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leger på langslegerpålangslegerpålangslegerpå

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

Humor synes å ha et visst pedagogisk po-
tensial: «Det litt over halve året jeg har fått
Tidsskriftet i posten, har jeg vært en ivrig le-
ser. Jeg innrømmer gjerne at humorspaltene
har vært det jeg har bladd opp først», skriver
en kvinnelig medisinstudent. «Jeg sender to
korte historier fra min like korte, foreløpige
karriere i allmennpraksis.»

Godt forberedt!?!
Som første års medisinstudent både gledet og
gruet jeg meg til utplassering i allmennmedi-
sin. Min første pasient var en selvsikker og
meget pen mann i midten av 20-årene med
langt hår og skinnjakke. Jeg, som hadde ven-
tet meg en gammel dame med hjerteproble-
mer, følte meg straks enda mindre der jeg satt
i den store kontorstolen med mine stakkars-
lige 18 år på baken. 

Min verden falt i grus da mannen fortalte
at han kom for å få tatt en klamydiatest. Et-
ter å ha fått vite at han ikke hadde merket noe

selv før han kom til legen, ble jeg helt blank
for spørsmål. Jeg kikket derfor raskt ned på
det flotte konsultasjonskartet vi hadde fått ut-
delt på forhånd, og fikk se et spørsmål jeg
hadde streket over med markeringstusj.
«Altså noe som det er viktig å spørre om»,
tenkte jeg uten helt å tenke på den aktuelle
situasjonen.     

Derfor så jeg interessert opp på pasienten
og spurte: «Er det mange i familien din som
sliter med dette?»
– Fjellmus som ble bymus

Rett timing er avgjørende suksesskriterium
både i humor og i medisinen. God humor gir
gjenkjennelse. De fleste av oss vil vel helst
glemme våre mest intelligente, men mal-
plasserte spørsmål i våre første forskremte
møter med forventninger om egen fortreffe-
lighet, selv om de gav dyrebar erfaring og læ-
ring. 

Selvironiens legende betydning for selv-
høytidelighetssyndromet er herved forbil-
ledlig demonstrert. Samtlige spesialiteter er
utfordret.

Nytt syndrom
Etter hvert har jeg blitt i alle fall litt mer er-
faren i anamneseopptak, så det var ikke det

som var problemet med en av mine senere
pasienter. Derimot hadde pasienten, en mid-
delaldrende mann, fått noen merkelige ryk-
ninger i høyre lyske/nedre del av magen.
Dette hadde skjedd et par ganger om dagen
den siste uken og artet seg som en slags ris-
ting og dirring. Anfallene hadde kommet helt
uten forvarsel, og varte bare i en kort stund. 

Han hadde prøvd å fremkalle symptomene
igjen rett etter de siste anfallene, men han
hadde ikke klart å fremprovosere disse selv.
Jeg bad pasienten legge seg ned på undersø-
kelsesbenken, så jeg kunne få undersøkt om-
rådet. Før han la seg nedpå, tok han mobil-
telefonen ut av høyre bukselomme. 

Akkurat da ringte den, og så ble han to-
matfarget av rødme. «Oi,» sa han, «æ hadd
glæmt at nytelefon har sånn vibreringsfunk-
sjon!»
– Fjellmus som ble bymus II

Det er ikke uten grunn det stadig understre-
kes at pasienten skal kle av seg før undersø-
kelsen. Ha en vibrerende dag med eller uten
telefon. 
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Reddikfantasi
«Harley-Davidson? De eneste kvinnene som
drømmer om en mann som er avhengig av en
1 200 kubikks rullator, er de som spiste for
mye reddiker rett før de la seg. Alle erfarne
kvinner vet at en mann med heldekkende
skinndress bare er en større og mer krevende
utgave av den hylende fireåringen med be-
vernylondress og ny trehjulssykkel.»

«Pedell» (Sven Egil Omdal), spaltist, i
Stavanger Aftenblad

Glem ikke krigen
«Både motstandsmenn og de som stod på
tysk side har fortalt om sine erfaringer når de
har vært innom til en legesjekk.»

Johan Ibel, den første tyske legen i Bjør-
kelangen, til Indre Akershus Blad

Klarlagt en gang for alle
«Det fins ikke noe blått blod som er bedre
enn det røde. Det er det røde som er bra.»

Kåre Willoch slår et slag for Mette-Marit
i NRK P1

En opplagt valgkampsak
«Flere politikere har kommentert grådig-
hetskulturen hos næringslivstoppene. Hvor-
for ikke ta et oppgjør med legene? Kommu-
nenes Sentralforbund kunne tatt initiativ til
et opplegg som forhindrer at fattige kom-
muner og fylkeskommuner overbyr hver-
andre i konkurransen om de samme grådige
legene. Dette kunne også vært en god kamp-
sak for det nystifta Distriktsopprøret i Nord-
land.»

Innsender i Nordlandsposten

Agurknytt frå Evje
«På Evje som andre stader seier folk at dei
ikkje skjønar noko av alt rotet kring fastle-
geordninga. Dei som t.d. har fått Ole Kjell
Gundersen, ein svært populær lege, som sin
fastlege etter nyordninga, er stort sett folk
som ikkje har brukt han før, medan dei gamle
kundane hans er plasserte på lista over til den
andre kommunelegen som enno ikkje er til-
sett, altså ein dei ikkje veit kven er.»

Fra Setesdølens spalte «Agurknytt»

Kvinne bet kvinne
«Av det litt mer spesielle og komiske slaget
forteller Håvard om en dame som kom til le-
gekontoret med bitemerker i armen, signert
nabokona. Det dreide seg om en strandsone-
krangel som gikk så langt at hytteeierne til
slutt gikk til fysisk angrep på hverandre. Den
ene kona slo med pinner i naboens hyttevegg,
mens den andre prøvde å ta bilder for å sende
dem til politiet som bevis i en anmeldelse.
Det var da nabokona tok tennene i bruk for
å hindre «bevissamlingen».»

Moss Avis har møtt Håvard Sommernes
fra Jeløy, som har vært skjærgårdslege i Hva-
ler kommune i sommer

Vektøkende slanking
«Et tilbud om en ny flott slankekur ramlet
ned i postkassa til Ronny Ulvedalen fra
Sarpsborg. Alt som skulle til var å smøre tre
dråper av vidundermiddelet på armen og gni.
Sarpingen gned – og gikk opp tre kilo i løpet
av pinsehelgen.»

Sarpsborg Arbeiderblad


