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leger på tverslegerpåtverslegerpåtverslegerpåtv

Tidlig krøkes
«Treåring fikk brev om fødselstermin.»

Aftenposten

Friske forhold
« – Det er mest prakk hver gang takplatene
er så gjennomtrukket av vann at de faller ned,
sier oversykepleier Olga Frisk ved Stjørdal
sjukeheim. Frisk og resten av gjengen ved
sykehjemmet har levd med hull i taket siden
1975.»

Stjørdalens Blad

Smerteplaget medisiner
«Det er en smertefull prosess å hele tiden
komme opp med nye, gøyale ting. Jeg er
ganske selvkritisk og liker ikke å se meg selv
på tv.»

Trond-Viggo Torgersen til Bergens Ti-
dende

Forholdsvis alternativt
«Hver uke, om det snør eller blåser, om gra-
destokken viser 20 minus og det er glatt som
en skøytebane ute, avholdes en alternativ
røykepause på Kysthospitalet. Og pausen be-
står av et bad i sjøen like utenfor hospitalets
vegger.»

Østlands-Posten

Opprydding er i gang
«Jeg har prøvd å rydde litt opp i hodet mitt.»

Trond-Viggo Torgersen til Verdens Gang
– om løsemiddelhumor

Skyt dei rett ned?
«Den nye helse- og sosialsjefen i Evje og
Hornes kommune har vore cowboysjuke-
pleiar på ambulanse og helikopter. Mannen
på 40 år er statsvitar og har arbeidd med or-
ganisasjonsutvikling i sjukehus, kommunar
og si eiga private verksemd. Tor Ivar Karl-
sen vil skyte frå hofta for å få bukt med den
mannlege befolkninga i kommunen, som
ligg på landstoppen i røyking saman med
finnmarkingane.»

Setesdølen

Panisk langrennsløper
«Morten Sætha fikk panikk, stappet hvitløk
i nesa og gikk på en voldsom C-vitaminkur
da sjukdomstegnene kom foran helgas nor-
gescupåpning i langrenn for juniorer. Mira-
kelkurene hjalp dessverre ikke. I går fikk
Sætha startforbud av legen.»

Ringsaker Blad

Eksperter om Jagland
«Lederstriden i Arbeiderpartiet går på helsa
løs… Også Olav Gunnar Ballo måtte på «sy-
kebesøk». Denne gang tilkalt til Knut Olsens
«Redaksjon 21» for å være medisinsk eks-
pertkommentator i sammenheng med Jag-
lands kollaps. Ballo forsto bakgrunnen for
dette kollapset, mens en annen tilkalt ekspert,
en psykiater, stilte seg uforstående til det
hele. Ifølge den siste er det lystbetonte stres-
set den rene ginseng for helsa. Poenget er
bare at det presset som de sentrale aktørene
i A-striden har vært utsatt for, neppe i syn-
derlig grad kan kalles lystbetont.»

Reidar Nilsen, spaltist i Altaposten

leger på langslegerpålangslegerpålangslegerpå
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Siden det er påske, presenterer vi et kylling-
fritt nummer. I stedet vier vi spalten til en for-
henværende turnuskandidats erindringer.
Utviklingen i historiene er en studie verdt, og
sier mye om sykehistorien til practical jokes.

Forhandlingsteknikk
Både sykehuset og stedet var lite, men over-
legen var stor. Han var kirurgisk overlege og
administrerende overlege. Han hadde en me-
get sterk posisjon både ved sykehuset og i
distriktet. Hans ord var lov, og han ville også
bestemme alt med pasientene. 

En gløgg postsøster, som det het den gang,
hadde skjønt systemet. I spørsmåls form sa
hun det motsatte av hva hun ønsket å oppnå.
Ønsket hun at pasienten skulle få være litt
lenger, spurte hun: «Hæn ska full rese hem-
mat hæn Skrukbækklien nå, væ?» Svar (som

ønsket): «Nei, han skal være litt til.» Syntes
hun at antibiotikakuren hadde vart lenge nok,
spurte hun: «Hu skal full ha mer pennicillin
hu Sillihagenseen, væ?» Overlegen: «Nei,
seponer!» Så var alle fornøyde. Overlegen
bestemte, og denne posten var den beste ved
hele avdelingen. Det har ikke lyktes meg å
få «mine» sykepleiere til å gjøre det så en-
kelt og greit for meg, ikke så vidt jeg har mer-
ket, da…
– Forhenværende turnuskandidat

Med bruk av humor får man sagt det para-
doksale uten at man sier det.

Overarbeidet?
Overlegen elsket å operere. Alt ville han
gjøre selv. Ingen operasjon var for alminne-
lig eller uvanlig, ingen for liten eller for stor.
Reservelegen og assistentlegen fikk nesten
ikke gjøre noe, enda de hadde betydelig 
kirurgisk erfaring fra andre avdelinger. I lang
tid før overlegens sommerferie samlet de pa-
sienter som ble lagt inn til operasjon i over-
legens ferietid. 

Overlegen reiste lørdag. Mandag og tirs-
dag boltret reservelegen og assistentlegen
seg med galler, mager, hofteleddsplastikker
og alt hva en aktiv kirurg kunne operere. Ons-
dag morgen stod overlegen plutselig i ope-
rasjonsstuen i fullt utstyr med ordene: «Jeg
hørte at dere hadde så mye å gjøre, så det var
best jeg kom og hjalp dere.»
– Forhenværende turnuskandidat

Det er i sannhet gjort mye galt i velment-
hetens navn. Ha en hjelpsom påske med rett
forhandlingstaktikk som profylakse mot å bli
overarbeidet. 
– Stein Tyrdal, HumorRedaktør


