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Alias pseudomonas?
«I ettertid er det påvist at kvinnen ble smittet
av Pseudonomas-bakterien etter bruk av
munnpenselen Dent-o-sept.»
Aftenposten

Grunn til undersøkelse
«Mobiltelefoner skader ikke hjernen, hevder
britiske forskere etter omfattende forsøk
med rotter. Men har man latt dem sende
tekstmeldinger?»
Minileder i Grimstad Adressetidende

Tidlig krøkes
«– Eg og ein kompis var ute og fiska. Vi
fekk ein aure som passa utmerkt til det vi
hadde i tankane; snitte opp buken og studere
tarmane. Under heile operasjonen heldt vi
fiskehovudet under vatn for at auren ikkje
skulle døy. Så sydde vi buken att med nål og
snøre. Vi sleppte fisken ut i sjøen og såg at
han fór bortetter. Men det var nok straumen
som førte han av garde, for auren han var
daud.»
Leif Kapstad tenkjer tilbake på ein yngre
Kapstads første, famlande steg mot eit yrkesval: legevitenskapen. Han kunne like

gjerne blitt lærer eller snikkar eller aller
helst flygar.»
Firda (Leif Kapstad, 55, er administrerande direktør i Helse Førde)

– Roundup befinner seg i fareklasse C. Til
sammenlikning er kaffe i fareklasse B, forteller Eivind Morberg.»
Akershus Amtstidende

Åpenbar mangel

Pasientplagen

«Skulle jeg ha gjort karriere, måtte jeg ha
hatt en kone.»
Kari Rom, overlege, nestleder i Forsvarets
stressmestringsteam for internasjonale operasjoner, til Forsvarets Forum

«Utbrente fastleger skifter jobb, skriver Aftenposten. Hadde det ikke vært for pasientene, ville legeyrket vært perfekt.»
Minileder i Dagbladet

En klar diagnose

«Erik Lykke ble nektet legehjelp ved et av
legekontorene i Grimstad. Årsak: Han er
hytteboer i Homborsund – og legekontoret
ville ikke ta imot turister som pasienter. Men
i Lillesand ble lykken bedre. Her tok legekontoret gjerne imot ham.»
Agderposten

«Når bøndene samles, blir alt så vanskelig.
På Bondelagets årsmøter blir det lett en
sutrekultur. Da er det kollektiv depresjon vi
er vitne til.»
Bonde og landbruksminister Lars Sponheim, V, til Bergens Tidende

Turistplagen

Ingen grunn til bekymring
«Det brukes gjennomsnittlig rundt 170 tonn
glysofat i Norge hvert år. For eksempel i
Follos veikanter. Er plantedreperen så ufarlig som myndighetene sier?
…I Akershus er det firmaet Morberg gressetablering på Romerike som sprøyter veikantene.
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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

Eksamen
Da jeg leste om setefødsel i Tidsskriftet (1),
gikk mine tanker tilbake til «gamle dager» da
jeg leste boken Doktor underveis (2), som etter min mening er skrevet på en underfundig
og humoristisk måte, om hvordan medisinstudentene kan ha det (i hvert fall i England):

«I vestibylen støtte jeg atter på Benskin. Han
så mildest talt sønderknust ut. «Hva er det
nå?» spurte jeg bekymret. Benskin ristet på
hodet og fortalte med kvalt stemme hva som
var hendt. Mens jeg ble eksaminert i det kliniske, var han blitt prøvet i praktisk fødselshjelp.
De vordende obstetrikere ble presentert for en
øvelsesmodell av en kvinnelig underkropp i
pappmachè, med en luke hvor man stakk inn et
utstoppet foster. Kandidaten ble væpnet med
en fødselstang, og skulle så forløse det ad naturlig vei. Det var altså dette Benskin skulle
gjøre. Han anbrakte høytidelig de to bladene
på fosterets hode, og passet godt på å ta det rik

Ukens Pettersen

Røntgen 2. finger høyre hånd: Knusningsfraktur i god stilling tilsvarende ytterfalang.
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tige først. Han låste håndtaket, grep det fatt på
reglementert måte, og trykket til. Ingenting
skjedde. Han trakk hardere i, men halmfosteret nektet å la seg føde. Han kaldsvettet og ble
helt tørr i munnen, mens han så utsiktene til å
bestå blåne hen i det fjerne. Han satte alle kluter til, hal i og dra! Dermed glapp føttene på
det nybonte gulvet, og over hodet på ham fløy
mor, barn og hele greia. Professoren stirret
taust på ham et øyeblikk, der han lå på gulvet.
Så tok han saksen i et av bladene og rakte den
til ham. «Nå er det bare å dra til faren i hue
med den,» sa han syrlig, «så har De gjort rent
bord og drept hele familien.»
– student (1957–63)
Det er ikke til å unngå å se parallellene i
denne og i den historien det henvises til: I
begge er familien en truet dyreart. Man skulle
tro at gynekologene hadde profetiske evner
på 1900-tallet. Det er i sannhet få kjernefamilier igjen. De fleste har dog gått i oppløsning uten medisinstudentenes medvirkning.
Ha en humørfylt aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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