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leger på langs
Bedre enn ingenting
«Oslobyrådet innfører nestenforbud mot
røyking i skolegårdene.»

nyheter@kreft.no

Først lek, dernest arbeid
«Konsultasjon

Lang samtale, bedre etter cipramil. Venter
på psyk.pol., ikke hørt noe. Ønsker å prøve
halvt i jobb, men har ikke fått pult ennå.
Kontakter dersom det ikke går.»

Journalnotat

Fremmelig barn
«– Det var et helt fantastisk rollebytte. Ti
minutter etter fødselen lå han inntil meg og
ammet, forteller Espersen.»

Danmarks justisminister og nybakt mor
Lene Espersen, til VG

Slapp tunge eller stiv overleppe?
«Når koreanske barn ikke kan artikulere en-
gelske ord skikkelig, er det fordi tungen er
litt for kort, hevder doktor Nam Il Woo. Og
han tilbyr å rette på dette med en enkel ope-
rasjon, et lite snitt under tungen.«

Aftenposten

Innvandrerproblemer i Spania
«Når man bor i et fremmed land som vi gjør,
er det klart at man sliter med språket iblant.
Da jeg for noen år siden ble så svimmel at
jeg måtte kontakte lege her nede, viste det
seg at jeg måtte sette inn en pacemaker.

Sengen jeg lå i på sykehuset var imidlertid
svært ubehagelig. Den hellet skrått nedover
slik at jeg holdt på å falle ut, og derfor spurte
jeg sykesøsteren om jeg kunne få to puter til
ha under knærne. «Dos putas en me cama»,
sa jeg. Putas betyr ikke puter på spansk, det
betyr horer. Sykesøsteren tok det med fat-
ning. «Jeg tror ikke det er noen god idé i den
tilstanden De befinner Dem,» sa hun.»

Peter Brambani, 78, Altea, Spania, til
Tønsbergs Blad

Fødes ikke bare med ski på beina
«Det går bokstavelig talt i hundre når Cath-
rine Pedersen (20) setter barn til verden. For
tre år siden fødte hun i redningshelikopteret.
Og forleden spratt Mads ut med blålys i et
lyskryss i Bodø.»

Avisa Nordland

Stort om smått
«Thomas Giertsen viste tissen sin til Un-
garns utenriksminnster, melder VG over tre
sider. Det er mye smått som blir stort i den
avisen.»

«Pitter» (Sven Egil Omdal), kommenta-
tor, i Stavanger Aftenblad

leger på tvers
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

Ukens Pettersen

Grøftefyll
Vi starter med en rykende fersk historie.
Denne samtalen foregikk akkurat slik for to
timer siden her på spinalenheten: Han hadde
kjørt i fylla og endt i grøften og brukket nak-
ken. Heldigvis var ryggmargen uskadet. Nå
har han halovest på seg. «Men førerkortet
har du vel mistet nå, og bilen din er vel en
skraphaug?» spurte jeg. «Nei», sa han, «jeg
har aldri hatt førerkort. Og det var ikke min
bil, jeg hadde lånt den fra en venn.»
– GO

Noen lærer aldri
Jeg glemmer aldri en pasient som kom til
akuttmottaket for noen år siden etter en tra-
fikkulykke. Han var fra før lam fra nakken
og nedover. Han hadde bare litt restfunksjon
igjen i noen av fingrene. I påvirket tilstand
hadde han denne natten kjørt inn i 2–3 par-
kerte biler og kollidert med sin invalidebil.
Jeg spurte rutinemessig om hvordan han
hadde blitt lam. Svaret var at han hadde kol-
lidert i fylla. «Noen lærer visst aldri,» la han
galgenhumoristisk til.
– ST

Det er kanskje ikke uten grunn at kreative
sjeler har foreslått følgende valgspråk for
ambulanseavdelingen: Best når det smeller!

Ha en heldig aften og ta vare på førerkortet!
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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  Røntgen høyre legg: Det sees en fissur gjennom distale del av tibiaskaftet. God stilling.

Ved redaksjonen

166


