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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 

«Kan ikke huske at jeg har sett limericker i
spalten din,» skriver en lyrisk kollega og fort-
setter optimistisk: «Her kan jeg fore deg med
sådanne – egenproduserte – veldig lenge.»
Vi synes lyrikk passer i julenummeret og
starter med en smakebit der både «prosaen»
og limericken bør publiseres sammen:

PTCA-limerick
Vi hadde for en tid siden en pasient som 
arbeider ved en luefabrikk innlagt til ut-
blokking av en kransearterie (PTCA). Under
blokkingens gang ble doktoren («blokkø-
ren») som utførte arbeidet lovet en fin lue,
om resultatet ble bra.

Dessverre ble det visse komplikasjoner på
slutten av seansen – heldigvis ikke farlige,
og alt rettet seg – men doktoren fikk det

ganske hektisk og stressende en stund før alt
var vel i havn.

Det ble ikke mer snakk om luen. Jeg trøs-
tet da blokkøren etterpå med at «det blir vel
ikke noe lue, men du fikk jo hetta ...» Dette
kan presses ned på fem linjer:

Han ble blokket og var ganske letta
«Du fortjener ei lue for detta»
Men uhell fikk true
Det ble ingen lue
Men blokkøren han fikk jo hetta

– Hjerte-lunge-lege

Slik kan man trøste når man er spesialist på
hjerte-lunge-redning. I faglitteraturen kalles
dette «joking relationship» når tilsynela-
tende ondsinnet humor egentlig er uttrykk for
medfølelse. Du må kjenne relasjonene mel-
lom aktørene for å forstå at det ligger omsorg
bak. Vi er spent på fortsettelsen.

Vi fortsetter den prosedyrerelaterte hu-
moren, og neste bidrag er hentet fra nedre
gastrointestinaltractus. 

Verktøy
I en epikrise fremkommer følgende setning:
«Vi finner to polypper 35 cm fra anus som
fjernes med diatermi og slynge som er slim-
hinnekledt og ca. 1/2 cm i størrelse.»
– OG

Innsenderen påpeker at lærdommen må 
være at overflødige organer fjernes med
slimhinnekledd verktøy! Redaktørens mini-
invasive sinnelag lar seg imponere over verk-
tøyets størrelse og vil gjerne ha tilsendt navn
og adresse på leverandøren. Og vi tar gjerne
imot opplæring i bruken av verktøyet. Den
siste lærdommen er at ikke all anal humor er
skitten. Ha en ren, men miniinvasiv aften!
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Alltids noe bra 
med fastlegeordningen
«– Jeg feiler ingenting! Men av og til finner
jeg på noe. Han er nemlig så knakende kjekk,
han nye fastlegen min. Og så flink. Men hu-
mor det har´n ikke. Det har jeg testa.»

Edith Carlmar, 90, til Aftenposten

Klassisk utgangspunkt
«– Alt henger sammen med alt, sa Gro. Be-
gynnende paranoia? Klassisk utgangspunkt
for konspirasjonsteorier.»

Aftenposten redegjør om paranoia

Klar beskjed fra legen
«Mor var sjefen. Hun fødte år etter år fra hun
var 21 til hun var 43. Hun skulle gjøre alt
selv. Selv når hun var syk, nektet hun å over-
late ansvaret til andre. En gang var hun så
syk at hun lot seg overtale til å besøke legen
i Sund. Hun reiste dit og fikk streng beskjed
om å legge seg inn på sykehus. Hun nektet,
men legen ga seg ikke. Da skal hun bare ha
måpt og spurt legen i vantro: – Men hvem
skal melke kyrne da? Legen spurte: – Har du
døtre? Hun svarte at ja, hun hadde tre døtre,
men de verken kunne eller ville melke kyr.
Hun glemte aldri hvordan legen reagerte.
Han sa: – Vil de ikke, så ta en støvel og slå
dem i hodet med!»

Tom Dreiås, hovmester på Theatercafeen
i Oslo forteller Lofotposten om sin oppvekst
på Mølnarodden

Den primitive skolemedisinen
«Men når tidas feminister er ferdige med å
diskutere slanking og viktigheten av fjorten-
årige modellers buksepreferanser, så kunne
de kanskje titte litt på folk som bifysetera-
peutene og det utpreget kvinnelige klientel-
let deres? Det vil si, hvis de har tid da, mel-
lom timene hos manetologen og nesle-
knoppanalytikeren.»

Pernille Rygg, spaltist, i Dagbladet

Ikke så veldig morsomt
«At tjenestebilene er vitse- og mobbeobjek-
ter er til å leve med, men at de utrangerte
snart 20 år gamle grønne Ladaene påfører de
kommuneansatte i Kongsvinger vonde ryg-
ger og andre helseplager, er langt fra latter-
vekkende.»

Glåmdalen

Kreativt, men umulig
« – Helseminister? Jeg hadde håpet Tore
Tønne kunne fortsette. Det sier Terje Keyn,
fylkeshovedtillitsvalgt for Den norske læge-
forening og styremedlem i det regionale hel-
seforetaket for Helseregion Sør. 

– Det hadde vært en kreativ løsning. Jeg
er selvsagt klar over at det politisk er umu-
lig.»

Varden

De sitter sikkert og morer seg
«Jeg har nå forsøkt i flere dager, men det nyt-
ter ikke å komme gjennom på telefon til Sta-
dion legesenter på Falkum. Jeg prøver og
prøver, og får bare opptatt. Innimellom kom-
mer det en pipelyd, og så blir det opptatt
igjen. Det høres som om de tar telefonen og
så bare legger på. Hva skal jeg gjøre? På
grunn av fastlegeordningen er jeg henvist til
dette legesenteret.»

«Indignert frue», innringer, i Varden

Uaktuell drøm? – I
«Lege. Drømmen var å bli lege, men jeg reg-
ner med å være fiskeriminister så lenge at den
ikke lar seg realisere.»

Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H), 55,
til Nordlys

Uaktuell drøm? – II
«Min drøm er at medisinere og scientologer
skal arbeide sammen.»

Gullevi Algren, farmasøyt, i avisen Ytre
Sogn
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