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Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 41 samt ugen efter påske.

Ansvarshavende redaktør:
Sofie Nellemann Kryger
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: Niels

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1300

ONSDAG

MOK udkommer.
SATS holder månedsmåde. Se s 5. 

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Maria har tid i IKEA 
Niels skal til barnedåb 

SØNDAG

Sofie ser Starwars 
Maria strikker en hue til Andreas

MANDAG

MOK deadline 12.00
Niels sejler i sin båd 
Alice starter i social medicin

TIRSDAG

Sofie tager til Hillerød 

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

Deltag i FADLs studieundersøgelse se s. 7 
(man kan vinde tind)
Niels ejer en båd!

Maria vækker børn fra generel anæstesi 
Andreas skal INGENTING 

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin

UGENS MOBIL-SPIL
Draw Something 

Spillet havde sin storhedstid 
for nogle år tilbage, men vi 
synes det er værd at hive op 
fra gemmerne igen! En god 
gang tegn og gæt med sine 
venner slår aldrig fejl! Og det 
er alle niveauer der kan være 
med - det påvirker måske bare 
sværhedsgraden en lille my... 

UGENS SJOVE INDSLAG

ja, gu er det vådt

WHAT?
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Genåbningen: Testcentre udtaler:
 ”Vi er overgået til terningekast” 

Er du også en af staklerne, som endnu ikke har fået stikket, 
bivirkningerne og senere immuniteten, har du måske mentalt 
forberedt dig på et forår, som vil blive brugt med en podepind i 
næsen.  Detektor har gravet i hvordan testcentrene 
kører og har opdaget, at det hele ikke er som man 
havde forventet. 
I virkeligheden er testen totalt random. Der sidder 
en clairvoyant hund og skubber til en terning, hvis 
der står 1 er du negativ og 2 er du postiv. ”Det har vist 
sig at det hele bare er meget nemmere når man ansætter 
clairvoyante pudler fremfor medicinstuderende. De der 
medicinstuderende klager over online undervisning og 
at lønnen nu altså godt måtte være lidt bedre (læs 230,-)”

Videnskab: Du gætter aldrig hvor din overbo bor 

Der er for ganske nylig kommet en spritny forskningsartikel fra 
Århus Universitet, der har undersøgt om overboen bor over eller 
under dig. Det viste sig at langt største delen af overboer, bor 
oven over dig. Kun tre procent af overboer boede på samme 
etage eller under.  Meta-studiet blev mere og mere meta, for 
hvem bor egenligt over dem der bor øverst? Og hvad nu hvis  at 
du bor alene i hus? Og hvorfor er det her studie egenligt vigtigt? 
Det er også lige meget det hele. 

Lokalt: Oliver fra Østerbro  har ikke fået et påskeæg af 
sin mormor endnu

“I bund og grund plejer vi ikke at gøre ret meget ud 
af påske i min familie,  men min mormor 

plejer altid at sende mig et påskeæg på 
mobilepay.. Det plejer at være 300 kroner 
og jeg havde allerede planlagt at bruge 
dem. Jeg overvejer at skrive til Sara og 

Monopolet, men lyder det ikke bare lidt 
snot-forkælet?” . UT erklærer sig enig. 

Har du måske også påskesøppet lidt, malet et enkelt æg og ellers bare levet af popcorn, frysepizza og 
pepsi max med lime?
Nyheder er det i hvert fald ikke blevet til og skulle nogen forsøge at bilde dig ind at Mette F for nylig  
har postet et instabillede af hendes laksemad med rejer og en gul serviet – ja så er du i bund og grund 
bedøvende ligeglad med det. Nedenfor har MOK samlet de vigtigste nyheder du skal vide lidt om inden 
du skal tilbage til en hverdag og virke nogenlunde up to date. 

Påskens “vigtigste” nyheder

Journalistik: DR ryster posen 

Lørdag sendte DR til @alle-mailen denne besked ud: 
“DRs ledelse har været i sommerhus og drukket sig i hegnet. En 
af turens højdepunkter er en omgang Scrabble. Problemet med 
Scrabble er, at det er skidesvært at stave når man er skidestiv! 
LOL.  Det er siden ledt til, at vi synes at puns er pisse fede og 

fremover vil lave nye og bedre programmer.

Kender du typen? bliver til Kender du tapen?
Fries before guys bliver til eggs before peggs

Detektor bliver til Deflektor 
Størst bliver til medium og Peter Ingeman skal hedde 
Peter Wingman. 

Sara og monopolet bliver Sara og monopoly. 
- Endelig endelig endelig kan vi finde ud af om 
Hella Joof er en dårlig taber. 

Og så skal der lyde et gedignt skåååååål f ra 
ledelsen røvhuller.” 

Breaking: Søren Pape Poulsen er IKKE 
Søren Pind 

Jo vidst, de er begge politikkere, de hedder begge Søren og 
de har begge lidt vigende hårgrænser. Søren Pind er ham der 
var med i monopolet og Søren Pape er ham der ikke er med i 
monopolet. #Publicservice

Internationalt: Ever Given har sat sig fast igen

Det var ikke langt Ever Given nåede før den satte sig på tværs 
igen. Denne gang er mysteriet ikke særligt mystisk. En frisk 
skater havde bemærket at skibe kan lave en 180 og få OK meget 
international presse.  Skateren DoubleU tiltvang sig adgang efter 
Ever Given lige måtte pitstoppe, her gemte han sig i en kasse 
bananer for sidenhen at snige sig til cockpittet. 

Der har været virkelig dårlig stemning på skibet, jeg synes 
DoubleU opfører sig som om det hele er en badeferie, og han 
bliver helt sikkert stemt hjem i næste uge, udtalte en udmattet 
ansat. 

      Af Sofie// MOK 
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Legat til medicinstuderende: 
Læge Johannes Bitsch og hus-
tru Agnes Bitsch’ Mindelegat
Hvert år uddeles legatet ’Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitsch’ Mindelegat’ til ca. 
10 medicinstuderende, der har opnået en bachelorgrad, og som efter legatbestyrelsens 
skøn har et dokumenteret behov for økonomisk bistand. 

Legatet er på 8.000 kr. til hver legatmodtager og det er muligt at ansøge, selvom du allerede 
har modtaget legatet tidligere. 

Frist for indsendelse af ansøgning i 2021 er den 1. maj. Uddeling finder sted i august/
september, hvor du får direkte besked, hvis du får tildelt legatet.

Fonden administreres af advokat Linea R. Conforti, Lund Elmer Sandager advokatfirma, og 
ansøgningen skal sendes enten via post til advokatfirmaet eller pr. e-mail til mel@les.dk.  

Du kan tilgå ansøgningsskemaet her:  
https://les.dk/sites/default/files/files/laege_johannes_bitsch_og_hustru_agnes_bitsch_
mindelegat.pdf

Timelønnet studentermedhjælp til Copenhagen 
Center for Arthritis Research på Afdelingen for Ryg, 
Led og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet 
Glostrup søges. 
Vi har brug for en frisk medicinstuderende til at hjælpe med at implementere et spørgeskema 
i RedCap.

Du kommer til at være en del af et lærerigt og socialt forskningsmiljø i COPECARE 
(Copenhagen Center for Arthritis Research) og vil arbejde tæt sammen med erfarne forskere. 
Du vil blive tilknyttet forskningsprojektet EuroSpA, der er et europæisk samarbejde mellem 
kliniske registre der behandler patienter med spondylartrit. 

Arbejdsopgaven består først og fremmest i at oprette et spørgeskema i RedCap udfra 
et eksisterende oplæg, samt at hjælpe med at gennemføre forskellige brugertest med 
efterfølgende tilretninger af spørgeskemaet. Du bliver selvfølgelig oplært i brugen af 
programmet og vil blive superviseret af de ansvarlige forskere. 

Efterfølgende vil der være mulighed for at blive introduceret til at andre arbejdsopgaver 
og dermed længerevarende ansættelse. 

Vi forventer, at du
- er ansvarlig, systematisk og organiseret
- er nysgerrig på reumatologi og forskning
- kan arbejde 10-15 timer ugentligt minimum frem til slutningen af Juni
- kan starte i april/maj

Løn- og ansættelsesvilkår 
Vi tilbyder timeløn fastsat i henhold til overenskomst. Ansøgningsfristen er d. 15 April 2021.

Har du spørgsmål? 
Du er velkommen til at kontakte læge, PhD, Lykke Ørnbjerg på tlf: 38633249 eller mail: 
eurospa.rigshospitalet@regionh.dk. 
Du søger stillingen ved at sende mail til eurospa.rigshospitalet@regionh.dk. 

Journalholdet, Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Vi søger 7 nye kolleger til vores journalhold.

Neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet er én af de største neurokirurgiske behandlingsenheder 
i Europa og udreder, behandler og plejer patienter med sygdomme i hjernen, der 
kræver kirurgiske indgreb. Arbejdsopgaverne vil hovedsagligt være journalskrivning af 
indlæggelsesjournaler og neurologisk undersøgelse på elektive patienter i afdelingens 
ambulatorium inklusiv præoperativ vurdering og optimering. Vi går også stuegang på 
sengeafsnit efter behov, og hvis man har lyst, er der mulighed for at deltage i afdelingens 
øvrige aktiviteter. Arbejdstiden er som udgangspunkt 07.00-15.00 på hverdage. Nogle 
dage er vi to på vagt ad gangen, og vi deler det op i en tidlig vagt (7.00-nødvendigt) og 
sen (9.00-arbejdet er færdigt). Der er ingen aften-, weekend- eller helligdagsvagter og 
ingen bagvagtsordning. 

Løn efter FADL’s lægevikaroverenskomst

Oplæring vil ske sammen med et af holdets øvrige medlemmer på to lønnede følgevagter 
i løbet af enten juni eller juli måned, afhængigt af hvad der passer dig bedst. Vi forventer 
at du kan tage selvstændige vagter måneden efter at du har haft oplæringsvagter, dvs. fra 
d. 01-07-2021 eller 01-08-2021.  

Krav:
- Gennemført neurologisk/neurokirurgisk klinikophold samt bestået alle elementer på 1. 
og 2. sem. KA.
- Du kan tage 3-4 vagter om måneden.

Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og håndtere tidspres. Da vi kun er 11 personer 
på holdet og alle på den sidste del af studiet, vægtes det højt, at du er mødestabil og 
udviser fleksibilitet i forhold til vagtplanlægningen. Det er en fordel, hvis du har erfaring 
med at håndtere patienter i krise, og du skal være forberedt på at være tovholder på tværs 
af faggrupper og specialer. 

Vi holder holdmøde cirka én gang om måneden hvor vi plejer at spise sammen (når 
restriktionerne tillader det), og vi søger nye kolleger, der har lyst til at være en del af et 
lille, socialt hold. 

Motiveret ansøgning på max. én side og CV sendes til Louise Aarestrup på louise_aarestrup@
live.dk. Ansøgningsfrist er fredag d. 23. april 2021. 
Samtaler afholdes i uge 18. Du er velkommen til at kontakte mig på ovenstående mail for 
mere information.

Ortopædkirurgisk speciallægepraksis søger medicin-
studerende
Der søges en stud.med. til Ortopædkirurgisk speciallægepraksis, Wittenberggade 45, 
København SV.

Klinikken søger medicinstuderende til hjælp med at skrive journaler og lave henvisninger. 
Der er mulighed for at deltage ved operationer efter aftale med lægerne.

Arbejdstiden er ca. 4-5 timer om ugen onsdag eftermiddag efter aftale med lægen. I er to 
til at fordele vagterne. Der kan være perioder med ekstra timer ved behov.  

Du skal have bestået Ortopædkirurgi, men der er ingen krav om tidligere erfaring. 

Oplæring vil være i start maj med selvstændige vagter fra midten af maj. 

Hvis ovenstående har interesse kan du sende en kort ansøgning samt CV til emma.viborg8@
gmail.com eller alisonholtenpind@hotmail.com hurtigst muligt. 
Ansøgningsfrist d. 1. maj. 

Fuldt finansieret ph.d-projekt på Hjerteafdelingen, 
Rigshospitalet
Er du interesseret i kardiologi og arytmi? Og motiveres du af klinisk forskning og 
internationalt samarbejde?

Vi søger en ny ph.d-studerende til LOOP Forsøget, hvor vi har samlet data på 6000 deltagere. 
Som vores nye ansatte får du et væld af muligheder for at dykke ned i forskning inden for 
atrieflimren, bradyarytmier, fysisk aktivitets-måling, blodfortyndende medicin, med mere.

Man kan godt søge, selvom man ikke er helt færdiguddannet læge.
Se jobopslaget og send ansøgning på nedenstående link
(kan også fremsøges ved at Google følgende: regionh job 230785)

https://www.regionh.dk/job/s%C3%B8g-job/Sider/Region-Hovedstaden-soeger.
aspx?positionid=230785

Ansøgningsfrist d. 11. april 2021.

Skægmejsen håber Skægmejsen håber 
du har lavet en masse du har lavet en masse 

påske-skæg...påske-skæg...
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SATS-KØBENHAVN INVITERER TIL MÅNEDSMØDE OM 
DEBRIEFING ONSDAG D. 7 APRIL KL. 16.15
Uanset hvilket speciale man ender i, eller er endt i, så kan der komme oplevelser, som ikke 
skal pakkes væk, men håndteres. Sæt derfor kryds i kalenderen d. 7 april, hvor vi har fået 
fornøjelsen af Pernille Cedergreen fra anæstesiafdelingen på Herlev Hospital, der kommer 
og gør os klogere på debriefing. 

Det praktiske: 
Mødet afholdes over ZOOM (link findes på vores Facebook-begivenhed), onsdag d. 7 april 
kl. 16.15. 

Kom frisk!
Alle, medlemmer og ikke-medlemmer, der har interesse for akutmedicin, intensiv medicin, 
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne. 

Følg rigtig gerne SATS på vores Facebook og Instagram for mere info om månedsmøder, 
7-9-13 kommende arrangementer, quiz og meget mere. 

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på 
mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94, hvor vi kan aftale 
en tid til samtale. Samtalen kan foregå i telefonen eller på en digital platform med billeder 
(zoom, Skype, Teams, Face Time) alt efter hvad du foretrækker. Tøv ikke med at tage kontakt, 
hvis du har brug for det.

Kommende aktiviteter hos Studenterpræsterne på KU (forudsat at restriktionerne tillader det)

Filosofisk fugle- og botaniktur
Semestrets fisketur er allerede udsolgt – husk at sikre dig en plads på fugleturen! Tag med 
ud i naturen, få et pusterum og lær nyt. I dette forår går turen til Sorø, hvor vi vil vandre 
ud i området kaldet Flommen. Vi har en lektor i biologi med på turen, der kan fortælle om 
Flommens store biodiversitet. På turen vil vi samtidig filosofere over et spørgsmål eller tema, 
og jeg vil holde en opbyggelig tale over frokosten, som vi selv medbringer. 
Arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” på KU.
Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station. Turen slutter omkring kl. 15.
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang 

Gåtur med filosofferne
Det er godt at gå. Det mente i al fald en del af de kendte filosoffer – lige fra Rousseau til 
nulevende Frédéric Gros. Vi vil tage arven op fra dem på 3 gåture i maj. Hvad var det, der 
var så særligt for dem ved det at gå? Hvad sker der med ens tanker og opmærksomhed, når 
man går? Gåturene er tænkt som en afstressende pause fra studielivet. Enhver studerende, 
der kan gå, kan deltage og er velkommen.
Mødested- og tid: Onsdage 5. maj, 19. maj og 26. maj 16-17.30. Deltag én eller flere gange. 
Vi mødes foran KUB Søndre Campus, Karen Blixens Vej 7, 2300 København.
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang 

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 
4 gange årligt.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus

•	 	KBU	i	Region	Sjælland	uden	om	gældende	lodtrækning	med	garanti	for	ønsket	geografi
• Campusområde og kliniknær undervisning
•	 Indflydelse	på	udviklingen	af	Region	Sjælland-sporet
•	 Klinikforløb	på	2.,	4.	og	6.	semester	på	det	sygehus	i	Region	Sjælland,	der	passer	dig	bedst

Læs	mere	på	sund.ku.dk/rs-sporet	eller	regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Invitation
Zoom introaften til Region Sjælland-sporet den 14. april 2021

BA-studerende der søger 1. sem. kl. 16:00-17:00
KA-studerende der søger 5. sem. kl. 17:30-18:30

Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/63457122680 
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STUDIEUNDER-
SØGELSEN

2021

VIND ET GAVEKORT TIL NETTO 
PÅ 500 KR. 

FInd konkurrencen på FADL 
Københavns Facebook-side.

FADL anvender studieunder-
søgelsen til at kunne forbed-
re trivslen i samarbejde med 
universiteterne og skabe en 

bedre fremtid for de lægestu-
derende.

Studieundersøgelsen belyser 
trivslen på lægeuddannelsen 

på de 4 universiteter. 

Studieundersøgelsen danner 
grundlag for FADLs målsæt-
ninger, specielt når det kom-
mer til optimering af studiet 

landet over. 

OGSÅ FOR DIG, 
SOM IKKE ER 

FADL-MEDLEM

Besvar undersøgelsen ved at kopiere: 
https://da.surveymonkey.com/r/FADL2021

- Eller find direkte link på 
FADLs facebook-side
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De fortæller dig aldrig at voksenlivtet er alt det du håbede på. Eller at man skal til en helvedes 
masse møder, man grundlæggende er i tvivl om er nødvendige. Alle i rummet, synes det virker 
nødvendigt, du tænker selv det er vigtigt, og alligevel føles det som at arbejdstiden tit går med 

at holde møder. Lægeverdenen er heller ikke en undtagelse herfor.  Man tror man skal ud og se 
patienter, og det skal man såmænd også, men skal også bare liiiiiige forbi en masse møder inden. 

Og jeg er da sikker på, at det giver bedre mening, når man rent faktisk har ansvar og noget at 
biddrage med til de møder. Men nogle gange så bliver en klinikdag altså lang når man først er til 

morgenkonference stående i baggrunden, dernæst venter man lidt på at tavlemøde kan gå i gang kl. 
9. Herefter kan man trisse hen til en arbejdsstation (hvis der er en til dig) og læse op på patienterne 

og finde ud af  hvad de rent faktisk fejler, og hvad der eventuelt skal ske. SÅ skal man endelig 
ind og snakke med dem. Så tilbage og skrive en masse. Dernæst middagskonference efterfulgt af  

mikrobiologisk konference! (Hvis man er så heldig at være på infektionsmedicinsk f.eks.). Herefter 
er der flere muligheder; det kan være du skriver dine notater færdigt og tager hjem, eller også skal 
du møde op til eftermiddagsundervisning eller andet forskning/uddannelse/udviklings/(indsæt 
område) – møde.  Sådan så har du også mødt  en masse mennesker i dag. Men hvad er et møde 

egentligt? Den danske ordborg skriver således:

1. det at to eller flere parter møder hinanden (tilfældigt), fx på gaden
   a. begivenhed hvor nogle personer mødes på et aftalt sted og tidspunkt og derefter forhandler 

om noget, indgår en aftale, træffer en beslutning, el.lign.

2. fysisk kontakt mellem to størrelser, ofte med skader til følge

Hvis vi ser på den første beskrivlse af  ordet ’møde’, lyder det jo som noget vi alle har savnet 
her under corona-lockdownen. Under inddelingen virker bekendt. Et aftalt møde. Her skal der 

forhandles, diskuteres og træffe beslutninger. Det kender vi jo godt, og det er så integreret del af  
vores hverdag at selv på Zoom kan vi mødes og træffe beslutninger. Så er der punkt to, som leder 

tankerne hen på Newtons 3. lov.  

Newtons 3. lov: Loven om aktion/reaktion. Newtons 3. lov beskriver, hvad der sker, når man for eksempel 
skubber til en kasse. Trykket man mærker mod hænderne er fordi kassen skubber tilbage med en lige så stor 

modsatrettet kraft.

Denne voldsomme version af  mødet kommer nogle gang til udtryk, når modparter mødes. Skal vi 
behandle konservativt eller skal vi operere? Skal vi afholde fysisk undervisning eller fortsætte på 
Zoom? Nogle gange ender denne modstridende kraft i mødets natur nemlig med at man i stedet 

aftaler at holde et nyt møde for at komme beslutningen nærmere. Altså et møde, hvor man aftaler 
lige at mødes lidt mere. Det kan i sig selv godt virke lidt frustrerende. Jeg er dog alligevel i hvert 
fald glad for, at jeg som yngre ikke står med de svære beslutninger eller i hvert fald aldrig skal stå 
med den alene. For det er vel i bund og grund det mødet egentligt kan. At lade holdninger, viden 
og mere eller mindre tilfældige parter forhandle om at nå frem til det fælles mål. Så selvom man 
nogle gange føler at man bliver en passager på møde-toget, så kan jeg da heller ikke lade være 

med at glæde mig til at være en aktiv part i det beslutningstagningsorgan som et møde i bund og 
grund er. Så lad os da holde et møde om at holde et møde, hvis det er det det kræver. Et møde for 
patienterne, studenterne og parterne får den bedste mulige beslutning. Også selvom det koster et 

par skader undervejs. 

Andreas \\ MOK-red

Lad os holde møde om møder – et essay (sådan cirka)
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Fjollet forskning - kaffe
I ugens fjollede forsknings artikel har en dansk forsker gennemgået dele af den videnskabelige litteratur om kaffe i 
et forsøg på at fremhæve både væsentlige og mindre kendte kaffevirkninger. For den gængse medicinstuderende 
er denne artikel yderst interessant og proppet med funfacts, du kan nævne for dine medstuderende i kaffepausen.

 
Nogle af de væsentligste punkter kommer her:

• Kaffe indeholder over 1000 aktive stoffer, en lang række fytokemikalier og selvfølgelig koffein, der er en 
adenosinrecepter antagonist.

• Der er mere koffein i lys- end i mørkristet kaffe.
• Kaffefiltre tilbageholder flere af kaffens fedtopløselige stoffer. En espresso indeholder dermed 2,5 % fedt, mens 

gammeldags filterkaffe har et fedtindhold på ca. 0,6 %, og dermed øger filterkaffen ikke serumlipidniveauet i så høj 
grad som espresso. 

• Trods vedvarende kaffedrikning udvikles der ikke tolerance over for kaffes stimulerende virkning på 
centralnervesystemet. Koffein er på den Internationale Olympiske Komités liste over forbudte stoffer. Grænsen er 12 
mikrogram koffein pr. ml urin, og den nås på omkring 5 kopper kaffe. Mange læger ville således ikke kunne passere 
en dopingtest efter en arbejdsdag for slet ikke at tale om efter en nattevagt.

• Selvom kaffe forårsager akut blodtryksstigning, disponerer regelmæssig kaffedrikning ikke til hypertension, men er 
tværtimod inverst korreleret til flere kardiovaskulære risikofaktorer som type 2 diabetes og overvægt.

•  I observationelle studier er et dagligt forbrug på 2-3 kopper kaffe associeret med lavere risiko for iskæmisk 
hjertesygdom, hjertesvigt og arytmi. Nogle af disse associationer er forklaret på biologisk niveau, bland andet ved 
at koffein ændrer insulinfølsomheden gennem øget insulin-like growth faktor-1 signalering. En del af den gavnlig 
effekt på den kardiovaskulære risikoprofil kan der også godt tænkes at være, at kaffe virker opkvikkende og stimulerer 
til øget fysisk aktivitet. 

• Laboratorieanalyser af forskellige kaffetyper og tilberedningsmetoder har vist højere indhold af flavinoider og 
antioxidantkapacitet i instantkaffe og espresso end i filterkaffe og færdigkøbt cappuccino pulver. Fenolindholdet 
i de forskellige kaffetyper falder ved tilsætning af mælk, formentligt pga. matrixdannelse og det nedsætter den 
antioxidante kapacitet. 

• Kaffe er påvist ikke at forårsage ulcus. En nylig publiceret artikel viser lavere forekomst af gastroskopiske tegn på 
reflux sygdom ved større kaffeindtag.

• Koffein er toksisk i høje doser og giver symptomer som agitation, tremor, takykardi og hypertermi.  
• Den letale kaffedosis er omkring 10 g, svarende til ca. 100 kopper kaffe (eller 100 stk. koffeinpiller af 100 mg) 
• Der findes ingen antidot til koffein. Derfor er behandling af koffeinforgiftning symptomatisk/understøttende, omend 

der anbefales administration af aktivt kul og provokeret opkastning for eksempel ved hjælp af hydrogenperoxid. 

Artiklens forfatter konkluderer til slut på baggrund af kaffens mange gode virkninger, at det vil være inden for lovens 
rammer at stimulere lægers mentale præstation ved at stille kaffe vederlagsfrit til rådighed. For at sikre at stimulanserne 
rent faktisk bliver indtaget, må det nødvendigvis være produkter af god kvalitet, hvilket forfatteren af studiet anbefaler 

indført som en overenskomstmæssigt ret. 

Hvis du er interesseret i at læse hele artiklen, kan den findes i Ugeskrift for Lægers arkiv. 
Lander N. Kaffe: Naturens vidundermiddel. Ugeskr Læger 2013;175:3004-7. 

Professor Jacob Rosenberg // Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden, Herlev Hospital


