
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 

Sammenhengen (= konteksten) en historie
opptrer i, er avgjørende for humoropplevel-
sen. Gjenkjennelse er vesentlig. Kvalitet av-
speiler seg også i at det finnes flere  tol-
kingsmuligheter.

Spørreundersøkelse
Forleden kveld ble jeg ringt opp av en dame
fra et reklamebyrå. Hun ville vite min me-
ning om forskjellige typer iskrem. Jeg hadde
for en gangs skyld god tid og  svarte som best
jeg kunne. Til sist spurte hun om hvilken ut-
danning jeg hadde. 

«Hjernekirurg,» svarte jeg, som sant var.
Neste spørsmål var: «Har De noen akade-
misk utdanning?»
– Hjernekirurg

Det blir ofte humor når mennesker fremstår
som maskiner. Vi faller vel i den grøften noen
hver. Når alt går galt, er det beste som kan
skje at man får en morsom  historie ut av det.
Også rykter kan ha humoristiske sider.

Test
Jeg har etter hvert innsett at jeg tilhører vers-
tingene innenfor gruppen landsbydoktorer.  

Under siste rush med streptokokkhalser
ble jeg oppsøkt av en ung vakker kvinne
ifølge med sin mor, der det kliniske bilde
gikk mer i retning av en mononukleose. Jeg
informerte derfor med stor seriøsitet min
mistanke og at man her kanskje burde ta en
kyssesykeprøve for å få en sikker diagnose.
Tror aldri jeg har blitt så flau som da moren
kommenterer at det er bra hun er til stede når
doktoren skal testkysse hennes datter! Lands-
bydoktorens liv er en fest! Humor og selvironi
er stort sett malplassert i mitt landsbydoktor-
liv, men ble jeg skikkelig tatt på senga!
– Landsbylege

Man skal være meget forsiktig med hvor man
gir kjæresten et kyss. Og da tenker vi geo-
grafi og ikke anatomi. I disse munn- og klov-
syketider håper vi at dyrlegene ikke får det
for travelt med å behandle overvekst av høn-
sefjær. 

Ha en utprøvd uke.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Disneyland
«Landets fylkesting er Mikke Mus-forsam-
linger av C-politikere. Iallfall i fylker der det
ikke er store byer.»

Valgforsker Frank Aarebrot på konferan-
sen Statlige sykehus – hva nå?

Bivirkning
«Å få vekk fylkeskommunene ville vært en
velsignet bivirkning av reformen.»

Frank Aarebrot på den samme konferan-
sen 

Suksesskriterier
«Tore Tønne er blitt sammenliknet med Ha-
rald Hårfagre. Suksessen deres kommer til å
bli målt i hvem som tok livet av flest små-
konger.»

Den samme Aarebrot 

Tykkhudet
«Magneten virker opp til fem centimeter ned
i huden.»

Nordlandsposten om magnetplaster mot
muskelproblemer

Verre kan det neppe bli
«Journalister er verre enn leger. De forsva-
rer hverandre.»

Finnen Sirpa Kokslien, som er rasende på
norske mediers fremstillinger av fødebyen
Lahti, til Gudbrandsdølen Dagningen

Leger leker ikke butikk
«En kvinnelig markør som var med under ka-
tastrofeøvelsen i Harstad forleden fikk mor-
fin og ble lagt inn på Harstad sykehus for re-
ell behandling. Etter hva HT erfarer spilte
den kvinnelige markøren så godt at legene
ikke fattet mistanke om at hun var med på
øvelsen. Derfor ble det satt i gang vanlig pro-
sedyre ved beinbrudd. Det ble gitt morfin for
å lindre de angivelige smertene. Først etter
at hun hadde vært gjennom røntgen ble fa-
desen oppdaget...

Avdelingsoverlege ved kirurgisk avde-
ling, Trond Ellingsen, sier sykehuset gjorde
jobben sin. – Sykehuset kan ikke leke butikk.
Alle situasjoner må tas på alvor...»

Harstad Tidende

Feil diagnose
«Diskusjonen omkring legevaktordningen
har denne uken toppet seg ytterligere. Etter
at ordfører Odd Flattum ba legene ta i et tak
for å redde den lokale legevakten, anklages
han for å være arrogant.

– Legene på Modum er som regel flinke
til å stille diagnoser. Nå tror jeg de har tatt
feil, sier Odd Flattum.»

Bygdeposten

Kva kirurgane kan
«Det er ikkje nokon leik å skrangla i knea når
ein berre er 27 år gammal. Kari Traa toler det
også.

– Bror min fekk hjernesvulst då han var
13 år. Eg vet at det finst verre skader enn
idrettsskader. Dessutan er jo kirurgane blitt
så flinke.

Seks invalidiserande meniskskader,
knekt nase, frosktskadde tær er visst knapt
verdt å nemna.»

Kari Traa, verdensmester i kulekjøring,
Bergens Tidende

Jo tyngre, jo sunnere?
«Det er altfor kort arbeidstid for folk i Norge
i dag. Og så dette med at man ikke har lov til
å løfte mer enn noen kilo uten maskinell hjelp
lenger. Jeg bar 50-kilos sekker poteter i ti-
mevis, og tok ikke skade. Tvert om.»

Kolbjørn Jacobsen, 87, kjøpmann, til Ver-
dens Gang

Det nytter å amme
«Han var en av dem som bokstavelig talt fikk
dette fjellområdet inn med morsmelken.»

NRK-TV, Ut i naturen
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