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GOD TID                    

-Hør Hansen, din puls er meget langsom.  

Patienten: -Det gør ikke noget, doktor, jeg har god tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

GODE DRÅBER                 

-Det var en god medicin, doktoren ordinerede til konen. Før var hun 

bare hæs, men nu kan hun ikke sige et ord. Så måske ville doktoren 

udskrive mig et par flasker til?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

GODE OG DÅRLIGE NYHEDER     

Hansen sad i tandlægestolen, og efter endt undersøgelse fik han denne 

besked: -Jeg har en god og en dårlig nyhed til Dem, hr. Hansen.  

Hansen: -Lad mig få den dårlige først.   

Tandlægen: -Deres tandkød er så angrebet, at tænderne snart falder ud 

af sig selv.  

Hansen (sønderknust): -Og hvad er så den gode nyhed?   

Tandlægen: -Nul huller!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

GODT RÅD                   

 -Jeg kan altså ikke falde i søvn om aftenen, sagde borgmesteren be-

klagende til lægen. Jeg har prøvet alle mulige sløvende mediciner og 

husråd.  

-Prøv at snakke lidt med dig selv, foreslog lægen.   

 

GRIM                        

Og så var der manden, der gik til psykiateren, fordi han syntes, han 

var så forfærdelig grim, at ingen kunne holde ud at se ham. -Sludder 

med Dem, sagde psykiateren, vær venlig at lægge Dem på maven på 

briksen og lad os tale om problemet.    

 

GRIM HOSTE 

Lægen: -Jeg kan ikke lide din hoste.   

Patienten: -Det må De undskylde, men det er den eneste, jeg har. 

 

GRØNTSAGSDIÆT  

Lægen til den meget overvægtige dame:  

-Her er en liste over, hvad De skal spise fremover: tomater, kål, gule-

rødder, frugt …  

-Ja undskyld, doktor, men skal jeg spise det før eller efter måltiderne. 
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GUD SYG?                   

 -Er Gud syg? spørger lille Bente sin mor.  

-Hvorfor spørger du om det? vil moderen vide.  

-Jo, for der står her i avisen, at den kære Gud har kaldt doktor K.A. 

Jensen til sig!   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

GULSOT 

Lægen skælder sin patient huden fuld. -De er virkelig en kraftidiot. 

Patienten: -Men hvorfor dog?  

Lægen: -Nu har jeg i flere måneder behandlet Dem mod gulsot, og 

først nu fortæller De mig, at De er kineser.  

 

GYNÆKOLOG  

-Hvad behandler De mest af, doktor? Ulykkestilfælde eller syg-

domme? -Vanskeligt spørgsmål, frøken. Jeg er gynækolog! 

 

HALTE                       

En dame kommer ind til lægen. -Åh doktor, jeg vil gerne have et godt 

råd. Min mand halter så frygteligt, hans ene ben er fem centimeter 

kortere end det andet.  

-Hvad ville De gøre i hans situation?  

-Jeg ville sikkert også halte, lød lægens svar      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HASTEUDKALD                 

Lægen kom styrtende ind til sin kone: -Jeg bliver desværre nødt til at 

tage på sygebesøg. Der var lige en mand, der ringede og sagde, at han 

ville dø, hvis jeg ikke kom med det samme.  

-Vent lige lidt, sagde konen, er du sikker på, at det var dig, han ville 

have fat i? Det kunne jo have været en samtale til mig!       

 

HAVLUFT 

Lægen: -Jeg tror, at havluft vil gøre Dem godt.  

Patienten: -Det er jo pragtfuldt, jeg skal sige Dem, jeg er matros.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

HELBREDELSE                   

 -Nå, hr. Jørgensen, hvordan har De det nu, spurgte psykiateren.       -

Storartet, gamle stodder. Hvem skulle dog have troet, at en sådan 

gammel kvaksalver som dig kunne få et mindreværdskompleks til at 

fordufte totalt på en uge.       
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HÅRTAB 

-Doktor, jeg er i færd med at tabe alt mit hår. Kan De ikke give mig 

noget, så jeg kan beholde det.  

-Jo, svarer lægen, jeg har tilfældigvis en skotøjsæske, som jeg ikke 

bruger mere. 

 

IDIOTISK RÅD                

En dame opsøgte lægen og klagede over smerter i ryggen, men hun 

måtte indrømme, at hun også havde konsulteret kiropraktor. -Ja så, 

sagde lægen køligt, hvilket idiotisk råd fik De så af ham. -At opsøge 

Dem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

IKKE BEROLIGENDE           

Lægen: -De skal ikke være nervøs, hr. Madsen. Jeg har selv haft den 

samme sygdom.   

Madsen: -Ja, men De har ikke haft den samme læge.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IKKE BETRYGGENDE            

Sygeplejersken: -Hvornår bestemte du dig egentlig for at blive kirurg? 

Lægen: -Da jeg dumpede til dyrlægeeksamen.    

 

IKKE FØRSTEELSKER                

En skuespiller mødte op til det årlige lægeeftersyn, hvor der imidlertid 

var kommet en ny læge. Han tog alle prøver, der var nødvendige og 

så bekymret på ham.  

-Hvad har De af roller? -Jeg er som oftest førsteelsker, svarede han 

stolt.  

-Ja så, svarede lægen, men det har De tydeligvis ikke været denne 

gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

IKKE HYPOKONDER            

 -Jeg kan glæde Dem med, at De ikke er hypokonder. De fejler alt det, 

De tror.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IKKE MIN TYPE 

-Kære frøken, hver gang De smiler til mig, får jeg lyst til at bede Dem 

besøge mig.  

-De skal ikke tro, at De er min type!  

-Det gør jeg heller ikke. Jeg er tandlæge. 
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IKKE SÅ SLEMT 

-Goddag Jensen, du ser mig noget ked ud af det, siger lægen. -Jeg har 

lige mistet min kone.  -Hvad døde hun af? -Influenza. -Nå, det var da 

ikke så slemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

INDBILDNING 

Manden der kom ind til lægen: -Læge læge. Jeg er hypokonder. Læ-

gen: -ÅÅÅRRRH, det er bare noget du bilder dig ind... 

 

INDSPRØJTNING               

En ualmindelig velskabt ung pige kom til lægen for at få en indsprøjt-

ning, da hun skulle til Afrika. Indsprøjtningen skulle foregå i bagde-

len. Det var under lægekonflikten og lægen bad om betaling forud, 

hvilket undrede den unge pige, så hun bad om en begrundelse. Lægen: 

-Jeg kender mig selv. I en sådan situation bliver jeg så blød om hjertet, 

at jeg ikke nænner at tage betaling bagefter. Derfor. 

 

 
INDVORTES                   

Gamle fisker Jens fra Thyborøn var kommet på hospitalet for første 

gang i sit liv. Det var ikke for godt med hans personlige hygiejne, og 

den modtagende sygeplejerske bemærkede da også: -Hør min gode 

mand, kunne De ikke have vasket Dem en smule, inden De tog her-

ind? -Tja, jeg snakkede godt nok med mutter om det, men vi blev 

enige om, at det nok var noget indvortes.  

 

INFLUENZA 

-Doktor, jeg er varm og øm i hele kroppen. -Det er bare influenza.    -

Jamen, hvad kan jeg gøre? -Jeg skal fortælle dig, hvad jeg gør. Jeg 

tager mig en whiskysjus og kravler i seng med min kone, og næste 

morgen vågner jeg og er frisk igen.  -Det lyder godt, hvornår har Deres 

kone tid? 


