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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 

Redaksjonen har etter hvert fått noen reak-
sjoner på våre skrifter. I nr. 4/2001 publiserte
vi «kraftig, måkeskrikliknende systolisk bi-
lyd» som et gullkorn fra trygdesaker. En kol-
lega med både syn og hørsel intakt bemerker
at dette er en vanlig norsk betegnelse på en
spesiell systolisk bilyd. 

Redaktøren oppfatter tilbakemeldingen
slik at «måkeskrikliknende systolisk bilyd»
ikke oppfyller kriteriene for gullkorn. Den
redaksjonelle linje er at vi i liten grad sensu-
rerer, da vi er av den oppfatning at humor
oppfattes svært forskjellig. Alle synes ikke
alt er morsomt samtidig. Og verre er det at
de  samme personene synes noe er morsomt
til ulik tid. Innsenderen synes for eksempel

at det ville være morsomt å vite hva man kal-
ler tilsvarende lyd i land hvor måker ikke er
så vanlig som i Norge. 

Redaksjonen håper spalten også leses i
slike land og ber om tilbakemelding. Å kalle
en systolisk bilyd for «måkeskrikliknende»
er i alle fall en kreativ betegnelse. Jeg vil
gjerne se den person som går rundt med en
måke i brystkassen! Det må ikke nødven-
digvis være feil i uttrykk som publiseres som
gullkorn. Det er nok at noen oppfatter bias-
sosiasjonen. Betegnelsen gullegg derimot vil
redaktøren anta rommer et element av feil.
– Kollega

God fantasi
En indremedisiner her ved sykehuset skulle
diktere: «Pas. har en lav anti TPH-titer.» Jeg
synes skrivedamene utviste en god grad av
fantasi ved å skrive følgende: «Pas. har et lavt
antitepiotitepoti.»
– Sykehuslege

Vi avslutter med en dose svart humor.

Legemiddelinformasjon
Jeg kom over doseringsanbefaling til Cele-
bra:  Det anbefales etniske forskjeller: «Hos
sorte bør laveste dose brukes initialt.» Jeg har
reist litt omkring i det siste, og lurer på om
hvor mørk man må være for å  få halvert do-
sen. Kan du avklare det? Ellers er alt vel.
– TB(C?)

Vi sender spørsmålet videre og regner med
at også legemiddelindustrien føler seg ut-
fordret. Man kan lure på om man også bør
avstå fra å kombinere nevnte preparat med
kulltabletter. Ha en kullsvart aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Hva er galt med Trøndelag?
«Asbjørn Birkeland fra Saltdal ble tildelt
fastlege i Verdal!

– Jeg synes det ble langt å reise til Trøn-
delag for å gå til doktoren.»

Nordlands Framtid

Ukjent i Stavern
«Mary Bergstrand har bodd i Drammen i hele
sitt 89 år lange liv, men har fått fastlege i Sta-
vern.

– Jeg skjønner ikke hvordan de har klart
å få det til. Jeg har jo ikke vært i Stavern en-
gang, sukker Bergstrand oppgitt.»

Drammens Tidende

Oslo – Østfold
«Bosatt i Oslo, fikk lege i Fredrikstad.»

Aftenposten

Vakkert i Nedre Eiker
«Brødrene Erlend og Tarjei Storvik på tre og
seks år fra Bergen har begge fått fastleger på
Solbergmoen. Hverken de to guttene eller
noen av foreldrene har tilknytning til Nedre
Eiker.»

Drammens Tidende

Østfold – Elverum
«– Helt sykt.

Leif-William (8) fra Skjærhalden fikk
fastlege på Elverum.»

Fredriksstad Blad

Enda verre
«Da Arne Willy Løkken fra Bjørkelangen
åpnet brevet fra trygdeetaten vedrørende til-
deling av fastlege, brast han i latter. Hans nye
fastlege heter Bjørn Harald Karlsen og job-
ber i Birtavarre i Finnmark, drøye 240 mil
unna...

– Jeg har aldri vært nord for Dombås og
kunne godt tenkt meg en tur til Finnmark,
men jeg vil ikke ha legen min der, sier Arne
Willy Løkken.»

Indre Akershus Blad (Birtavarre ligger i
Troms)

Rikelig dekning
«Familie på seks fikk fire fastleger.»

Rogalands Avis

Systemet fungerer
«Ottar Jørgensen (78) fra Svanelvmoen i
Troms har fått fastlege i Arendal. Systemet
fungerer sannelig fra Lindesnes til Nord-
kapp.»

«Mjølkerampen»/Nationen 

Greiere slik
«5 000 døde personer skal ha fått tildelt fast-
lege, melder Aftenposten. Det er i alle fall
bedre enn om 5 000 døde leger skulle ha fått
faste pasienter.»

Minileder i Dagbladet

Sin egen lege
«Rikstrygdeverket har plukka ut lege Helge
Feet i Gol som fastlege for seg sjølv.

– Eg førte ikkje opp nokon spesielle yn-
skje, og må vedgå at eg var spent på utfallet.
Men dette er jo berre kjempeteit, seier dok-
teren.»

Hallingdølen

Fin ordning
«Leger kan tjene 750 000 uten å behandle en
eneste pasient i den nye fastlegeordningen.
Det er helse i hver krone.»

Minileder i Dagbladet
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Fastlegefadeser

Varden


