
Bubber Fulminant 
koloncancer

Lidt for glad for 
rektaleksploration

En erektion der 
varer i mere end 4 
timer

Når patienter 
stønner

3. semesters 
sjæleknusende 
jerngreb

At vågne op i 
skakten

Et handjob på 
biblioteket

En dürum-rulle At blande sekreter 
som et 
smagseksperiment

Kønsvorter Boblebadet på 
Paradise Hotel ™

En torso fyldt med 
slik

Articulatio 
Zygapophysilialis

Metastaser En lumbal punktur 
i fjerde forsøg

Et systolisk 
blodtryk på over 
300

En trippel-tragt 
fyldt med tis

En guld-fire Hæmatokolpos



Udiagnostiseret 
skizofreni

Spina bifida Petekier Multipel sklerose

Livores Plottet i Blåt Shock Prinsgemalen Hans Kongelige 
Højhed kronprins 
Frederik

Den danske 
folkekirke

Sygeplejeskernes 
kaffepause

FADL Et forskningsår i 
arbejdsmedicin

Photoshop Studie ”Service” 
Center

Viagra i.v. Et stort kateter

Pædiatrisk 
Gynækologi

En klokkeklar ap-
pendicit

Neonatalpsykiatri En benign tumor 
på pikken



Et dissekeret un-
derliv

Citronsyrecyklus 75% piger Et ”X” for meget

10 mg zyprexa At skære langs 
åren

En spand bacon Gayyyy!

Viral Meningitis PTSD En død-baby-joke CRP?

Det aller, aller 
største kateter

Pneumothorax Den perfekte
behandling

En sang om nekro-
fili

Ingenting risikoadfærd Bagvagten En upassende 
piercing



Impact-factor Kursus i 
håndhygiejne

At snave 
SPV-patienten

Astrid Kragh med 
gag-ball

MRSA Unødvendige 
detaljer om 
patientens sexliv

En post på 
nonsenstråden

Profylakse

Heroin pinex p.n. olanzapin p.n. GU p.n.

En stor fed 
enhjørningepik

En femårig 
terminal dreng

Voldtægtspakke Personligheds-
forstyrrelse

Overmedicinering 
af praktiske årsager

Gynækologisk 
instrumentering i 
det forkerte hul

En ano-spinal fistel Retsmedicin



Fuck 
Fir-års-reglen!!!

Trendelenburg leje Læger 
fuldstændigt uden 
Grænser

En fuld 
ortopædkirurg

En
sexskifteoperation
i Thailand

Klinisk farmakologi Børneonkologi Sundhedsstyrelsen

Den seksuelle
debut

Billeder fra 
rusturen

Medinas nye hit Prostata

Din mor Din far De pårørendes 
tårer

Bæltefiksering

Pus En abcess i røven Den firkantede 
fontanel

Pancreas cancer



En dag tilbage Selvforskyldt AMI Aktiv dødshjælp En forkølet baby

YOLO Tvangsmedicinering 
med movicol

Placebo Ku Klyx Klan

Dit ufødte barn Informeret 
Samtykke

Eksplorationsgél Persekutoriske 
vrangforstillinger

DJØF’erne Graviditet udenfor 
livmoderen

Jørgen Ege Penkowas rotter

Lægeløftet En videnskabsetisk 
gråzone

En russers vin En dunk med 
døgnurin



Nedre toilette AIDS Hypothalamus Syge børn i Afrika

Kannibalerne på 
Gas-Kir

Overprivilegerede 
gymnasiepiger fra 
Rungsted

Skedesekret En meget erotisk 
gynækologisk 
undersøgelse

Skingrende 
psykotisk

Pyrus på coke Sikre dødstegn 5 timers 
papirarbejde

Melæna Forføreren, 
den ottende 
lægerolle

Kirurgisk vask Latexhandsker med 
chili på

Steroidcreme Mere steroidcreme Forordet til Hole’s 6 timer uden 
hjælpemidler



Begge arme Bivirkninger En p-værdi på 
præcis 0,05

Hypertrofisk
Genitalia

Organdonation Duften af et 
nekrotisk sår

Organer fra Kina Arbejdsløse 
Tropemedicinere

Ingen puls Bestikkelse af 
sekretæren

En diktafon En blodindsmurt 
tommelfinger

En puma i tophat 
der går stuegang

En lang række 
ulækre diagnoser

De radikales 
sundhedspolitik

Den urene side af 
skyllerummet

Rockerne Nyresten af guld Nick og Jay En fed lønseddel



Ulla Wever Apoptose VAS 10 GCS 3

Akut Dermatologi Patientens højre 
bryst

Lægehåndbogen.
dk

Fralæggelse af 
ethvert ansvar

Meget mørk fæces Et sår der ligner en 
smiley

Encephalit Cerebrospinal- 
væske som glidec-
reme

Onani på en 
sovende patient

Sæd Bodegacrawl Uddeling af 
Big Macs på 
kardiologisk

Oxidativt stress KBU i Syrien En portør smurt 
ind i babyolie

Kapellet



En smerte der 
starter diffust 
omkring navlen og 
så vandrer ned i 
højre fossa

Videnskabsetisk 
komité

Dovne Robert En arrig grævling 
iført en lille nuttet 
kittel og et 
stetoskop

Kronisk hypokondri Skåne De danske kolonier Utroligt attraktive 
pårørende

Et svært 
definerbart 
læge-patient 
forhold

Tyrion Lannister Mentalt retarderet Patient klager

Et 
passivt-aggressivt 
journalnotat

En smiley Tandlægerene, øv Jørgen Tranum

Kalk Kim Larsens lever anoreksi, dit fede 
svin

oralsex for medicin



Hele højre side Venstre hemisfære Begge 
parietallapper

Super herpes

Den lille havfrue H.C. Andersens
Eventyr

Disney sjov Endetarmsåbening

Julefrokost på 
urologisk afdeling

En dobbeltsidig
hoftealloplastisk

Du tager dig 
sammen

Kemi på B-niveau

Transport af kokain 
ved hjælp af 
demente patienter

En exokrin mer-
okrin mukoserøs 
kirtel med acinære 
endestykker

Body tequila Selektiv neglekt

Cervix Dyb skam En fræk mandlig 
reservelæge

Ingenting før jeg 
har fået kaffe



Spansk syge En manglende 
kropsdel, 
uspecificeret

Lungeødem Sepsis

Passiv dødshjælp Palpation af et par 
gode mammae

Påtrængende
homocidale
tanker

En ung, køn og lidt 
dum 
SOSU-assistent

Kådhed Ebola En sok i munden En grundig rektal 
eksploration

Trænede 
jagt-makrofager

Medicinske forsøg Eksperimentel 
hjernekirurgi

Sidney Lee’s 
bandana

Colon transversus Akut eksem En diamant-
indbefattet
tungespatel

Binyrene



Ro og fred på 
afdelingen

Fucking nederen! Et levende hamster 
der planlægger 
verdens undergang

En rigtig dårlig 
prognose

Ingen femårs-
overlevelse

Juridiske 
problemer

Dødbringende 
allergi

Tæsk til alle

Stof-psykose En dyssocial 
personligheds-
struktur

Amalie fra paradise En psykotisk mas-
semorder

Hjerne-Madsen Forårskuller Forskelsbehandling Aggressiv Astma

Betændelse i fissen En bakke 
leverpostej fra 
Stryhn

Tungmetaller Simon Kvamm



Romantisk 
journaloptagelse

Fuldstændig li’glad Blender Dine fjenders ud-
hulede kranier

Et BMI på over 55 Et romantisk sub-
plot fra Grey’s 
Anatomy

Meget 
insulinkrævende 
diabetes

en microchip i 
visdomstanden

Totalresistent TB En forsøgspopu-
lation bestående 
primært af fattige 
indere

Kannibalisme Pippi Langstrømpe 
der mastuberer 
med en ananas

Et ben, måske 
venstre

åreladning En osteskærer Bureaukrati

Professionel 
nasserøv

Helle Thorning 
Schmidts 
homoseksuelle 
mand

Et orgie i Vor Frues 
Kirke

Netbank



Eksponering En betændt byld 
så udspændt at 
selv det blideste 
kærtegn får den til 
at briste

Holmgang Varmt jern

MOK, desværre En instruktions-
video på youtube

En finger i alle 
kropsåbninger, 
også de fjollede

Pik, pik pik pik

Darth Vader med 
strubecancer

Indædt had Bændelorm Unge penge

Grønligt slimet 
sekret

Corpus vitreum Snot Et hæmoridefyldt 
anus der stirre på 
dig

LOL Bassinet med 
hænder på våd 
studiesal

Intimbarbering Øjenkontakt







Jeg har ik’ lavet 
penge. Jeg har 
lavet _________.

Luk op for noget 
godt, luk op for 
_________.

___________, den nye 
dramaserie fra DR.

___________, fuck, 
det er frækt.

”Ifølge rønt-
genbilledet er 
det  ___________ 
der sidder fast i 
___________.”

Du har ikke 
_____________ nok!
Nok.
Nok.
Nok...

_________, en hur-
tig måde at få en 
hoveduddannelse 
på.

Hvordan bestod du 
eksamen?

_____________, 
velkommen på
forsiden af MOK

Hvordan starter 
man Den Svære 
Samtale?

”Infektionen har 
spredt sig, vi er 
nødt til at fjerne 
___________.”

____________ + 
____________ = 
____________

”Vi ved ikke præ-
cist hvad der er 
galt, men vi prøver 
med _____________.”

”Vi forventer pa-
tienten udskrevet 
til ____________ in-
denfor 3 dage.”

”Goddag, jeg 
er medicin-
studerende, er 
det dig der har 
_____________?”

Hvad skal man 
altid overveje når 
en patient er 
nakke-ryg stiv?

Hvad sker der for 
vædderen i denne 
uge?

Jeg ved ___________ 
er usundt, men jeg 
gør det alligevel.

”Du skulle nok 
ikke have taget 
___________ med ind 
i MR-skanneren”

”__________ har ud-
viklet sig til _________, 
vi bliver nødt til 
at behandle med 
____________.”



Hvordan kan man 
altid score til 
fredagsbar?

”Hvordan 
overlevede jeg 69?”

___________ ? Det er 
en sygeplejeske-
opgave.

Hvad smager 
godt?

Blindtarmen er 
sprunget, hvad skal 
vi gøre?

”Vi har brug for 
et tilsyn, ring til 
___________.”

Hvad skete der til 
fredagsbaren?

___________, fordi du 
fortjener det.

___________, dit land, 
dit valg.

___________, det tar’ 
kun 5 minutter, 
men vi vil så gerne 
have du blir’ lidt 
længere.

___________, det er 
psykosomatisk.

Hvad ville du gøre 
hvis du kun havde 
___________ tilbage?

”Jeg skriver 
bachelor om 
____________.”

___________? 
Hvorfor ikke 
___________?

Jeg var i Afrika 
og hjælpe med 
____________?

CAVE ___________

Patienten er dispo-
neret til ___________ 
på sin mors side.

”Nej, det der, det 
er ___________, det 
må ___________ tage 
sig af.”

”Har du hørt det? 
___________ kurerer 
cancer.”

Hvad ødelagde 
operationen?`



Hvad skal man 
altid huske at 
skrive i journalen?

”Da vi obducerede 
din kone fandt vi 
___________”

Hvad skal du altid 
gøre før du rager 
på den bedøvede 
patient?

”Ifølge journal-
en er patienten 
____________.”

Hvad skal man 
huske at sige før 
man bedøver?

IMCC laver et nyt 
projekt hvor de 
sender ___________ 
til Afrika.

__________ eller 
Kaos, stem 
socialdemokratisk.

”Det er ____________, 
hvorfor spørger 
du? Har du snakket 
med ___________?”

Hvad må man 
gerne drikke?

Medicinerrevyen 
præsentere: 
en sang om 
____________.

”Alle væk fra 
lejet, ilten væk, 
____________.”

”__________væk fra 
lejet, ilten væk, jeg 
støder.”

_____________, tag 
stilling.

Bamsehospitalet 
er i virkeligheden 
_____________

________, når du er 
sulten for sjov.

Ifølge den liberale 
tænketank CEPOS, 
så er ________ folks 
eget ansvar.

Sundhedsminis-
teren har indført en 
ny tjekliste for at 
undgå ___________.

”Vi opdagede 
_________, så jeg 
henviser dig til 
__________.”

Patienten er 
_________ og sam-
mentykker.

”Den er gal med 
__________ igen. 
 Rp. __________.”



__________, en læges 
bedste ven.

“selvom du er 
________, har du 
alligevel fået 
_________.”

“Hvem ka’? 
_________ ka’.

“________? Så er 
________ 
kontraindicieret

________ er en af 
frynsegoderne ved 
at være ___________.

Hvad gøre pigerne 
våde og drengene 
stive?

“Din man har fået 
atypisk neglekt, så 
nu lægger han ikke 
mærke til ________.”

Patienten 
desaturerer, 
hurtigt, gør klar til 
________!”

Skub, skub, skub til 
__________.

Gi’ mig _________ 
tilbage li’som i de 
gamle dage

“Ups... jeg tror 
at ________ gik i 
stykker.”

Hvordan bliv-
er man gode 
venner med 
lægesekretærene?

De studerende 
demonsterer pga. 
__________.

“___________ er ikke 
en særlig slem syg-
dom. Bare se hvor 
godt det går for 
___________.”

Nyeste forskning 
viser at ___________ 
ikke påvirker 
__________.

“Gode nyheder, du 
har __________.”

Danmark er ramt 
af en epidemi af 
__________.

“Jeg kan desværre 
ikke behandle 
_________, jeg er 
allergisk overfor 
__________.”

Hvad gik der galt 
til julefrokosten?

Hvorfor må jeg 
ikke arbejde med 
børn?



“I staaay, to watch 
you fade awaaay
I dream of you to-
niiiight, tomorrow 
you’ll be _________”

“Jeg forsøgte 
virkelig at 
koncentrerer mig, 
men jeg kunne kun 
tænke på ________.”

Når man tænker 
over det, så er 
________ egentlig 
bare _________.

Man kan nu 
vaccinerer mod 
________ med 
________.

Hvad glemte jeg 
sidste gang jeg 
rektal-
eksplorererede?

Hvorfor er der så 
stille på
afdelingen?

Hvorfor larmer det 
så meget på bib?

Stein Bagger har 
lavet et firma, der 
vil lave __________.

Kronprinsesse 
Mary er blevet set
eksperimentere 
med ___________.

“_________!? Nu gir’ 
jeg op på studiet 
og blir’ __________ i 
stedet.”

Jylland. Stedet hvor 
________ bliver til 
________.

“Jeg er ked af det, 
din bamse har fået 
_______ og den var 
ikke til at redde.”

“Fredagsbaren blev 
aflyst pga._________”

5. semester er 
blevet ændret, så 
nu er der også et 
kursus i _________.

Kærlighed 
besejre alt, lige på 
nær _________.

I krypten under 
Marmorkirken har 
man fundet en 
kiste med _________.

Sexekspressen er 
blevet afviklet efter 
at det kom frem at 
de opfordrede til 
_________.

“Jeg tog til 
Tanzania for at 
hjælpe, men 
det endte med 
__________.”

“Alle patienterne 
på 2. etage har fået 
_________.”

“Du ville have fået 
12, men på grund 
af _________ får du 
et stort 10-tal.”














