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• Min baggrund forud for EDIC I

• EDIC I Eksamen d. 30. september 2019. 

– 3 timer skriftlig eksamen. 65 type A-questions, 35 type K-questions

– Ca. 60 % bestod ca. 40 % dumpede  

– 6 spørgsmål udgik, 94 mulige point, 61 point for at bestå.

• Betyder det jeg er en bedre intensivist end de 40 % der dumpede…??

– Sandsynligvis ikke, men jeg havde forstået opgaven….
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Hvad er opgaven så…?

• Forstå at man kan være en helt igennem velfungerende dansk intensivist…og 

stadig dumpe EDIC I eksamen
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Hvad er opgaven så…?

• Forstå bredden og omfanget af den viden de forventer man besidder
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Hvad er opgaven så…?

• Forstå hvor detaljeret en viden de forventer man besidder
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Hvordan løste jeg så opgaven?

• Start tidligt og være realistisk hvad angår læsetid og øvrige projekter. 

• Jeg læste ikke artikler (det kan ikke ”cost-benefit” betale sig), de spørger ikke til 

nyeste eksperimentelle viden. De spørger til opdateret, almen accepteret intensiv 

viden. 

• Læs en tekstbog, men vær klar over at man kan ikke bestå alene ved at læse en 

tekstbog i Intensiv medicin. 

• Lav Academy eCourses. 

• Læs europæiske guidelines. 

• Find de gode internet ressourcer. 

• (Lige nu er et godt tidspunkt at tage EDIC I eksamen, der er kommet masser af 

helt opdateret materiale). 
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ESICM Academy courses
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Intensive Care Medicine Textbooks

2017, 7th Edition 2018, 8th Edition 

1408 sider                                                                                1385 sider 
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Internet ressourcer



EDIC I – Tips og Tricks

Internet ressourcer
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EDIC I 

Preparation

Course

2 mdr. 

Forberedelse

4 mdr. 

Academy 

Courses

4 mdr. 

Diverse 

litteratur

1 mdr. 

Repetition + 

opgaver

EDIC I Eksamen 

30.09.19

LIVES 2018 

20-21 okt. Paris . 

-Snakkede med tidligere 

eksaminander. 

- Fremskaffelse af litteratur. 

- Lavede en grov læseplan.

- Gennemgang af nyere 

eksamensspørgsmål. 

ESICM Academy eCourses:

- 62 eCourses. 

- 2-12  timers varighed per 

eCourse (Ca. 400-450 timer).  

- ICM Tekstbøger

- Europæiske Guidelines. 

- Internet ressourcer.  

-Repetition af alt ”Core

materiale”. 

- Type A – og K spørgsmål fra 

EDIC I Preparation Course. 
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Hvad ville jeg gøre anderledes?

• Ikke særligt meget…

• Jeg ville springe MCQ bøgerne over og bruge tiden på at komme gennem 

Academy eCourses en ekstra gang, og repetere de store emner der ikke er dækket 

i eCourses.  
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål? 


