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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

Trykkfeil – tidløs humor
Fysioterapirapport
Pasientens navn: (sladdet)
Fødselsdato: 21.8. 1922

Diagnose: Parkinson, Ballesteins sykdom
Oppholdsperiode fra 17.9. 1900 til 14.10.
2000, dvs. 36 552 dager, 18 behandlinger

Kluet er datoen og diagnosen. Diagnosen fordi
pasienten er en eldre dame (for ordens skyld:
diagnosen skal være Waldenstrøms sykdom.)
Datoen fordi oppholdet startet i 1900 og ikke
2000 som det skulle ha vært. Denne pasienten
må ha gitt en helt utrolig trygderefusjon til opp

treningssenteret, for  ikke å snakke om de me-
tafysiske aspekter fordi oppholdet startet 22 år
før hun kom til denne verden. Her snakker vi
virkelig om forebyggende pleie. For øvrig sy-
nes fysioterapeuten å ha vært litt lat. Kun 18
behandlinger i løpet av drøyt 100 år.
– militærlege

Feil nummer
Jeg fikk en uvanlig telefon for noen år siden
som baserer seg på danskers vanskeligheter
med å uttale y. Jeg jobbet da som tannlege og
hadde et telefonnummer som var svært likt
nummeret til et nærliggende byggvaremar-
ked. En dansk kvinnestemme spurte om pri-
sen på 15 huller. «Tja, det er vanskelig å si
før jeg har sett Dem,» sa jeg. Dette irriterte
damen som insisterte på å få prisen. Jeg
gjentok at prisen var avhengig av tilgjenge-
lighet og størrelse, og hva hun ville ha fylt
hullene med. Damen ble mer irritert og men-
te at det vedkom ikke meg. Hun forlangte å
få prisen på en meter lange huller. Da gikk et
lys opp for meg, og for damen etter hvert.
– militærlege

Ha en lysende aften uten Ballesteins sykdom.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør

leger på langs
Kneoperasjoner er tingen
«I årevis har skuespilleren Ketil Høegh øns-
ket å lage et teaterstykke basert på Knut
Hamsuns tekster. En kneoperasjon fikk det
til å løsne.»

Nordlys

Gud god å ha når eldreomsorgen 
svikter
«– Den gamle mannen blei spart for dette
overgrepet og nærmast kidnappa av Gud for
å få fred. Det er godt at vi har ein Gud der
oppe som kunne ta han heim. Gud er eigent-
leg god, sa Alvheim, lågt og rørd.»

Ytre Sogn

Den store legejakten
«Per dato manglar det legar i 1 1/2 stilling,
trass i intens jakt etter slike…»

Fjuken

Behov for førstehjelp?
«Pasienteksplosjon på legevakten.»

Asker og Bærums Budstikke

Så det er der de gjør det!
«Svensker snuser i skipsleden.»

Tittel i Akershus Amtstidende

Litt sopp skadar ikkje
«Ta det med ro. Det er ingen grunn til større
uro for helsa på grunn av sopputviklinga i
Torvmyrane skule.

Dette er kommunelege Jan Helge Dale si
klare melding til foreldra i bydelen etter
oppslaget i Firdaposten nyleg.»

Firdaposten

Åpenbar sammenheng
«Svage unge har tidlig sex»
«Tidlig sex svækker unge»

To titler om samme sak i Berlingske 
Tidende, København

Best å unngå det
«Øyeblikkelig hjelp skaper uro.»

Tittel i Laagendalsposten

Oldingskryt
«Enkelte oldinger skal til stadighet orientere
meg om deres enorme virilitet. Jeg skulle
ønske at deres fremtidige blod i større grad
ville tilflyte hjernen.» 

Håkon Bleken, 73, til Adresseavisen

Kvinner dør ikke så ofte
«Mænd har gennem hele voksenlivet næsten
dobbelt så stor risiko for at dø som kvinder.»

Avisen Metro, København

Helsedirektoratet kommer ikke 
først
«Jeg er troende, men hva jeg tror på, er
uklart. Jeg foretrekker å tro på en gud frem-
for å tro på Helsedirektoratet.»

Tor Erling Staff  til Dagbladet

Tungt fordøyelig
«I Friheten de siste numrene har det vært til-
løp til en stalinismedebatt. Noen forsøker å
stanse debatten ved å vise til at det ikke nyt-
ter å tygge drøv på en person som døde for
50 år siden.»

Knut Lindtner, leder av Norges Kommu-
nistiske Parti, Nordland, i Friheten

Orden i rekkene
«For tidlig fødte barn sendes til sykehus i ut-
landet. De må gjøre som andre som vil ha
oppholdstillatelse, vente på tur og følge pro-
sedyrene.»

Minileder i Dagbladet

Ved redaksjonen

Røntgen venstre albue: Det foreligger en supracondylær humerusfraktur som synes å stå i god 
stilling.

Ukens Pettersen
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