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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

Jo mer man befatter seg med humorens ve-
sen, jo mer fascinert blir man. Jeg har ingen
holdepunkter for at den aktuelle historien er
sann, i betydningen hendt i virkeligheten,
men fra mine studier av bl.a. religiøs littera-
tur vet jeg at en historie kan være så aldeles
sann  selv om den er laget, fordi den sier oss
noe sant (og ofte viktig) om «livet og men-
neskene», skriver første bidragsyter.

Denne historien er vel egentlig rett og slett
bare morsom, fordi den er så velsignet in-
kongruent. Den er interessant fordi den an-
takelig har oppstått spontant av selve den si-
tuasjonen som ble skapt av et lokalpolitisk
vedtak

Betaling
Et herværende aldershjem fikk for noen år si-
den skjenkebevilling. En kveld kom en av be-
boerne ned i resepsjonen og ville ha en flaske
rødvin. Og han avsluttet bestillingen slik:
«Du kan sette den på rommet, jeg betaler når
jeg sjekker ut.»
– Pedagog

Galgenhumor er en viktig overlevelsesme-
kanisme. Kunsten å le av seg selv er også nyt-
tig.

Simulant?
Som ung lege ble jeg tilkalt til en 20-åring
med ryggplager som jeg oppfattet som isjias.
Han skrek av smerte ved den minste beve-
gelse, men det var beskjedne nevrologiske
funn. Jeg gav ham smertestillende tabletter,
sykmeldte ham og instruerte ham om den vi-
dere behandling.

Samme kveld var jeg ute og jogget da jeg
til min store overraskelse fikk øye på isjias-
pasienten som svermet på stien med en ung
kvinne. Han beveget seg lett og ubesværet.
Jeg ble rasende, men ville ikke forstyrre idyl-
len og trakk meg tilbake.

Neste morgen drog jeg hjem til pasienten
for å ta et oppgjør med bedrageren. Han vir-
ket helt frisk da han åpnet døren og viste ikke
tegn til skyldfølelse. Før jeg fikk startet min
tordentale om simulanter, kom han meg i for-
kjøpet og sa med blid stemme: «Takk fordi
du tar deg så godt av min bror.»

Han fulgte meg inn på soverommet. I
sengen lå den lidende broren. De var eneg-
gede tvillinger og liknet hverandre på en
prikk.
– Forvirret lege

Aller best er det, hvis man kan fremkalle en
atmosfære, så pasientene selv har lyst til å
spøke med legen. Her er et eksempel på en
pasient og på en pårørende som selv brukte
humor. 

Hvorfor?
En liten pike på fem år, som var pasient hos
min mor, hadde allerede i denne unge alder
humorens nådegave. Min mor het Portman
og den lille piken så smilende på henne og
spurte: «Hvorfor heter du ikke Portdame?»
– Legedatter og lege

Men humoren kan også hjelpe oss gjennom
en belastet hverdag.

Humor mot stress og urimelige 
pasientkrav
Hvis legen blir ringt opp av en pasient som
insisterer på å få time og man gjentatte gan-
ger har forsikret om at det ikke er flere ledige
timer, kan man si: «Et øyeblikk, så skal jeg
se om det er en annen pasient du kan komme
inn sammen med.»
– Dansk humordeltaker, 2001

Ha en navnet aften med terapi i grupper.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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På tide å skifte partinavn?
«Statsminister Jens Stoltenberg kan bli nødt
til å møte i Oslo byrett og vitne om hva po-
litikerne egentlig mente da de opprettet
DNA-register for kriminelle.»

Aftenposten

Språklig eksesse 
«– Er det fremdeles altfor mange som ryg-
ger bakover, starter opp og forventer nega-
tive ting?

– Ja, ja, det er mye språklig sludder å re-
gistrere, til glede og harme, alt etter som. Det
er nesten et under at man har overlevd de
mange språklige eksesser etter over 20 års
innsats som språkkonsulent i NRK, og som
ivrig avisleser.»

Språkprofessor Finn-Erik Vinje til Asker
og Bærums Budstikke

Språklig snitt
«Utlagt tarm er blitt stuerent.»

Tittel i Kreftnytt

Alltid noen som klager
«Flaar Omrani har sett seg lei på at det til ti-
der er umulig å få kontakt med Rakkestad
Legesenter per telefon. – Det har vært tilfel-
ler der folk forgjeves har prøvd å få kontakt
i flere dager, hevder hun.

– Jeg synes denne kritikken er uberettiget,
men det vil alltid være noen som ikke er for-
nøyd. Det er uansett ikke farlig å vente litt,
selv om en har litt smerter, sier kommune-
lege Jorunn Rolstad.»

Rakkestad Avis

Fastslått en gang for alle?
«Drikker du åtte halvlitere eller mer hver
uke, minsker du faren for å dø av hjerteat-
takk med 32 prosent.»

Bergens Tidende refererer undersøkelse
fra Beth Israel medisinske senter, USA

Helt unødvendig
«Hvis jeg hadde skrevet bedre ved å drikke,
ville jeg drukket meg til døde.»

Jan Kjærstad, forfatter, til Kapital

Tvilsomme nasjoner
«Er du fra Norge, Sverige, Danmark, Fin-
land, Island, Storbritannia, Irland, Tyskland,
Sveits, Nederland, Belgia, Luxemburg,
Frankrike, USA, Canada, Australia eller
New Zealand – ja, da er du bra nok til å få gi
blod i Norge. Men er du for eksempel itali-
ener eller spanjol, eller som Malgorzata
Hammerstad fra Polen, er du altfor misten-
kelig til at det norske helsevesenet har noen
interesse av blodet ditt.

– Rare regler, synes Malgorzata Ham-
merstad fra Totenvika.

– Kanskje vi var litt vel forsiktige, med-
gir overlege Hans Erik Heier, som var med
på å lage de gjeldende forskrifter en gang på
80-tallet.»

Oppland Arbeiderblad
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