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En farlig dag

To doble gin – II

50 prosent korrekt

«En omfattende undersøkelse ved Sykehuset
Namsos viser at det er på onsdag behovet for
øyeblikkelig hjelp er størst.»
Trønder-Avisa

«Hun var klok nok til ikke å høre på legene
som antydet at hun burde slutte med sin favorittdrink gin og Dubonnet. I sine siste år
påpekte hun snedig at flesteparten av de legene som hadde advart henne mot å drikke,
selv for lengst var døde.»
The Sunday Telegraph

«De fleste forbinder urologi med mannlige
kjønnsorganer. Det er bare halve sannheten.»
Aker Avis/Groruddalen

Uheldige virkninger
av røykestopp?
«Gravida män och kvinnor är ett bra exempel på någon som inser värdet av att sluta röka
og lyckas med det.»
Sydöstra Sveriges Dagblad

Gladmelding for fødende
«Nordmenn er slett ikke født med ski på
bena.»
Rana Blad

To doble gin – I
«Storbritanien sörjer sin mest älskade kunglighet. Drottningmodern blev 101 år gammal. Trotts två dubla gin före lunch varje
dag.»
Expressen

Ingen lever evig
«Dør han, så dør han.»
Joan Collins, 68, svarer på spørsmål om
aldersforskjellen mellom henne og hennes
nye ektemann, Percy Gibson, 36, ifølge The
Sunday Times

En gruppe få har brydd seg om

Maktesløse stakkarer
«Jeg har alltid opplevd Legeforeningen som
en papirtiger, jeg. Mange tror at de har så mye
makt…»
Aud Blegen Svindland, 74, fortsatt praktiserende lege, i «Sånn er livet», NRK P2

Plagsomme naboer
«Ferdigbehandla ørstingar: Tek opp plassar
på Volda sjukehus.»
Møre-Nytt

«Debatten om sykelønnsordningen bør også
handle om hva det offentlige gjør med dem
som er sykmeldt mer enn 365 dager i året,
mener hun.»
Bergens Tidende
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Pasienten i fokus, heter det. Så hvorfor ikke
slippe til deres humor? Fra en Internett-pasient har jeg fått mailet følgende elektroniske
brev med noen utsagn til ettertanke:

Tur på nettet
Tok meg en liten tur på nettet og fant disse,
du har sikkert sett dem før, men jeg likte dem:
«What the doctor is really saying... What the
doctor REALLY means.»
«This should be taken care of right away.
I'd planned a trip to Kenya next month, but
this is so easy and profitable that I want to fix
it before it cures itself.»
«We’ll see. First I have to check my malpractice insurance.»
«Let me check your medical history. I
want to see if you’ve paid your last bill before spending any more time with you.»
«Why don’t we make another appointment later in the week. I'm playing golf this
afternoon, and this is a waste of time.»
«I really can’t recommend seeing a chiropractor. I hate those guys mooching in on our
fees.»
Tidsskr Nor Lægeforen nr. 13, 2002; 122

«Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.»
«I haven’t the faintest idea of what to do,
but I'm trying to appear thoughtful while hoping the nurse will interrupt.»
«We have some good news and some bad
news. The good news is that I’m going to buy
that new BMW, and the bad news is that
you’re going to pay for it.»
«Let me schedule you for some tests. I
have a 40 % interest in the lab.»
«I'd like to have my associate look at you.
He’s going through a messy divorce and
owes me a small fortune.»
«I’d like to prescribe a new drug. I’m writing a paper and would like to use you as a
guinea pig.»
«If it doesn't clear up in a week, give me
a call. I don’t know what the hell it is. Maybe
it will go away by itself.»
«That’s quite a nasty looking wound. I
think I'm going to throw up.»
«This may hurt a little. Last week two patients bit through their tongues.»
«Well, we’re not feeling so well today, are
we? I can’t remember your name, nor why
you're here.»
«I’d like to run some more tests. I can’t figure out what's wrong. Maybe the kid in the
lab can solve this one.»
«Do you suppose all of this stress could
be affecting your nerves? I think you are
crazy and I hope to find a psychiatrist who
will split fees.»

«There is a lot of that going around. My
God, that’s the third one this week. I’d better learn something about this.»
– Humoristisk og tillitsfull pasient
Etter anmodning om kildehenvisning, kom
følgende:

Tur på nettet 2
Adressen er www.humor.com. Jeg søkte på
«doctor», og det var mye å velge blant. Her
er en til:

Types of pain
Three women, while traveling in a train, are
discussing different types of pain. The first
woman says, «There is no pain like when you
suffer a fracture». The second woman says,
«That’s nothing. Post-surgical pain is the
worst». The third woman says, «I disagree.
Pain during childbirth is the severest». An
old man who is resting up on the top bunk
overhears this conversation and interrupts
them. «I don’t think you three have ever experienced a swift kick to the balls».
– Pasient, fortsatt humoristisk og tillitsfull
Humor er situasjonsavhengig. Det kan muligens ha påvirket pasientens valg at hun skulle
til operasjon i den nærmeste fremtid. Turer
kan være sunt om de foregår i skog og mark
eller bare på nett. Ha en nett aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
Nyheter og reportasjer 1325

