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Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres
anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett
til å redigere historiene forbeholdes. 

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den
norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107
Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ 
ulleval.no 

Lite, men godt
Det har vært mye snakk om at utenlandske
leger må lære seg norsk, men hva med uten-
landske pasienter? Noen kan i hvert fall
bruke de få ordene de kan, slik at problem-
stillingene blir svært tydelige. En blek, ane-
misk kvinne fra et asiatisk land skulle for-
klare sitt sykdomsbilde uten tolk til stede.
Hun pekte på epigastriet og sa: «Stor faen».
Hun pekte litt lenger nede og sa: «Liten
faen». Hun ble henvist til gastroskopisk un-
dersøkelse da hemofec var positiv.

En ektemann kan jo også være til hjelp
hvis han kan litt norsk. Konsultasjonen med
konen innledet han slik: «Det gjelder hennes
liv.» Det tok litt tid å avklare at det dreide seg
om smerter i hennes underliv.

Ikke alt vi opplever vekker latter – i hvert fall
ikke på venteværelset. Der satt det 10–12 pa-
sienter da en av dem trakk opp en pistol av
lommen og holdt den mot tinningen til en
medpasient. Denne tok det med knusende ro.
De var nemlig gode venner og vant til å få
oppmerksomhet på denne måten.
– ei

De to første historiene skaper lettelse når det
går godt. Lettelse er sentralt i falsk alarm-
teorien som sier at i humor bygger man opp 

en fare til et klimaks. Så plutselig forandres
meningsinnholdet og faren avblåses. Pusten
som man holdt i spenning, slippes og latter
utløses. Den siste humortypen kalles prac-
tical joke. 

Dagens legetips: Ikke driv med practical
joke på kontoret uansett om det er «søster»
eller pasient som er det intetanende offer. 

Ha en avslappet uke med eller uten latter.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør

leger på tverslegerpåtverslegerpåtverslegerpåtv

Hvor blir den av?
«WHO influensasenter i Bergen har regis-
trert to tilfeller av influensa på Vestlandet.

… Om det kommer flere influensatilfeller
i de nærmeste ukene er usikkert, melder pro-
fessor Lars R. Haaheim ved influensasente-
ret. – Vinteren er lang og mye kan ennå skje. 

…Også ellers i Europa er det stille på in-
fluensafronten, med kun sporadiske ut-
brudd…

…Influensaviruset kan du følge på nettsi-
dene til Statens Institutt for folkehelse
www.folkehelsa.no» 

Under tittelen «Influensaen er kommet» i
Haugesunds avis

Slå svenskene og Schrøder
«– I hælvete! Slo jeg Schrøder? Gisper Gil-
bert når vi ringer. Han har bodd her oppe i
26 år, og om dialekten ennå tilhører herre-
folket, kan han bannes som en gruvebas når
det kniper. …

Bare unntaksvis forsvinner han fra kame-
ralinsene for å lappe sammen mineofre og
små barn som er skutt sønder og sammen av
israelske soldater.»

Nordlys portretterer årets nordlending,
anestesilege Mads Gilbert (53)

Bedre råtten enn syk
«Man kan si hva man vil om den gamle Sov-
jetstaten, men det var iallfall velutviklede so-
siale sikkerhetsnett. Selv om lederne var
råtne fantes det radikale og gode folk i ad-

ministrasjonen. Nå er det difteri, tuberkulose
og vi må sende nødhjelp, sier Gilbert.»

Nordlys portretterer Mads Gilbert

Til å spy av 
«– Er norske leger korrupte?

– Ja! Alliansen mellom den farmasøytiske
industrien og norske leger er det største kor-
rupsjonsprosjektet i Norge. Legeforeningen
er en reaksjonær og borgerlig interesseorga-
nisasjon. Det er til å spy av at de har inves-
tert millioner i våpen og tobakk. Og det sier
mye at de ikke har klart å komme med noen
klar motstand mot nedbyggingen av vel-
ferdsstaten.»

Nordlys portretterer Mads Gilbert

Lenin om fastlegen
«Planøkonomisk dødsralling
Mens de siste kommunistiske bastioner åp-
ner opp for markedsøkonomi og pluralisme,
har norske byråkrater klart å trumfe gjennom
en «reform» som ville fått Lenin til å ap-
plaudere.»

Kapital om innføring av fastlegeordningen 

Tidlig krøkes
«Om ti år vil vi se en sykdomseksplosjon
blant unge. Aldersdiabetes, åreforkalkning
og fedme kommer til å ramme veldig unge
mennesker, sier Wahrborg til den svenske
avisa Aftonbladet.»

Dagbladet

Diskriminering?
«Ny skatt setter kvinner i en særlig lei knipe,
mener det statlige Likestillingssenteret. Det
ber Finansdepartementet og Stortinget om å
se på saken på nytt.

Det er momsen på treningssentre som har
tirret likestillingsdirektør Ingunn Yssen.

«Kvinner utgjør omtrent 70 prosent av 
alle som trener på treningssentre...,» skriver
Yssen til Finansdepartementet.

Senteret har foreløpig ikke tatt opp den
halverte matmonsen fra 1. juli – selv om
menn flest spiser mer enn kvinner.»

Dagens Næringsliv

Erfaringsbasert 
«Flere kommuner sier også at de godt kan
tenke seg å ta imot turnuskandidater, men
ikke i år. Men når de har sagt det i flere år,
så begynner en jo å forstå hvor reelt dette
ønsket er, sier Fosser.»

Indre Smaalenenes Avis

leger på langslegerpålangslegerpålangslegerpå

Røntgenbeskrivelse

«Ve ankel: Bilder til sammenlikning
fra 1986.

Ingen tilkomne posttraumatiske for-
andringer sees. Pas. har et par gryn og
ertstore forkalkninger under laterale
malleol som tidligere – oppfattes som
accessoriske knokler.»


