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Konkurranse for 
Den hellige ånd?
«Flere blir gravide med akupunktur.»

Tittel i Dagens Medisin

Opera og tarmslyng
«En klassisk øvelse i norsk politikk er den vi
har sett de siste ukene. Ta en bevilgning til
sentrale strøk og sett distriktspolitikere til å
kommentere den, eller la Carl I. Hagen og
Siv Jensen regne ut hvor mange tarmslyng-
operasjoner man kan få for beløpet. Gjelder
pengene kultur, forsterkes mekanismene inn-
til det parodiske.»

Eva Bratholm, kulturredaktør i Dagbladet

Modig lege – I
«Den legen som gikk til det skritt å fortelle
henne at hun måtte forlate det offentlige liv,
må ha hatt nerver av stål, en tunge av sølv og
en løves mot.»

Peter Osborne, redaktør i det konservative
tidsskriftet The Spectator, i The Observer –
om Margaret Thatchers tilbaketrekking fra
det offentlige liv

Modig lege – II
«Var det virkelig nogen, der troede, at et par
hjerneblødninger og advarsler fra lægerne
kunne holde Margaret Thatcher nede, så må
de tro om igjen. Jernlady´en har lagt et travlt
program for at promovere sin nye bog State-
craft…»

Berlingske Tidende

En total misforståelse
«Forskarna pratar bara om att man blir ut-
bränd på jobbet. Största risken finns på friti-
den.»

Magnus Henriksson, professor i nasjonal-
økonomi, redegjør om «gjør-det-selv-fellen»
i Aftonbladet

Ekspertuttalelse
«– Jeg leste med munterhet kommentaren om
blomster og bier som sto i forbindelse med
tenåringsserien i Avisa Nordland tirsdag. Til
spørsmålene om avanserte tenåringer på sex-
fronten, vil jeg si at munnsex er helt normalt,
mens analsex etter min mening er sykt og
unormalt, sier en mann i 50-årene.»

Fra innringerspalten i Avisa Nordland

Rimelig grunn til blekhet
«Ved sin side hadde han Hilde Haraldsen
Sveen som Gilda, en ung, smidig stemme
som imponerte med flotte koleraturer i de
sentrale ariene, men som kanskje av og til ble
litt for blek i samspillet med Rigoletto.»

Berlingske Tidende

Dumt forslag
«Nei, jeg er ikke enig, for da får jeg ikke
røyka. Det blir vanskelig å konsentrere seg
for dem som ikke får røyka.»

Daniel Jensen kommenterer utdannings-
ministerens og helseministerens forslag om
helt røykfrie skolegårder på forespørsel fra
Østlendingen
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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@
uus.no 

Hei!
«Sender to bidrag til den fornøyelige spalten
din!» skriver en positiv nevrolog. Vi takker
og bukker.

Effektive tabletter
Som ung allmennpraktiker i et distrikt med
varierende legedekning og mange vikarer,
hendte det at jeg måtte rydde opp i floker
skapt av engangskonsultasjoner og språkfor-
virring. 

Ved en minneverdig anledning hadde jeg
en eldre dame til rutinekontroll. Da jeg så i
journalen at hun på grunn av såre slimhinner
hadde fått resept på Ovesterin vagitorier noen
måneder tidligere, spurte jeg om hun var for-
nøyd med denne behandlingen. Damen
smilte bredt og gav uttrykk for at slimhin-
nene nå var i sin skjønneste orden, og hun

hadde også merket at hun ikke var så tørr i
halsen som før. «Åh, javel,» sa jeg entusias-
tisk. «Det var da flott?» «Ja,» svarte hun.
«Det er veldig bra. Det eneste som er dumt
med denne hormonmedisinen er at pillene er
så fryktelig store og vanskelige å svelge!»

Hva gjør man i en slik situasjon? Jo, man
holder masken. Og så nevner man at man vet
faktisk om dette problemet. Men det finnes
også en annen måte å ta medisinen på, som
har vist seg å virke like bra...
– Nevrolog 

Redaktøren er kjent med utfordringen og tak-
ker for den kreative og positive måte å løse
problemet på. Her er det åpenbart at vennlig
humor er mer pedagogisk enn ironi. 

Diagnostikk
I samme distrikt ble jeg en travel natt opp-
ringt av en meget redd mor. Hun sa hun
trodde barnet hennes holdt på å dø, og mis-
tenkte hjernehinnebetennelse, på grunn av
feber, nedsatt allmenntilstand og nakke-
smerter. Dette var en vanligvis meget avba-

lansert mor og jeg stilte få spørsmål, men
nedprioriterte prompte andre pasienter, kas-
tet meg i bilen og kjørte det remmer og tøy
kunne holde. 

På veien forestilte jeg meg alle mulige
skumle diagnoser hos en toåring, og var noe
stresset ved ankomst. Døren stod på gløtt og
en stemme ropte: «Er det doktoren? Kom
inn!» Så jeg skyndte meg inn og holdt på å
løpe ned en smårolling som stod i gangen
med en pose ostepop i den vesle neven. Noe
uventet lå det intet alvorlig sykt barn i sofaen
ved siden av sin mor. «Hvor er barnet?»
spurte jeg andpustent. «Han stod i gangen,
han. Så du ham ikke?»  svarte moren. Full av
adrenalin kom jeg med følgende spissfor-
mulerte livsvisdom, som utvilsomt vandret
distriktet rundt etterpå: «Døende barn spiser
ikke ostepop!»
– Nevrolog

Dette var dødsbra! Skal man gjøre seg udø-
delig, fungerer nok ironi bedre enn vennlig
humor.  Risikoene er at man blir upop(ulær).
Ha en velformulert aften uten ost.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør

Ved redaksjonen


