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leger på tverslegerpåtverslegerpåtverslegerpåtv

Egen kroppsmasseindeks 
for sunnmøringer?
«Body Mass Index (BMI) er eit forholdstal
mellom høgde og vekt. Ein gangar høgda
med høgda og delar på lengda. Talet ein då
får, er BMI.»

Sunnmørsposten

Uheldig eurovirkning
«64 prosent av bankansatte i Italia innrøm-
mer at de har hatt seksuelle problemer med
partnerne sine fordi de er bekymret for over-
gangen til euro.»

The Times

Utslag av svenskehandelen?
«Billigere med testikler.»

Aftenposten

Gjerrig stat!
«Totalt var legemiddelomsetningen i fjor på
12,7 milliarder kroner, mens staten betalte
ca. 7 millioner kroner gjennom blåresept-
ordningen.»

Leder i Legemidler og Samfunn

Ikke mer å hente
«Tømte Ryfylke for brokk og åreknuter.»

Stavanger Aftenblad om overlege Henrik
Søiland, Sauda sjukehus

Stor glede i Bergen
«Fra før er de bekymret over de små snurre-
bassene sine. Nå er det puppene som får gjen-
nomgå når menn fra Trøndelag skal øke selv-
tilliten. Klinikk Stokkan i Trondheim har i
løpet av den siste tiden opplevd storinnrykk
fra menn som vil forandre på puppene sine.»

Bergensavisen

Humørforskning
«Godt humør, trivsel, naturopplevelser og
mestring betyr mer for følelsen av å ha god
helse enn å være i topp fysisk form, viser en
undersøkelse gjengitt i siste utgave av Lege-
foreningens tidsskrift. Behøver man å være
forsker for å finne ut at folk har bedre av å
like seg på jobben, gå tur i fjellet, pilke fra
snekka og leke med kjæresten enn av å bli
hundset av sjefen, sykle på ergometersykkel
og løfte vekter?»

Dagsavisen på lederplass

Dør gjør de uansett
«Jeg synes det er feil hvis barn lærer på sko-
len at røyking betyr døden. Det er feil å
skremme barn slik at de tror at folk de har
sett med en sigarett i munnen, kommer til å
dø alle sammen.»

Eli Rygg, spaltist, A-pressens barneside
«Barnekroken»

Et typisk nattarbeid
«Kommuneoverlege Christian Redisch Carl-
sen sier at et kommunesamarbeid om lege-
vakttjeneste på nattid haster og vil tvinge seg
frem av seg selv.»

Askøyværingen

Aldri for sent å avdekke
«I november i fjor kunne Aftenposten av-
dekke at en omfattende oversiktsartikkel som
var publisert i det anerkjente tidsskriftet Lan-
cet, konkluderte med at forskningen så langt
ikke kan vise at screening forhindrer bryst-
kreft-dødsfall.»

Aftenposten
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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 

«Vet ikke om følgende historier kan ha in-
teresse, men sender de nå inn,» skriver en be-
skjeden kollega. Jeg tør minne om Eva Brat-
holms lov: «Beskjedenhet er en dyd og der-
for heller ikke noe å satse på i det lange løp.»

Tjenesteiver
Det hendte i 1955 mens jeg arbeidet ved et
sentralsykehus. Det var den gang sykehuset
hadde saler med opptil ti pasienter. En dag
kom det inn en gutt på 6–7 år for akutt ap-
pendisitt. Han bodde i en grisgrendt fjell-
bygd, og hadde aldri verken hørt om eller sett
moderne sanitetsutstyr. Han ble lagt på en av
salene. Da han etter hvert frisknet til og ble
oppegående, utførte han forskjellige småtje-
nester for de andre pasientene, blant annet

hentet han nytt vann i vannglassene. En dag,
mens han var beskjeftiget med dette, spør ka-
ren i nabosengen om han kunne hente et glass
til ham også. «Nei, det gjeng ikkje det,»
svarte gutten. «Hvorfor går det ikke?» ville
nabopasienten vite. «Nei, fe ølla e tom,» var
svaret. Så kan man jo tenke seg hvor han
hadde hentet vannet.
– Spesialist i allmennmedisin

Jeg er glad jeg ikke vet hva «ølla» er, men
det aner meg og det er ille nok! Jeg bør kan-
skje være glad for at jeg er født i 1956?

Utålmodig, men lydig 
Det var den tiden asiasyken herjet som verst,
og jeg kjørte legevakt. Konen min, som ikke
hadde medisinsk bakgrunn, satt hjemme,
passet telefonen og tok imot nye sykebesøk.
Dette var før mobiltelefonens tid. Blant an-
net ble hun oppringt av en meget engstelig
mann, hvis unge kone lå til sengs med feber.

Da det varte og rakk før jeg kom, ringte han
med jevne mellomrom for å høre når dokto-
ren kom. Da han ringte for 5. eller 6. gang
for å høre hvor lang tid det tok og hva han
skulle gjøre i mellomtiden, svarte hun til slutt
i ren desperasjon: «Si til henne at hun skal
ligge stille på ryggen midt i sengen.» «Mange
takk, det skal jeg gjøre,» svarte han takk-
nemlig og la på. Det hører med til historien
at da jeg ankom et kvarter senere, var rådet
fulgt til punkt og prikke.
– Spesialist i allmennmedisin

Intens ekspektativ behandling har alltid hatt
sin plass i den holistiske medisin. Lydige 
pasienter vil alltid få den beste behandling.
Leger har en tendens til å nyte compliance i
uante doser. Ha en lydig aften, mens du post-
legger dine historier til HumorRedaktøren.
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør


