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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

Vi spiller ballen over til naturredaksjonen.
Det har ikke alltid vært så lett å være lege.

Elgpåkjørsel
Namdalseid: En elg måtte avlives etter at den
ble påkjørt av en bil på riksvei 17 ved Kor-
sen på Namdalseid i går formiddag. Etter
sammenstøtet ble legen liggende igjen i vei-
kanten og viltnemnden ble tilkalt for å avlive
den. Det var ingen personskader etter sam-
menstøtet. Er det rart at legene flykter fra
Namdalseid?
– Arvid

Vi minner om autokorrekturprogrammene
og konstaterer at slik kan legen bli skogens
konge.

«Fikk lyst til å sende en liten humoristisk vri
på et diktat til en psykiatrisk journal», skri-
ver en entusiastisk psykiater.

Psykiatrisk lapsus
En av mine pasienter ved poliklinikken fikk
interferonbehandling for en somatisk syk-
dom, og  vi snakket i timen om hans reak-
sjoner på den. Han forteller at han var plaget
med håravfall, men at det ellers gikk bra. Vi
hadde nettopp fått ny sekretær, som virket
både flink og pliktoppfyllende og som sik-
kert i beste mening skrev: «Pasienten fortel-
ler at han er plaget med tåreanfall...»
– Voksenpsykiatrisk overlege

Ved en psykiatrisk poliklinikk skal man
holde seg til følelsene! Vår grasrotgyneko-
log kan bekrefte at det ikke bare er i psykia-
trien noen sverger til følelsene.

Gravid?
Det kan oppleves mye morsomt ved en gyne-
kologisk poliklinikk ved lokalsykehuset. For
mange år siden hadde en noe distré overlege
sin kontordag. Inn kommer en høygravid
kvinne. Overlegen betrakter henne idet hun
kommer gående for å sette seg, og sier til henne
i fullt alvor: «Føler De Dem gravid?»

Denne replikken ble overhørt av kontor-
søster og er blitt stående som en standardvits
hos oss.
– Grasrotgynekolog

Gravid eller ikke – vi føler oss frem også i
neste nummer. Ha en følelsesladd uke.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Bastante konklusjoner I
«Hvordan reagerer bergenserne når de ser ly-
set? Tidlig i advent i fjor gjorde forskere ved
Psykiatrisk klinikk på Haukeland Sykehus
det kjent at lysbehandling mot vinterdepre-
sjon ikke er bare-bare. Det er tvert imot yt-
terst farlig. Lys i feil doser gjør oss nemlig
for oppstemte – maniske, som det heter på
fagspråket. «Folk er ikke klar over at noen
kan bli oppstemte. Dette kommer gjerne
svært overraskende på dem som ikke tidli-
gere har merket slike symptomer,» forklarte
professor Fred Holsten i et intervju med Ber-
gens Tidende. Han kunne ellers opplyse at
hvis man først ble oppstemt,. så ville symp-
tomene ikke forsvinne bare man tok bort ly-
set. Mørkebehandling hjelper ikke, bare «li-
tium eller tilsvarende medikamenter».

Da jeg leste dette, kom jeg i tanker om at
det kanskje finnes en Gud likevel. En mer
meningsfylt begrunnelse for det tilnærmet
konstante skydekket over Bergen er utenke-
lig.»

Frank Rossavik, spaltist, i Bergens Tidende

Bastante konklusjoner II
«Forsikringsselskapets prosessfullmektig,
advokat Ole Andresen, viste i går til at Ulrik
Malt blant annet konkluderer med at det
kompliserte forholdet til faren gjorde at dro-
sjeeierens aggressive reaksjon etter kollisjo-
nen kom i form av somatisering og fysiske
symptomer. 

Dermed er det ikke ulykken i seg selv, men
blant annet drosjeeierens reaksjon og sinne
etterpå, som førte til lammelsene, forsøkte
Andresen gjentatte ganger å få med seg Ret-
terstøl på. Men han fastholdt at det var ulyk-
ken som hadde påført 34-åringen lidelsene.»

Aftenposten fra rettssak om nakkesleng-
skade

Gullstandarden?
«Det er neppe mer fyll her enn på Legefore-
ningens årsmøte».

Omtale av musikkfestivalen By:larm i
Tromsø i Dagbladet

Et levebrød
«Journalister lever av å krisemaksimere dag-
ligdagse hendelser og vurderinger.»

Per Solberg, overlege ved Innherred sy-
kehus, i Trønder-Avisa

Men bildet var pent
«...jeg følger med og kan fortsatt lese både
innen- og utenat. Allikevel presterte en avis
å trykke et stort bilde av meg her i høst, gud-
skjelov at det var pent i alle fall, med en tit-
tel som slo fast at jeg hadde mistet hukom-
melsen. Tenk deg så fryktelig! Min søster
ringte straks hun så avisen og lurte på om jeg
hadde fått hjerneslag.»

Wenche Foss, 83, til Adresseavisen

En god idé
«Gymnastikk i arbeidstida er en god idé, ut-
taler LO-sjef Yngve Hågensen. Etter en røy-
kepause.»

Minileder i Dagbladet

Trener med måte
«Jeg trener ikke i arbeidstida i vanlig for-
stand. Men jeg driver litt med meditasjon og
pusteøvelser når jeg sitter på fly.» 

Thorbjørn Jagland, utenriksminister, til
Nationen
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Røntgenbeskrivelse

Hø. håndledd: 
R: Distal radiusfraktur uten 
feilstilling.

Badminton. Rtg hø. håndledd


