrangører af diverse foredrag,
journal clubs og udflugter

VIL DU HØRE MERE?
INFOAFTEN: D. 9/2/21 KL. 17
I MEDICINERHUSET

osm.aarhus
OSM Aarhus - Onkologisk Selskab for
Medicinstuderende
Indmeldelse koster kun 100 kr. og
gælder HELE din studietid

INTERESSERET I
BØRNELÆGESPECIALET?
MELD DIG IND I PISA!
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KOM TIL INFOAFTEN
Mandag d. 22. februar 2021
og hør meget mere om vores
forening og kommende
arrangementer!

SAKS AARHUS

Velkommen til et
fantastisk studie!
SAKS: STUDERENDES ALMENE
KIRURGISKE SELSKAB

SAKS byder dig velkommen til en ny og spændende verden. Sammen med de andre
studenterforeninger står vi klar til at tilbyde dig sjove og lærerige arrangementer,
når timerne på læsesalen bliver for lange.
SAKS er den studenterforening, der beskæftiger sig med kirurgi i alle afskygninger.
Det vil sige, at vi dækker alt fra plastikkirurgi til 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 tilbyder vi dig foredrag med motiverede læger fra det virkelige liv, der
brænder for deres speciale, samt kurser, hvor du selv kan træne dine færdigheder
inden for knudebinding, suturering og kikkertoperationer.
Er du interesseret i at høre mere? Kom med til infomødet d. 8/2, hvor vi fortæller
mere om vores skønne forening.
Kan du ikke vente? Så er der åbent månedsmøde allerede d. 4/2, hvor du er mere
end velkommen til at kigge forbi.

e

Vil du
undervise
i sikker sex?
Sexekspressen underviser 7-10. klasse i seksualundervisning på en sjov og anderledes måde. Vi
snakker med de unge om alt fra anatomi, prævention
og seksuelt overførte sygdomme, til første gang,
følelser, porno og billeddeling.

p

Vi er en stor organisation med folk
fra flere studier. Vi mødes flere
gange om måneden til møder
og andre sociale arragmenter.

Uddannelsesdag d. 6. feb. 2021 fra 11-18
Find os på Facebook under Sexekspressen
eller Instagram: @6xpressen

Læge? Forsker? Forsker-læge?

Tillykke! Du skal være læge!

At være læge er jo det fedeste i verden,
og en del af lægelivet er forskning! For
alle læger indgår forskning nemlig som
en del af hverdagen.

SMS er en forening for alle på medicin med interesse for
forskning under studiet; uanset om du aldrig har hørt
om forskning før, eller om du allerede har udkastet til
doktorafhandlingen klar!

Vidste du, at du kan komme
i gang med forskning,
allerede mens du læser?

Følg os på Facebook (Selskab for Medicinsk
Studenterforskning) og tjek vores aktiviteter og
arrangementer på www.studenterforskning.dk
mail@studenterforskning.dk

Kan man kalde medicin for
behandling, hvis de syge ikke
har råd til at betale den?
Har de vestlige lande ansvar for at udvikle medicin mod sygdomme, der primært påvirker
mennesker i udviklingslande?
Må medicinalindustrien tage den pris, de vil for et nyt lægemiddel, eller er det okay at forlange
priser, der kan betales af patienterne?
Hvordan sikres lige adgang til medicin verden over?
Debatten om høje medicinpriser er mere aktuel end
nogensinde før med den aktuelle pandemi, og det er et emne
som vi, som fremtidens læger, bør forholde os til.
Verdenssamfundet har de sidste årtier fået øjnene op for, at
den nuværende model for udvikling og prissætning af
medicin er mangelfuld - både i fattige og rige dele af verden.
UAEM Aarhus byder de nye russere velkommen til kampen
for global og lige tilgængelighed af livsvigtig medicin.
Vi afholder i starten af det det nye år en introaften, hvor du
kan blive klogere på de problemstillinger, der opstår når
forskning og udvikling af medicin drives af økonomisk
gevinst, og derudover møde nogle af os fra UAEM Aarhus.
Følg os på vores like-page eller kontakt os på
uaem.denmark@gmail.com for update på hvornår introaften
bliver!

Hvem er vi?
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en NGO, der består af
universitetsstuderende fra hele verden.

Hvor kan du
høre mere?

UAEM er for dig der er interesseret i: Aktivisme, rejser, europæisk netværk,
vildmarksbad, sundhedsøkonomi, bæredygtig udvikling, pub-quiz, mad der har
overskredet sidste salgsdato, fede fester og politisk indflydelse.

www.UAEM.org

I Aarhus er vi en stærk gruppe med engagerede medlemmer og et skønt socialt
sammenhold, som kæmper for en fremtid, hvor ingen forbliver syge, fordi de er
fattige og ingen forbliver fattige, fordi de er syge.

Følg os på Facebook-likepage:
UAEM Denmark

En fremtid, hvor medicin er for mennesker, ikke for profit.
Du kan være med!

Health over wealth!
www.UAEM.org

Følg os på twitter: @uaemdk

