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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@ 
ulleval.no 

Vi har fått en muntlig tilståelse. Det klassiske
journalnotat «Man får ikke frem dysparenui
ved undersøkelsen», stammer fra Kongs-
vinger sykehus i 1969. Den journalskrivende
lege benekter at sitatet verken var slutten el-
ler begynnelsen på en strålende karriere som
gynekolog. Han ble derimot kirurg og har
levd opp til ryktet som en handlingens mann.
Det han prøvde å formidle, var at «Pasienten
benekter dyspareuni», altså en ren anamnes-
tisk opplysning.

Vi fortsetter jakten på kildene med en histo-
rie om forviklinger rundt faguttrykkenes fall-
gruver.

Psyk
En av våre kjente psykiatere fortalte denne
historien i en bordtale under en middag på et
legemøte: Hans kone var i et dameselskap
der de diskuterte problemer som kan oppstå
i et ekteskap. En av damene var ikke fortro-
lig med terminologien innen psykiatrien og
henvendte seg til psykiatrikerfruen med disse
ordene: «Du er jammen heldig som er gift
med en psykopat!»
– HS

Hell kan sees på så mange måter. Det er godt
man som oftest ikke vet hvor heldig man er.
Verden er ikke så lett å beskrive.

Knivstikk
En mann var innlagt ved postoperativ avde-
ling etter å ha blitt operert for et knivstikk.
Han klagde over smerter i såret og sykepleie-
ren spurte: «Hvordan vil du beskrive smer-
tene?» «Det likner mest på et knivstikk,»
svarte mannen og la til «men det passer vel
ikke?»
– Intensivsykepleier

Søt
En mann hadde blitt knivstukket av sin sam-
boer. I omtalen av samboeren skrøt han av at
hun var så søt. Og la til for å understreke:
«spesielt når hun er sint!»
– Intensivsykepleier

Bruk av humor har mye til felles med bruk
av kniven: Brukt på den rette måten er den et
flott redskap til helbredelse, men brukt feil er
den sårende og ikke helt uten bivirkninger.
Det er ikke alltid så lett å finne rett medisin.
Stomperud skal ha sagt at til ukjent sykdom,
trengs ukjent medisin. Humor følger av og
til sin egen logikk. Ha en logisk aften.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Tar helt klart avstand
«Kolbotn Rotary mot meningitt.»

Overskrift i Østlandets Blad

Men hjalp det mot forkjølelse?
«Pris deg lykkelig for at du blir forkjølet i
2001. I middelalderen ville du blitt kurert
med slangekjøtt, ørnelever, skorpionolje, el-
ler en passe pulverisert ulvemage.»

Verdens Gang

Sensasjonell oppfinnelse
«De sluker en kvart million brev i døgnet, og
leser til og med reseptskrift fra leger. Sorte-
ringsekspertene på Drammen Postterminal
heter nå «Speedy» og «Kjapt».»

Drammens Tidende om Postens nye sor-
teringsmaskiner

Ikke noe å mase med
«Senk skuldrene, fukt munnen. Du skal ikke
PRESTERE noe nå. Du skal bare få or-
gasme.»

Forbrukerveiledning i Verdens Gang

Legen vet alltid best
«Erotiske filmer, håndjern og sensuell mas-
sasje er legenes resept for et heftig sexliv. De
advarer mot rutinene.»

Adresseavisen

Noe nær paradis
«Vi lever nesten som i paradis her i Finn-
mark. Hadde det bare ikke vært for det tra-
giske helsestellet, det gjerrige trygdevesenet
og det patetiske veivedlikeholdet.»

Vidar Kristensen, kommentator, i Alta-
posten

Men bare kanskje
«Veibommer er kanskje den mest infantile og
oppmerksomhetsavledende måten å kreve inn
ekstraskatter på.»

Lege Per Arne Norum, Jeløy, i Moss Avis

Ukjent for fagkunnskapen
«Innerst inne har alle sørlendinger en trebåt
i sitt hjerte.»

Victor D. Norman, arbeids- og adminis-
trasjonsminister og Risør-gutt, til Agderpos-
ten

Misforståtte eksperter
«– Hvis vi for eksempel sier at barnetrygdens
størrelse påvirker antall barnefødsler, blir vi
beskyldt for å tro at folk ligger med lomme-
kalkulator under senga.

– Ja…?
– Sånn er det jo ikke. Jeg mener jo at det er
et komplisert samspill mellom mange fakto-
rer.»

Victor D. Norman, arbeids- og adminis-
trasjonsminister, forklarer Dagens Nærings-
liv at økonomene alltid blir misforstått.

Nær kannibalske tilstander
«Legene i Stjørdal kjemper om pasientene
og sin egen eksistens.»

Stjørdalens Blad under overskriften «For
mange leger i Stjørdal»

Klar for de neste hundre
«Snusdåsene har fulgt ham fra han var 13 år.

– Uten snus overlever jeg ikke!»
Aksel Olsen, 100, Bjorli, til Gudbrandsdø-
len Dagningen

Dramatisk utvikling
«Aurskog-Høland har like stor befolknings-
økning som Bangladesh.»

NRK Østlandssendingen
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