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leger på tverslegerpåtverslegerpåtverslegerpåtv

Fra HIV-minus til pluss
«I fjor ble det registrert tre nye HIV-smittede
personer i Nordland. Dette er fem flere enn
året før.»

Avisa Nordland

Ekstremt sensasjonelt
«Utrolig nok kom gutten fra det uten varig
mén etter en uke på sykehus.»

Sunnmørsposten

Forkjølte kyss i nord
«Vestlendingene er ikke så redde for å om-
gås folk med forkjølelse. For flertallet går 
likevel grensa ved kyssing og klemming.
Nordlendingene, derimot, lar det stå til.»

Sunnmørsposten refererer en undersø-
kelse foretatt av Norsk Statistikk AS

Sportsinteresse på helsa løs
«Ellers har jeg vært på grensen til å synes
synd på Sverige. Det må være alderen. Ja, jeg
har til og med sittet og sett på curling. Da var
det på grensen til at jeg besøkte bedriftsle-
gen.»

Stortingsbrev fra representanten Jan Olav
Olsen (H) i Aust-Agder Blad

Gledelig utvikling
«Mange har tydeligvis fulgt oppfordringen
om å stumpe røyken. Dette askebegeret ved
Fiskerihøgskolen var i alle fall svært så fullt
fredag.»

Bildetekst i Bergensavisen

Fare på ferde?
«Hvis lille Fredrik Skavlan skal være et ek-
sempel på «ekspansiv kåtskap», står det dår-
lig til med heterofilien her i landet.»

Nils Aksel Nissen, kjønnsforsker, littera-
turviter og fjernsynsdebattant i Verdens
Gang

Endelig fikk han spørsmålet
«– Kan du ikke spørre meg om hvor jeg var
da Brå brakk staven? Det spørsmålet har jeg
aldri fått, sier Øyvind Graadal, kirurgen som
skal lede sentralsjukehuset gjennom de neste
måneders stormkast.
– Hvor var du da Brå brakk staven?

– Jeg sto og opererte en sprukken hoved-
pulsåre på Ullevål sykehus. Vi var jo veldig
spent på stafetten. Derfor hadde en dyktig
tekniker klart å koble slik at vi fikk TV-bil-
der på operasjonsmonitoren. Jeg opererte og

så på det dramatiske løpet, vekselvis. Det var
spennende, og operasjonen gikk fint.
– Du glapp ikke skalpellen da staven brakk?

– Jeg er stø på hånden, sier Graadal. Det
er en egenskap han vil få god bruk for de nær-
meste månedene.»

Østlendingen

100 år gammelt?
«Når man er 100 år, er man gammel. 

– Ja, siger en kvinde med glasøje. – 100
år, så er man gammel, men jeg føler mig ikke
gammel, for så skal man være halt eller ikke
kunne se.»

Weekendavisen

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 

Den annen nordiske kongress i medisinsk 
humor ble avviklet i Oslo i mars. Humor og
kommunikasjon ble belyst fra en rekke spen-
nende vinkler og med høy faglig kvalitet.
Neste kongress er planlagt til 9.–11. juni
2004 på Island. Tema blir sannsynligvis
praktisk bruk. 

Intern sjargong og medisinsk slang skal
man være forsiktig med. Her er et eksempel
på hvordan det kan gå:

Ulcusen fra Tretten
I en stor sykehusavdeling er det ikke lett å
huske navnene på alle pasientene. Enkelte
pasienter blir omtalt med diagnose og stue-
nummer. Gallesteinpasienten får for eksem-
pel betegnelsen: «Gallesteinen på nr. 19».
Ulcuspasienten kalles likeens for «Ulcusen
fra 13». Pasienter kan lett misforstå, slik
denne historien viser: 

En operasjonssykepleier sprang bortover
korridoren og ropte til portøren som kom tril-

lende på en sengeliggende pasient: «Få opp
farten! Overlegen venter utålmodig på å ope-
rere «ulcusen fra tretten!» Pasienten skrek
redselslagen: «Nei, stopp! Dere må ikke ope-
rere feil pasient! Jeg heter ikke Ulcusen og
kommer ikke fra Tretten!»
– Spesialist i allmennmedisin

Vi skal ikke trette tilhørerne med ytterligere
kommentarer, men vi tillater oss å gratulere
den første bidragsyter med femårsjubileet.
Dr. Helge Sigstad blir den første kollega som
har sikret seg julekort fra HumorRedaktøren
femte året på rad. Vi gratulerer og vurderer
å sende to julekort i år bare i pur glede! Og
gleden fortsetter:

«Hei! 
Om du vil bruke nedenstående har du tre de-
ler som du kan porsjonere,» skriver vår ny-
ervervede bidragsyter. Vi følger lojalt opp-
fordringen: 

Stans
Når man arbeider i en stor hjertemedisinsk
avdeling, er hjertestans dessverre en nesten
daglig foreteelse. Etter ankomst til sykehu-

set er den videre skjebne, alt etter hvor lenge
stansen har vart, svært forskjellig: fra å bli
erklært død i mottakelsen til å overleve uten
men og alle nyansene der imellom. Av dem
som har vært «over terskelen» kan oppvåk-
ningen for noen fortone seg svært lovende,
da en surstoffattig hjerne har reduserte krav
til definisjonen av Paradis. Jeg har prøvd å
fange en slik situasjon på fem linjer: 

I brystet det først hadde murret
Etter stansen han var ganske surret
Rundt sengen han så
store engler og små
Det stod «Ullevål» på dem – det skurret

– Kardiolog

Humor er kunst. Kombinert med litteratur
blir det humoristisk kunst. Redaksjonen fal-
ler for koblingen klinikk og limerick. Vårt
hjerte banker for kardiologen, og vi fortset-
ter med hans bidrag i neste nummer. 
Ha en kombinert aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør


