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leger på langs
Småvokste leger?
«Fylkeslege Anne Berit Gunbjørud i Oslo
har mer enn 20 leger under lupen.»

Aftenposten

Slik kan man også se det
«Kondomer redder liv.»

Utviklingsminister Hilde Frafjord John-
sen til Folkets Framtid

Far viktigere enn antatt
«Vi er også født med et boldøye, eller måske
har vi fået det ind med modermælken fra
min fars side.»

Fotballinformasjon i Jyllands-Posten

Tonic-mangel på helsen løs
«Bryggeristreiken tømmer hyllene for tonic
og soda. Når tonicen er borte, er det fare for
liv og helse, advarer kjøpmann Knut Jacob-
sen hos Jacobs …Tvungen lønnsnemnd, et-
terlyser kjøpmannen.»

Aftenposten

Tryggest å holde seg til matprat
«Penis er en muskel som i seg selv kan an-
gripes av ulike fysiologiske sykdommer,
som for eksempel dårlig blodsirkulasjon for-

årsaket av forkalkninger og tilslagging i
blodkarene.»

Mat & Helse

Uheldig utgang på behandlingen
«Da Bergens Tidende oppsøkte Olsens fysi-
kalske institutt i Leirvik sentrum i går for-
middag, lå Henning Hauge der som slakt.»

Bergens Tidende

Et verv for masochister
«Styremedlem Knut Krane i Helse Finn-
mark har et godt poeng; sykehusdrift i Finn-
mark er like komplisert som å drive Sports-
klubben Brann. Muligheten for suksess er
bortimot lik null med dagens rammebetin-
gelser og da er det på grensen til selvpisking
å påta seg et slikt styreverv.»

Altaposten

Bare sindige varer fra Hemsedal
«Reinsdyrmjølka frå Hemsedalsfjellet endar
truleg som ost og kosttilskudd. Meir eksotis-
ke produkt som brennevin og potensmiddel
blir det ingenting av.»

Hallingdølen

Mann med dempet utseende
«Magne Nylenna i Legeforeningen ruver i
landskapet, har et kjapt hode og en munn
hvor ordene kommer i konstant strøm på
klingende sunnmørsk. Han er effektiv og
flink, men har tatt vare på sin folkelighet.

– Det er godt jeg ikke er høy og mørk og
ser ut som et fransk motemagasin, det kunne
fort blitt altfor mye for folk, sier general-
sekretær Magne Nylenna i Den norske læge-
forening.»

50-årsomtale i Aftenposten

Ikke noe for moteløver
«Når antrekket velges på sykehuset, er det
ikke snittet som teller.»

Adresseavisen

Det eneste som nytter
«Vil bekjempe harrykultur med flatfyll.»

Overskrift i Sunnmørsposten

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

Epikriser
– Pasient belastet på ergometersykkel til BT
150/1000
– Fra kirurgisk poliklinikk angående en 22
år gammel mann: «Denne pas. var innlagt

for ortopedisk seksjon fra 11. til 13. april
pga. prostatafraktur og nyrekonfusjon.
(Skulle stått kostafraktur og nyrekontusjon).
– Journalnotat: «Vært i kontakt med henne
per tlf. i dag for å høre hvordan det stod til
med diareen. Hun forteller at den er der
fremdeles, men er ikke så hard lenger.»
– Fra gynekolog: «Pas. har vært gravid to
ganger og født to barn i tidsrommet 1919 til
1978.»
– Fra øyelege: «Pas. var nå henvist pga. dår-
lig syn på det andre venstre øyet.» (Det gir

assosiasjoner til Lobsang Rampa og det
tredje øyet?)
– Fra kirurgisk poliklinikk angående dame
på 70 år til cystoskopi. «Når vi gjør cysto-
skopi, har hun en trang uretra og jeg blokke-
rer forsiktig opp med cystoskopet og får god
oversikt over blæren som overalt er blek og
uten tegn til liv.» (Skulle vært «residiv»)
– Fra kirurgisk poliklinikk: «50 år gammel
mann drog i dag tømmer over på tømmer-
henger og ramlet ned 1,5 mm, pådrog seg
kutt i pannen og comminut distal radiusfrak-
tur.» (Det var en skremmende høyde).
– Fra kirurgisk poliklinikk.: «Vedrørende
fotball og annen uforutsigbar risikoaktivitet
bør han vente 172 års tid.»
– Fra øre-nese-halsavdeling: «Imidlertid har
hun ofte rennende øyne, spesielt inne og når
hun har vært i kontakt med andre katter.»
(Kasus for veterinær?)
– militærlege

Ha en katteaktig aften uten, ta vare på din
stakkars forvirrede nyre, se opp for store
høyder (1,5 mm), slik at du ikke brekker pro-
stata.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør
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Røntgen høyre ankel: patologi ikke påvist

Ukens Pettersen

Ved redaksjonen


