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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

Samfunnsmedisin kan også inneholde humor.

Skitt
Episoden er fra noen år tilbake da jeg var hel-
sesjef i en liten landbrukskommune i Vest-
fold. De kommunale politivedtektene skulle
oppdateres og jeg skulle ta meg  av det som
berørte helse og miljørettet helsevern.    

Kommunestyrets behandling av adminis-
trasjonens forslag ble referert i Tønsbergs
Blad således (des.1997):
«Hestemøkk skal vekk
RAMNES: Det er ikke ofte hesten kommer
i fokus i et kommunestyre. Det skjedde imid-
lertid i Ramnes onsdag da nye politivedtek-
ter skulle vedtas. Og hesten, eller rettere sagt
ekskrementene fra denne, la grunnlag for en
kort og intens debatt.

Det var KrFs Johan Johansen som slo an
tonen ved å foreslå at man fjernet avsnittet
«Eier eller den som har ansvar for hest plik-
ter straks å fjerne ekskrementer som hester
etterlater seg på offentlig sted.»  

– Jeg synes ærlig talt en slik formulering
er latterlig i en landbrukskommune som
Ramnes. Dette hadde vært mer aktuelt i
gamle dager, og kan umulig være noe pro-
blem i dag, sa Johansen.

Det var helsesjefen som ønsket formule-
ringen inntatt i vedtektene, og også rådmann

Vidar Vallumrød mente at formuleringen bør
stå. Aps Morten Sørensen syntes også det var
på sin plass etter som det stadig er hestemøkk
å se på sykkelstiene.

Til sist kom det forslag om at man omfor-
met noe på ordlyden ved å si: «der ekskre-
menter vil være til sjenanse for øvrig ferd-
sel». Dette ble vedtatt, men Johansen fikk
siste ordet – skitt la gå!»                 

Det kan tilføyes at siste replikk forløste en
allmenn forsonende latter.
– Pensjonert helsesjef

«Nå begynner jeg å huske historier fra nesten
40 år tilbake!» skriver vår trofaste bidragsy-
ter og spør: «Er det begynnende senilitet?»
Vår søken i humorlitteraturen tyder på at slike
opplevelser kan skyldes humorstimulering
vel så mye som senilitet. Er det senilitet, så
tyder «verdenslitteraturen» på at det er enda
viktigere med humor for å stimulere hukom-
melsen. Det er med andre ord god grunn til å
fortsette å sende inn «flash back» fra en svun-
nen tid. Den siste fordelen er at historier fra
før pasientombudets tid, har falt for foreldel-
sesfristen både moralsk og juridisk.

Feilbehandling
Som student arbeidet jeg som studentvikar
ved en større kirurgisk avdeling. På vakt
skulle en assistentlege, en erfaren og dyktig
kirurg, operere en fractura colli femoris. På
den tiden, uten gjennomlysning, skjedde
dette på følgende vis: Pasienten ble lagt på
strekkbord og man reponerte etter skjønn, og
så tok man røntgenbilde. Var dette bra, så
satte man inn tre pinner, tok nytt bilde og der-

som en av disse stod bra, satte man inn en 
nagle på denne. Så også denne gangen. 

Etter reposisjon ble røntgenbilde tatt og
stillingen var nydelig, reservelegen var ty-
delig stolt: «Slik skal det reponeres.» 

Pinne ble satt inn og en stod helt perfekt.
Reservelegen rettet seg opp og slo ut med ar-
mene: «Perfekt!» Frakturen var faktisk ikke
synlig. Han gransket bildet fornøyd og grun-
dig, svært grundig, og langsomt ble nakken
rødere og rødere, og det hele gikk opp for han
i all sin gru, han hadde naglet feil hofte. I øre-
døvende stillhet ble prosedyren gjentatt på den
andre siden, for øvrig med utmerket resultat.

Neste dag, på den store visitten, måtte han
frem, tydelig vettskremt, og forklare for pa-
sienten hvorfor hun hadde langt arr på begge
hofter. Pasienten, en ferm madam hørte på
ham og satte i med en skoggerlatter: «Ho, ho
ho, den var god! Den gleder jeg meg til å for-
telle i syforeningen.» Og det var det. Det
skulle vært i dag.
– Eksstudent

«Den neste er litt grov og passer kanskje ikke
for ærverdige Tidskriftet, men jeg sender den
nå inn. Den er jo sann.» 

Redaksjonen istemmer og arkiverer histo-
rien til lukkede selskaper. Og innsenderen
avslutter: «Jeg gir meg for denne gang. Har
3–4 til på lager, men etter mange år som lege
har jeg lært at man ikke skal overdosere selv
god medisin.» Redaksjonen istemmer atter
en gang og ser frem til nye bidrag. Ha en for-
sonende og veldosert aften fri for overlegen-
het.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør

leger på tverslegerpåtverslegerpåtverslegerpåtv

Doktortipping
«Doktortipping har vært norsk folkesport i
februar. I Vefsn stilte et nokså sterkt felt til
start. Men uten et klart førstevalg, ifølge så-
kalte velinformerte kilder. Å kalle det stall-
tips er nok å overdrive en smule. Men like-
vel har jeg hatt innsyn i løpsopplegget til en-
kelte av deltakerne. Nå i ettertid skjønner jeg
at de fleste har gått rolig ut, lagt seg i rygg
på leder og cruiset inn en respektabel plas-
sering med 1 500 pasienter på lista og lomma
full av premiepenger.»

Rune Pedersen i Helgeland Arbeiderblad

Legekontorer farlige for helsen
«Faktisk har jeg flere ganger opplevd å være
sjukere når jeg går fra legen enn når jeg kom,
og det skyldes utelukkende den lektyren som
ligger og slenger på venteværelsene.»

Levi Henriksen, spaltist, som har proble-
mer med medisinsk litteratur, i Glåmdalen

Helsevesenet – det er jeg det
«– Når er helsevesenet friskmeldt?

– Jeg tror jeg aldri blir helt friskmeldt.»
Statsminister Jens Stoltenberg til NRK

Østlandssendingen

Husk 9. april
«– Hva er det for noe galt med Aurskog-Hø-
land siden vi må ha tyske leger, spør en 
eldre innringer fra Fosser. – Jeg skulle gjerne
ha svar på det.»

Indre Akershus Blad

Et virkelig mysterium
«Eieren av bilen som den døde kjørte til hytta
i, oppgir at den antatt døde var på vei for å
lage et intervju på et ukjent sted.»

Bergens Tidende

IKKE så nøye
«Forrige uke skrev vi en reportasje om Ivar
Haverstadløkken fra Hammerfest som spiste
hvitløk da han fikk uhelbredelig kreft. Fakta-
rammen i tilknytning til reportasjen inne-
holder en feil. Ordet IKKE er ved en teknisk
feil falt ut av teksten.

Forskningssjef Øystein Fodstad og fors-
ker Øyvind Olsen presiserer at de IKKE går
god for at hvitløk kurerer kreft.»

Se og Hør

En vanesak
«Pensjonist Gerd Hansen er en av flere tusen
som årlig brekker håndleddet i Oslo.»

Aftenposten
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