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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 

Hovedgrunnen til at jeg leser legetidsskriftet
er spalten din, men i det siste har historiene
vært litt slappe. Derfor skal du få en helt sann
jordmorhistorie:

Rundt midnatt ringte en oppskjørtet ung
mann til fødeavdelingen og fortalte at sam-
boeren nå var gått to dager over terminen.
Vakthavende jordmor forklarte at de bare
skulle slappe helt av. Hvis samboeren ikke
hadde født i løpet av 12 dager, ville det bli
vurdert om fødselen skulle settes i gang.
Dette hadde ikke noen avslappende virkning
på den vordende faren, snarere tvert imot.
Han forholdt seg til termindato. 

Fem dager over termin måtte han nemlig
reise bort. Dette var planlagt i lang tid og

vanskelig å avlyse nå. Han mente derfor at
det beste var å sette i gang fødselen umid-
delbart. Jordmoren forklarte at det ikke var
helt uten risiko å sette i gang fødsler og at
dette vanligvis ble gjort på medisinsk indi-
kasjon. 

Den unge mannen gav seg ikke, han hadde
hørt at det fantes gelé til å smøre på livmor-
halsen. Jordmoren gav beskjed om at de ikke
kunne levere ut det, men forklarte at den ge-
leen som han henviste til, inneholdt et stoff
som het prostaglandin. Og at det var omtrent
like mye prostaglandin i en gelédose som i
en porsjon sæd, så akkurat det kunne de prøve
å ordne på egen hånd. Da eksploderte han og
brølte: «Og hvor i helsike skal jeg få tak i sæd
på denne tiden av døgnet?»
– Jordmor

I en opphetet situasjon er det noen hver som
overser det mest nærliggende bare fordi det
ligger litt uten for ens tankebaner. Ikke helt
ulikt katastrofesituasjoner.

Ikke ta alt for gitt
Vi har fått tilsendt et utklipp fra siste num-
mer av Legemidler og samfunn som lyder:
«Blodtrykkspasienter med diabetes type 2
har to–tre ganger større risiko for å dø enn
blodtrykkspasienter uten diabetes.»

Innsenderen kommenterer: «Jeg trodde at
min personlige risiko for å dø var 100 %, men
nå viser det seg at noen er atskillig verre stilt
enn meg.»
– Spesialist i samfunnsmedisin

Humor har vi alle behov for helt til vi dør
uansett hvor stor risiko vi løper. De færreste
av oss dør mer enn en gang, selv om det er
en utbredt oppfatning at man kan dø på flere
måter.

Redaksjonen har ingen nyttårsforsetter, men
håper likevel at vi kan oppfylle dem. Nytt-
årsønsket er derimot at vi i år får tilsendt stoff
vi kan refusere – uten at vi ønsker å gjøre det.
Ha en forsettelig aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Dødsbra legemiddel
«AstraZeneca og dets svenske mordersel-
skap, AB Hãssle, er i Oslo byrett tilkjent ret-
ten om å være alene på markedet med ome-
prazol; et legemiddel mot magesår.»

Dagens Medisin

Praktisk ordning
«45 mil for å ta blodprøve.»

Helgeland Arbeiderblad orienterer om
virkningene av fastlegeordningen

Idealisme på retur
«Tradisjonelt har kelnere vært beredt til å dø
bare gjestene er fornøyde. Nå vil de kaste ut
røykerne for å redde sitt eget arbeidsmiljø.»

Dagbladet

En sikker vinner
«Et av revyens høydepunkter er uten tvil be-
søket på Våler legesenter, hvor vikarierende
utenlandske fastleger til stadighet misforstår
og har problemer med å gjøre seg forstått.
Svært overbevisende skuespillere med god
aksent og herlig mimikk, gjør nummeret til
en sikker vinner.»

Glåmdalen, fra Åsnes Teaterlags revy
«Svart på hvitt»

Alvorlige språkvansker
«Problemet med å forstå språket til den dan-
ske psykiateren, endte med at Ksenia Singh,
24, opprinnelig fra Russland, ble betegnet
som gal og deretter forsøkt tvangsinnlagt på
Nordland psykiatriske sykehus.»

Fremover

Nærmest overkvalifisert?
« – Jeg er både litt John Wayne og Mor Te-
resa. Det sier 53 år gamle Paul Hellandsvik,
opprinnelig fra Brattvåg, som forleden hadde
sin første arbeidsdag som administrerende
direktør i Helse Midt-Norge.»

Sunnmørsposten

Fredelige tider
«I dag er det rene søndagsskolen.»

Avdelingsoverlege Sigurd Børsting, 67,
til Trønder-Avisa, om  sykehuskrigen i Nord-
Trøndelag

Hvitt pulver
«– Har dere analysert det hvite pulveret som
kom i posten?

– Jada, det viste seg bare å være amfeta-
min, så det er ingen grunn til uro. Alt er ved
det normale…»

Dialog mellom reporter og politimann,
tekst til tegning i Altaposten

Selv ikke bananer går fri
«Det ble slått full smittealarm i går etter-
middag da det ble funnet hvitt pulver på en
banan i sykehuskiosken. Politiet rykket ut i
fullt verneutstyr, men det viste seg etter nær-
mere undersøkelse at pulveret var en heller
uskyldig materie.»

Glåmdalen

Uheldig bivirkning
«Uenighet om hvor mye innsats som skal
legges i å få en lege til Løkken, deler Ap-
gruppa i Meldal i to.»

Bladet Sør-Trøndelag

Oppsiktsvekkende nytt
«Journalister og leger mest sexy.»

Firdaposten

Den store legedugnaden
«Legane jobbar dugnad på kveldstid for å ta
unna alle bilistane som treng helseattest for
å fornya førarkortet.»

Firdaposten
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