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leger på tverslegerpåtversleger

Trygden ny vekstnæring
«Seiersten sentrum var lenge et halvdødt næ-
ringsområde, men mye tyder nå på at stedet
har fått en ny vår. Særlig etter at trygdekon-
toret flyttet inn.»

Akershus Amtstidende

Bare flaks?
«De er engler, sier Cecilie. Hun var en av de
400 nordlendingene som i fjor våknet på in-
tensivavdeling ved UNN.»

Nordlys

Ny sykdom oppdaget under OL
«Liv Grete Skjelbreid Poirée skar grimaser
og tok seg til magen etter 4. plassen på den
dramatiske jaktstarten. I tre år har hun slitt
med «mage-migrene» – en kronisk lidelse
som stadig dukker opp og vil vare karrieren
ut.»

VG

Frisinn uten grenser
«Det er blitt dyrere å bruke mer krevende me-
toder for å skaffe seg barn, og bilaget opply-
ser: «I Danmark har en rekke prøverørskli-
nikker lagt forholdene til rette for å møte en
økt etterspørsel fra norske barn som ønsker
hjelp.»

Det danske frisinn kjenner ingen grenser,
og det gjør heller ikke det norske språk.»

«Hugin og Munin» i Vårt Land

Også på Austlandet
«… nokre plager må ein ha, og det er mange,
både austlendingar og andre, som ikkje kjen-
ner seg heilt friske utan at de er litt sjuke.»

Knut Magnussen, spaltist, i Firda

En god grunn til å like tog
«En annen grunn til at jeg liker tog, er at min
onkel var gjenstand for Norges første hjer-
neoperasjon. Man saget over hodet hans på
midten, tok ut sykdommen og sydde hodet
på igjen. Riktignok litt skjevt og med per-
manent lammelse av halve fjeset som resul-
tat. Men likevel. Til å være utført av norske
leger, var operasjonen svært vellykket. Det
eneste problemet var at det ble liggende igjen
en del sagflis i hørselsnerven. Like til sin
dødsdag – femti år senere – hørte han derfor
Norges Statsbaner inne i hodet døgnet rundt.
Katsjong, katsjong, katsjong. Men tro nå ikke
at han var fortvilet av den grunn. Han gledet
seg isteden ved tanken på alle pengene han
sparte ved ikke å løse billett. Min onkel følte
alltid at han var underveis. Det er mer enn de
fleste av oss kan sies å føle.»

Niels Chr. Geelmuyden i Kapital

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@
uus.no 

Inspirert av en kollegas tidligere bidrag i
denne spalte, skriver en glad røntgenlege:

I røntgenavdelingen
Jeg får meg ofte en god latter over både eg-
nes og andres ufrivillige morsomheter. På en
røntgenhenvisning i fjor vinter kunne jeg lese
dette angående en yngre pasient: «Går ofte
turer med familien, men er ellers normalt ut-
viklet.» Følgende gir meg også en del asso-
siasjoner: «Bar når hun sitter i tro». Min ut-
pregede velvilje «oversatte» det til: «Bra når
hun sitter i ro!»

Sekretæren kan også ha overdrevne tan-
ker om «sin» radiologs gjennomlysende ev-
ner når hun skriver: «Normalt stort hjerte
uten svik.»  
– Glad røntgenlege   

Fortsatt inspirert av den nye spesialitet rønt-
genpsykologi, vil humorredaktøren bidra
med en fersk opplevelse. 

Fremmedord
Mange pasienter har en herlig humor. Noen
ganger treffer de med replikker som man bare
må notere med en gang. En pasient hadde fått
fjernet en kul som satt i huden lokalisert til

venstre albue. Diagnosen var Pilomatrixom.
Det skal innrømmes at undertegnede måtte
konsultere patologen da det ble beskrevet
«ikke frie render». Heldigvis var tumor be-
nign på tross av «en ikke ubetydelig frem-
medlegemereaksjon med kjempeceller».
Det var avtalt telefonkonsultasjon da det ikke
var mistanke om  noe malignt. Pasienten ble
ringt opp og samtalen foregikk slik:
Kirurgen: «Svaret på vevsprøven din viser at
du har en godartet kul som heter pilo-ma-trix-
om.» 

Pasienten: «Ja, var det ikke det jeg
trodde!»

Vi sprutet spontant ut i latter begge to, men
fikk da avsluttet samtalen på en verdig måte.
– Kirurgen

Samme dag fikk jeg referert fra en gastro-
kirurg:

Hell i uhell
På morgenmøtet for gastrokirurgene ble det
rapportert fra siste døgns mottak av pasien-
ter. En multitraumatisert pasient ble presen-
tert slik: Hun falt ned tre etasjer og ble tatt
imot av ortoped.
– Gastrokirurg

Det er det jeg alltid har sagt: Ortopeder er all-
tid på rett plass til rett tid. Han står støtt. Ha
en stø aften!
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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