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leger på langs
Mor har alltid rett
«Kosttilskudd bremser kriminalitet, viser en
britisk undersøkelse. Det var jo derfor mor
sa: Ta tran, gutt!»

Minileder i Dagbladet

Gammel bitter
«– Her bor en del gamle damer, og gamle
damer er gamle damer, særlig når de også er
gamle jomfruer, humrer Bjelland.»

Solveig Bjelland, beboer i et borettslag i
Sandnes kalt «jomfruburet», i Dagbladet

Besøkende finner dem i 
sykehusets svømmebasseng
«En mann i en skjærgårdsjeep er innlagt på
sykehus etter en kollisjon med en seilbåt ved
Herføl natt til søndag.»

Fredriksstad Blad

Heller gift, frisk og fattig enn ugift, 
syk og rik
«– Forget the cash. It is clear as day from the
data that marriage, rather than money, is
what keeps people alive,» he said in a state-
ment.

Professor Andres Oswald, Warwick Uni-
versity, Storbritannia, forsker på ekteskap og
helse, til Reuters

Fare i hvert solgløtt
«Pangværet fortsetter, hudkreftfaren øker.»

Dagsavisen

Fotball på høyt nivå
«Etter en dag på landslagssamling savner
John Arne Riise (21) allerede de tvilsomme
vitsene til John Carew (23). Sjøl får han sin
dose på tekstmeldinger. – John sender meg
syke meldinger. De inneholder alltid noe om
fis, rumpe, bæsj og sånne ting, sier Riise.»

Dagbladet

Full innsats for røykfritt miljø
«Så alvorlig tar personalsjef Gunnar The-

lin og Aust-Agder sykehus oppgaven med å
skape et røykfritt miljø at de i to dager har
leid inn eget «røykepoliti» for å stoppe dam-
pende syndere. I løpet av 48 timer har Secu-
ritas-vakt nummer 6 994 stanset over 60
smugrøykere utenfor hovedinngangen ved
ASA.» 

Agderposten

Kun én dråpe er nok
«Mot Brann slet jeg med influensa. En liten
penicillinkur har hjulpet, sier Strand, som i
går tillot seg å se fremover.»

Fotballspiller Roar Strand til VG

Nok sykepleiere å ta av
«De ansatte dunker hodet inn i utstyr og slår
seg når de reiser seg eller forflytter seg på
operasjonsstua. Det er selvfølgelig smerte-
fullt, og kan føre til alvorlig skade, sier ver-
neombud Ivar Larsen ved anestesiavdelin-
gen ved Haukeland Sykehus. (…) Larsen
mener likevel bestemt at pasientene ikke har
lidd under de ansattes smerter.

– Om en sykepleier må gi seg etter en
smell under operasjonen kan man få inn en
erstatter uten særlig problem.»

Dagbladet

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
Røntgen venstre skulder: Det sees en fraktur
som strekker seg fra øvre laterale del av hu-

merusskaftet/metafyseområdet opp mot tu-
berculum majus som synes avsprengt. Gjen-
nom denne flere frakturlinjer. Tilfredsstil-
lende stilling. Mulig liten dilokasjon i
acromioclavicularleddet, men foreliggende
prijeksjoner ikke fullgode for slik bedøm-
melse.

Oppildnet av tidligere respons følger da-
gens leseroppgave, som er sendt inn av en
allmennpraktiserende kollega. Han videre-

formidler en historie han har hørt. Oppgaven 
går ut på å få den kjødelige opprinnelsen til
å melde seg.

Jubileum
I en av våre større byer var det en øyelege
som fylte rundt år. I den anledning hadde
han selskap der en rekke av kollegene var til
stede. Til kaffen ble det servert en praktfull
bløtkake. Midt på denne var det dandert et
meget naturtro øye laget av marsipan. Plut-
selig begynte jubilanten tilsynelatende umo-
tivert å humre og le. Hans venn gynekologen
ville vite hvorfor han lo, hvortil øyelegen
svarte: «Nei, jeg kom bare til å tenke på ka-
ken din, jeg.»
– Spesialist i allmennmedisin

Jeg regner med at i hvert fall urologene
skjønte denne. Redaksjonen er klar over at
denne historien har figurert som ren vits i an-
dre sammenhenger. Men siden vi har usvike-
lig tro på at de beste vitser baserer seg på
sanne historier, regner vi med en rask kilde-
oppsporing.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Ved redaksjonen

Ukens Pettersen


