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Den kjente britiske politikeren Winston (Leonard Spencer) Churchill1 (1974-1965) er tillagt 
en rekke underfundige og treffende sitater2 som passer godt på høstens frenetiske debatt om 
hvorvidt fett er sunt eller ei og om vi skal ha tiltro til myndighetenes ernæringsråd. Her er ett 
av dem: ”Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men kanskje er 
det slutten på begynnelsen”.

Våre meningsmotstandere har sporty nok stilt opp til debatter i alt fra studentsamfunn 
(Oslo, Trondheim) til radio og tv, og tabloidavisene har med salg for øye polarisert og skapt 
sensasjoner med sine ”krigstyper”. 

Myndighetene har ikke gledet seg over kritikk av den offisielle ernæringspolitikken, og for 
igjen å sitere Churchill, ”er kritikk kanskje ikke behagelig, men den er nødvendig. Den opp-
fyller samme funksjon som smerte i menneskekroppen. Den gjør oppmerksom på usunne 
forhold”.

Særlig usunt blir det når de statsfinansierte ekspertene ikke møter oss med respekt, men 
trekker fram sine fine titler og internasjonale organisasjoner (som de selv har påvirket) 
som støtter deres synspunkter. Vi er ”uvitenskapelige”, og de har rett fordi ”alle andre land 
mener det samme som oss”, og heller ikke har vi publisert artikler i de ”rette tidsskriftene”. 
Vi baserer oss jo bare på enkelttilfeller og ikke vitenskap.

Vi har forresten doktorgrader, vi også – tida da legfolk sto alene med sitt grasrotopprør er 
definitivt forbi!

Forskjellen mellom ”dem” og ”oss” er at vi har et mer romslig vitenskapsteoretisk utgangs-
punkt. Vi ser ”svarte svaner” i myndighetenes argumentasjon,3 men de later fortsatt som om 
”alle svaner er hvite”. Vi inkluderer faktorer som de ikke tar i med for å få et mer nyansert 
syn: Menneskets og andre arters evolusjonære tilpasning til naturmiljøet og deres diett, 
kjent fysiologi/biokjemi, tallrike bøker som viser nytten av lavkarbokosthold siden 1825, 
lavkarbopionerenes observasjoner og nedtegninger, tusenvis av egenerfaringer og mer enn 
2200 vitenskapelig studier som støtter ideen om at høyfett-/lavkarbomat ofte er bedre enn 
myndighetenes høykarbokosthold, altså evolusjonært sett ny mat vi per definisjon ikke er 
optimalt tilpasset.

Når 150 000 eller 200 000 personer i Norge heller lytter til kroppen enn myndighetene og 
tusener blir friskere på lavkarbo, inspirerer det til videre arbeid. Ifølge Churchill (igjen) er 
”sunne borgere det største aktivum et land kan ha”. Dette gjelder både fysisk og psykisk, og 
denne gangen fokuserer vi på hvordan det vi putter i munnen, påvirker vår sinnstilstand.

Vi håper at alle får en feit, fin jul som gir ro i sjela, glede og kribling i kroppen, nysgjerrighet 
over ny viten. Vår forventning er at det nye året ikke bare vil vise slutten på begynnelsen, 
men at det folkelige engasjementet som vokser fram, sprer seg videre utover og oppover mot 
maktens tinder, slik at et paradigmeskifte i norsk ernæringspolitikk snart blir en realitet.

Dag Viljen Poleszynski
Ansvarlig redaktør 

Kilder:
1.  http://no.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
2.  www.brainyquote.com/quotes/authors/w/winston_churchill_5.html#ixzz1dUIyNOz9
3.  Poleszynski DV. Nasjonalt råd for ernæring: Gammel vin i nye flasker. VOF 2011; 2: 64-711.
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hennes serie “Terapi” ser 
du nå i VOF (se s. 102).
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Trådløst nett
Jeg var hos noen venner som hadde 
trådløst nett og telefon. Jeg foreslo at 
det ville vært bra om de hadde slått 
dem av om natten. Men så tenkte jeg 
at det kanskje ikke hjalp likevel fordi 
de bor i et stort borettslag hvor 21 
andre også har trådløse nett. Det ville 
vært best om ingen hadde trødløse 
nett, men hvis noen velger det likevel, 
ville det hjelpe noe om de ble slått av 
om natten, selv om naboer har sine 
på? Er det noe man kan gjøre for å 
skjerme seg fra stråling fra trådløse 
nett? Germaine

VOF: Dersom man er eloverfølsom 
for mikrobølgestråling, vil det ikke 
være tilstrekkelig å slå av eget nett 
eller ikke å ha et i utgangspunktet. 
Da vil man belastes fra naboenes 
nettverk. Dersom man ikke er elover-
følsom, vil det være hensiktsmessig å 
slå av eget nettverk om natten. Da vil 
kroppen få noen timer til å hente seg 
inn igjen med redusert belastning. 
Ideelt burde alle i et borettslag slå 
av nettverkene om natten, slik at alle 
beboere kan hvile godt. Å slå av egen 
sender (router) om natten er uansett 
en god ting, selv om naboene ikke 
slår av. Denne har man jo normalt 
kortere fysisk avstand til, selv om 
direkte naboer også kan ha sendere 
nær en selv. Strålingen vil være ster-
kere desto kortere avstand man har 
til senderen.

Hvis man har stråling fra én nabo 
(dvs. én retning), kan det også være 
en løsning å dekke veggen med skjer-
mende maling. Hvis man vil skjerme 
soveplassen, finnes det strålings-
skjermende baldakiner til å henge 

Fra innboksen
Leserbrev med spørsmål og kommentarer 
kan sendes til leserbrev@vof.no. Vi driver 
ikke personlig medisinsk veiledning, men 
svarer på spørsmål som kan komme på trykk.

over. Slike er imidlertid relativt dyre 
og koster i størrelsesorden 12 000 
kroner. Det finnes også spesialut-
viklede gardiner med sølvtråd som 
demper høyfrevent stråling. De koster 
fra 500 til 1200 kroner meteren. Før 
man eventuelt går i gang med skjer-
mingstiltak, bør man ha målehjelp 
av kyndige fagfolk. Foreningen for 
eloverfølsomme har en liste over per-
soner som kan foreta slike målinger, 
se www.felo.no under ”Tjenester”. 
Firmaet Baldron vil kunne bistå med 
råd og utstyr for å skjerme (www.hel-
seforhandleren.no). IM

Alkalisk vann
Jeg er en fast leser av VOF og er 
veldig fornøyd med bladets innhold. 
Der er mye fokus på matens innhold 
og struktur, dere har nevnt litt om 
ionisering, pH, samt syre- og base-
holdig mat. Artiklene om jording var 
for eksempel utrolig lærerike.

Jeg har i det siste lært mye om 
alkalisk vann (pH, struktur, ORP). 
Jeg merker at i ernæringsverden er 
det så mye fokus på hva man skal 
spise, mens vann blir nevnt i mindre 
grad. Er dette noe som kunne vært 
aktuelt å omtale i kommende blader?
 Lisa Myhren

VOF: Takk for kommentarer. Vann er 
viktig og definitivt et tema vi kommer 
til å ta opp igjen. Vi har vært inne på 
det, men vil tenke på å skrive mer. 
Norsk kranvann kan være litt for surt 
(elektronunderskudd), og selv har 

jeg et renseapparat som gjør vannet 
basisk (det får overskudd på elektro-
ner). Sammen med å gå barbeint og 
å innta antioksidanter er det viktig å 
drikke vann som gir baseoverskudd, 
slik som vann med sitronsaft (som vi 
har nevnt noen ganger). DVP

Er mikrobølgeovnen tett?
Hvis du legger en mobiltelefon i en 
mikrobølgeovn og har blåtannover-
føring til øret og ringer til telefonen, 
hører du ringingen både fra ovnen og 
øret. Er ovnen da tett for mikrobøl-
ger? Ingrid Katarina Nørholm

VOF: Vi har forelagt problemstillin-
gen for sivilingeniør Sissel Halmøy 
i Folkets Strålevern. Hun svarer at 
ovnen da ikke er tett. Å legge en mobil-
telefon i mikrobølgeovnen er en god 
test på om mikrobølgeovnen er tett. 
Hvis man ikke får svar fra telefonen, 
er ovnen tett. Får man kontakt med 
telefonen, kommer stråling inn – og 
da vil også stråling komme ut. IM

Beinskjørhet
Jeg har fått påvist beinskjørhet/
osteopeni. Helsepersonell jeg har 
vært i kontakt med, har anbefalt meg 
å ta tilskudd av kalsium og vitamin D, 
mens jeg ved å lese selv har kommet 
fram til at også magnesium, bor og 
vitamin K er viktig for beinhelsen. 
Jeg har også forstått det slik at det er 
viktig at forholdet mellom kalsium 
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og magnesium må være riktig for at 
opptaket av begge skal bli maksimalt. 
Hva mener dere om beinskjørhet og 
tilskudd av vitaminer og mineraler? 
Toril

VOF: Bygging av beinsubstans 
krever en rekke ulike mineraler og 
vitaminer, hvorav du har nevnt de 
viktigste. I tillegg trengs vitamin C 
for å bygge matrisen av kollagen som 
beinsubstansen bygges opp på. De 
som bruker syrnede melkeproduk-
ter eller ost, behøver normalt ikke å 
ta tilskudd av kalsium, mens andre 
bør innta kalsium og magnesium i et 
forhold på 2:1, som er det vi antar var 
vanlig i fortidsmiljøet. Ellers er det 
viktig å belaste skjelettet for å gjøre 
det sterkere. Vektløfting, tunge løft 
og å gå tur med tung sekk er egnede 
tiltak. Har man underskudd på tes-
tosteron (kan måles hos lege), kan 
tilskudd være gunstig. DVP

ME, kyssesyke og borreliose
Takk for eit fint blad. Har vore på jakt 
etter informasjon om ME og saman-
heng med Borrelia og kyssesyke? Kva 
behandling finnest? Kvar står fors-
kninga på dette i dag? Står mykje om 
dette på internett, men ein vert ofte 
meir forvirra enn opplyst av å søke 
viten her. Har VOF skrevet noko om 
dette? Svein Skagen

VOF: Kyssesyke (mononukleose) er 
infeksjon av Epstein Barr-virus. Det 
er regnet som en av de underliggende 
årsakene til ME. Det er imidlertid 
ikke alle ME-pasienter som har eller 
har hatt dette viruset. Det diskuteres 
også om en rekke andre virus kan 
være involvert. Vi vet ikke hvor godt 
dokumentert det er i forskning, men 

Følg oss på 
www.vof.no

VOF hadde en interessant artikkel 
om salt i nr. 7. Etter å ha lest den, 
sjekket vi hva slags salt det angis å 
være i det vi bruker en del av i matla-
gingen: Herbamare original. Dette er 
et A. Vogel-/Bioforce-produkt som er 
kjøpt i helsekost. På pakken står det 
”Havsalt med friske urter”. I dekla-
rasjonen står det ”Herbamare består 
af rent havsalt og økologisk dyrkede 
krydderurter”. Er ”rent havsalt” på 
et slikt helsekostprodukt ”uraffinert 
havsalt”? Interessert

VOF: Ifølge den norske importø-
ren (Midelfart Sonesson AS; www.

avogel.no) inneholder Herbamare 
uraffinert havsalt utvunnet i Sør-
Frankrike. Fra april 2000 gikk pro-
dusenten over fra vanlig salt til dette 
produktet. Saltet er ikke bleket eller 
raffinert og uten antiklumpemiddel. 
Saltet er vasket for å fjerne de verste 
urenhetene og er tilsatt tang (kelp 
på engelsk) for å øke innholdet av 
blant annet jod. Dessuten overvåkes 
innholdet av kvikksølv, slik at kon-
sentrasjonen alltid skal være under 
2 ppm (parts per million; µg/g). For 
mye kvikksølv kan være et problem i 
havsalt. JLB

Urtesalt
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Leserbrev

det er hevet over tvil at en rekke per-
soner utvikler langvarig trøtthet og 
den langt mer alvorlige tilstanden 
ME i etterkant av å ha hatt kyssesyke 
(særlig hvis man overdriver fysisk 
aktivitet i perioden man er svekket).

Symptomene på kronisk borreliose 
kan være de samme som for ME. 
Noen fagfolk og borrelioserammede 
mener at en del ME-syke i virkelighe-
ten er rammet av kronisk borreliose. 
Det er en høyst rimelig hypotese, 
selv om den er kontroversiell. ME er 
ingen årsaksdiagnose i seg selv, men 
sier noe om symptomer og hva som 
skjer i kroppen. Ivar Mysterud (min 
far) ved Biologisk institutt på UiO 
leder et tverrfaglig prosjekt der de 
undersøker en del personer med ME-
symptomer som mistenkes å være 
borrelioserammet. Standardtestene 
(blodprøver) er negative, men en av 
hans samarbeidspartnere, professor 
Morten Laane, er en verdenskapasi-
tet til å bruke ulike typer mikroskop. 
Laane ser på blodprøver fra disse 
syke personene i mikroskop, og har i 
enkelte tilfeller påvist det som antas 
å være borreliabakterier. Nettsiden til 
Norsk Lyme Borreliose Forening kan 
være nyttig for å lære mer om borre-
liose (www.lyme.no).

Når det gjelder behandling av 
både ME og kronisk borreliose, er 
begge deler omstridt. Det finnes ikke 
behandlinger som hele det medisin-
ske miljøet er enige om, verken for 
ME eller kronisk borreliose, men det 
finnes en rekke terapier og behand-
lingsprotokoller som er lovende. 
Vi håper å komme tilbake til dette i 
detalj i VOF. IM

Vitamin K2
Denne høsten har jeg ved flere anled-
ninger sett annonser for K2-vitamin, 
som ifølge reklamen ”øker innholdet 

av kalsium i skjelettet og motvirker 
utvikling av beinskjørhet” og ”redu-
serer kalkavleiring i åreveggene og 
reduserer risikoen for åreforkalkning 
og hjerteinfarkt”. Intet mindre.

Siden jeg har kommet i den litt kje-
delige situasjon at jeg i noen år fram-
over må ta antiøstrogener og kalsium-
tilskudd (500 mg + 400 i.e. vitamin D 
x 2 daglig), er jeg naturlig nok opptatt 
av om vitamin K2 kan være et fornuf-
tig tilskudd for å beskytte årene mot 
kalkavleiringer. Legen som forskriver 
kalsiumtilskuddet, hadde dessverre 
ingen oppfatning om dette.  Kan VOF 
gi en kvalifisert uttalelse? 

 Jorunn Lundberg

VOF: Tilskudd av vitamin K2 kan 
absolutt være fornuftig. Dessuten 
anbefaler vi tilskudd av magnesium 
og vitamin C, men vi kan ikke gi full-
gode anbefalinger uten å vite mer om 
årsaken til bruk av antiøstrogener og 
kalsium. DVP

Syk av lite karbohydrater
Som praktiserende homøopat har 
jeg stor tro på et kosthold med lite 
karbohydrater og anbefaler ofte dette 
til mine klienter. Hver gang jeg selv 
prøver å legge om til et høyfett-/lav-
karbokosthold, blir jeg skikkelig syk. 
Siste gang var for et halvt år siden, jeg 
trappet gradvis ned på karbohydra-
tene i to uker. Når jeg nærmer meg 
det punktet hvor jeg spiser 30-50 
gram karbohydrater per dag, blir jeg 
alltid syk. Sist var jeg sengeliggende 
i flere dager med sterk kvalme, svim-
melhet, skjelving i armer og bein, 
svettetokter og hjertebank. Det var 
skikkelig fælt, jeg lurte på om det 
var noe alvorlig galt. Først etter å ha 
spist karbohydrater i et døgn, ble jeg 
noenlunde frisk igjen. Det kan være 
relevant å nevne at jeg har lekk tarm 
og flere matvareintoleranser. Hva 

skjer fysiologisk, og hva kan jeg gjøre 
bedre neste gang?

Jeg vet om flere som har opplevd 
noe liknende. Silje Ellingsen

VOF: Det er vanskelig å vite hvorfor 
du blir syk av så lite karbohydrat, 
men det kan være at din kropp ikke 
lett tilpasser seg så lite karbohydrat 
på kort tid. Derfor bør du stanse 
reduksjonen før du føler deg dårlig, 
og for eksempel legge deg på et inntak 
på 70-80 gram per dag. Du skriver 
ikke hvor mye protein du inntar, 
men erfaringen viser at et kosthold i 
energibalanse med en proteinandel 
på mer enn 35-40 % vil gjøre at de 
fleste føler seg dårlige med kvalme 
og oppkast. Kuren heter mer fett 
og mindre protein! Det er uansett 
sjelden nødvendig å innta så lite som 
30 g/d for å oppnå helsegevinst. DVP

Syk av multivitaminer?
Man hører jo alltid at man burde 
ta vitamintilskudd siden det kan 
være vanskelig å få alt man trenger 
gjennom kosten. Hver gang jeg har 
startet med multivitaminer, har jeg 
etter et par dager blitt skikkelig for-
kjølet – skikkelig snørrete og vondt 
i halsen. Jeg er aldri syk ellers og 
har aldri blitt syk når jeg ikke har 
tatt multivitaminer. Har brukt Vita-
plex Vitamineral og Solaray Spektro 
Multi-Vita-Min. Er det mulig at man 
blir syk av å ta multivitaminer? Eller 
er det rett og slett en annen forkla-
ring? Julie Limseth

VOF: Vi har ingen god forklaring, 
men anbefaler deg å konsultere en 
erfaren ernæringsterapeut. Dessuten 
kan du teste vitamininntak igjen for 
å se om det var en tilfeldighet at du 
tidligere ble forkjøla. Alternativet kan 
du teste andre produkter. Skjer det 
samme gjentatte ganger, kan det tyde 
det på at immunapparatet ditt på en 
eller annen måte reagerer med å pro-
dusere forkjølelsessymptomer. DVP
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Anne Sofie kommer til legekontoret 
med et klassisk symptom: smerter i 
høyre albue og litt nedover underar-
men. Problemet startet i forbindelse 
med årsoppgjøret på jobben, noe som 
førte til mange timers ensidig arbeid 
foran datamaskinen. Etter å ha søkt 
rundt på internett tror hun at hun 
lider av ”musearm”. Til å begynne 
med var smerten kun lokalisert ved 
albuens ytterside, men etter hvert har 
ubehaget spredd seg nedover under-
armen og oppover mot skulderen. 
Det er blitt vanskelig å jobbe, og hun 
ønsker derfor råd om behandling.

Når jeg undersøker armen, er hun 
svært øm når jeg trykker ved albuen 
og litt nedover underarmen. Jeg ber 
henne om å løfte pekefingeren og kan 
tydelig kjenne at smertene følger mus-
kelen som ender i senen som løfter 
pekefingeren. Smertene har allerede 
vedvart i flere måneder, for hun har 
håpet at plagene skulle gå over av seg 
selv når hun fikk mindre å gjøre. 

Etter undersøkelsen diskuterer vi 
ulike behandlingsalternativer. Hun 
er i utgangspunktet skeptisk til korti-
sonsprøyter og smertedempende 
tabletter, sistnevnte fordi de påvir-
ker hele kroppen inkludert nyrer og 
magesekk og ikke bare armen. Jeg 
informerer henne om at det er viktig 
å være tålmodig og at det kan ta flere 

Sjokkbølgebehandling

Fra allmennpraksis

Lege/naturlege Stig Bruset er
spes. allmennmedisin. Lier-
skogen Legekontor har egne 
treningslokaler.

tekst Stig BruSet   Foto ShutterStock

måneder å bli kvitt plagene. I tillegg 
finnes flere behandlingsalternativer 
utenom injeksjoner og tabletter.

Det første og ikke minst viktige er 
egeninnsats. Årsaken til musearm er 
hovedsakelig ensidig belastning, og 
derfor er det viktig å endre arbeids-
stilling. I stedet for en vanlig mus der 
pekefingeren med tilhørende muskel-
apparat er belastet, anbefaler jeg en 
annen type mus som for eksempel 
”joy stick” der tommelen overtar 
pekefingerens arbeid. I tillegg viser 
jeg tøyningsøvelser der Anne Sofie 
kan strekke ut muskelfibrene flere 
ganger daglig. 

Når det gjelder trening, så anbe-
fales som regel eksentrisk trening, 
det vil si at man i dette tilfellet legger 
underarmen mot en bordplate og 
bøyer håndleddet mot den vonde 
siden i 90 grader og med den andre 
armen presses hånda nedover mot 
underlaget. Muskulaturen stimuleres 
ved å yte motstand.

Et alternativ til bruk av medika-
menter er trykkbølgebehandling. 
Dette er en metode der man bruker et 
apparat som gir gjentatte harde støt 
mot senefester og muskler. Behand-
lingen er smertefull, men kan bryte 
en ond sirkel der kroppen ikke klarer 
å helbrede en kronisk betennelse. 
Som regel er det fysioterapeuter og 

idrettsmedisinske klinikker som 
tilbyr denne behandlingsmetoden. 

Trykkbølgene ødelegger innvek-
sten av små blodårer i vevet og knuser 
små nitrogenbobler som danner seg 
slik at man kan bryte en ond smer-
tesirkel. Smertene blir ofte verre 
etter behandling, men så kommer 
helbredelsesprosessen i gang. Det er 
viktig å huske at selve behandlinga er 
smertefull, men hun ønsker likevel å 
prøve. Som regel er det tilstrekkelig 
med tre til fem behandlinger, og selv 
om behandlinga er dyr (700 kr per 
gang) er ofte ikke kostnaden totalt 
regnet høyere enn en serie med 12 
behandlinger hos fysioterapeut til 
200-250 kr per gang. 

Etter fire uker kommer hun tilbake 
til ny kontroll, og plagene er redusert 
til omtrent halvparten. Hun er glad 
for at vi i utgangspunktet skisserte 
at det ville ta lang tid å bli bra, og 
hun er optimistisk vedrørende utsik-
tene til å bli helt bra. Jeg anbefaler i 
tillegg tilskudd av omega-3-fettsyrer 
og antioksidanter, inkludert gramdo-
ser vitamin C, begge deler naturlige 
stoffer som virker betennelsesdem-
pende. VOF



10 l  Helsemagasinet VOF  l  DES. 2011

Nyheter

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er 
en utmerkelse opprettet i 2004 av 
Fritt Helsevalg.1 Prisen utdeles til 
personer, institusjoner, organisasjo-
ner eller prosjekter som i særlig grad 
utøver eller fremmer utøvelse av et 
integrert og helhetlig helsetilbud med 
det beste fra både alternativ- og sko-
lemedisin, med fokus på forbrukerne. 
Årets pris ble delt ut under Nordisk 
naturmedisinsk fagkongress på 
Sundvolden Hotell 29. oktober.

Begrunnelse
Fritt Helsevalg mente at Brobygger-
prisen til Dag Viljen Poleszynski var 
meget velfortjent fordi han har gitt en 
rekke bidrag til å bygge bro mellom 
fagprofesjoner og medisinske miljøer 
gjennom flere årtier. Poleszynski var 
en av initiativtakerne til dannelsen av 
Fritt Helsevalg i Norge i 1996. Han 
anses uten tvil å være en av de som 
med størst tyngde og entusiasme i 
Norge har tatt til orde for et mer hel-
hetlig perspektiv på sykdom og helse, 
det være seg i fagartikler, populær-
vitenskapelige artikler, leserinnlegg, 
foredrag, deltagelse i paneldebatter 
og i radio og fjernsyn.

Poleszynski er en de fagpersonene 
som oftest blir kontaktet av pressen for 
å kommentere villedende oppslag om 
at for eksempel ”vitaminer er farlig”. 
Med sin solide utdanning i ernæring 
(cand. scient.) og doktorgrad (dr.
philos.) på forholdet mellom alterna-
tiv medisin og skolemedisin (senere 
publisert som boka Framveksten av 
medisinske alternativer2) er han vel 
den mest kunnskapsrike og best kvali-
fiserte til gå imot uholdbare påstander 
og bidra til brobygging mellom ulike 
retninger av medisinen. Dette kommer 
utvilsomt befolkningen til gode.

Poleszynski var også en av initia-
tivtakerne til ”Foreningen kostreform 
ved overvekt og sukkersykdommer” 
(KOS),3 som ble opprettet i 2007. Han 

på sikt også å bidra på andre måter 
når det gjelder helseopplysning. 
 Fritt Helsevalg mente at alt dette 
gjør Poleszynski til en særdeles godt 
kvalifisert vinner av Brobyggerprisen 
2011. 

VOF gratulerer
Vi i VOF gratulerer vår ansvarlige 
redaktør med Brobyggerprisen 2011. 
Vi er selvsagt ikke uhildet i denne 
saken, men vil likevel uttrykke at 
prisen er velfortjent. Vi håper våre 
lesere deler denne vurderingen. VOF

Kilder:
1. www.fritthelsevalg.com
2.  Poleszynski DV. Framveksten av medisinske 
alternativer –  fra konkurranse til samarbeid ... 
Kristiansand: HøyskoleForlaget, 2001.
3.  kostreform.no
4.  www.matoghelse.no

Fritt Helsevalg har tildelt Brobryggerprisen 2011 til VOFs 
ansvarlige redaktør, Dag Viljen Poleszynski.

tekst iver MySterud     Foto Anne Lene JohnSen

Brobryggerprisen 2011

fungerte som leder av KOS i 2009-
2011. Denne foreningen har allerede 
hjulpet en rekke mennesker med 
diabetes, overvekt og andre sukker-
relaterte sykdommer til å få hjelp for 
plagene sine ved å endre kostholdet.

Sist men ikke minst, var Poles-
zynski en pådriver for dannelsen av 
månedsmagasinet Mat&Helse4 og 
var magasinets ryggrad siden det 
ble startet i 2002 til fagredaksjonen 
sluttet i 2010. I 2010 opprettet han 
av private midler en ideell stiftelse 
(”Stiftelsen vitenskap og fornuft”, 
SVOF) for å gi ut et nytt helsemaga-
sin, Vitenskap og fornuft (VOF), og 

Brobryggerprisen 2004 - 2010
Brobryggerprisen er tidligere tildelt følgende:
2004: Det tverrfaglige helsesenteret Kilden Helse i Oslo v/lege Roald Strand.
2005: Dr.med. Karl-Ludvig Reichelt, seniorforsker ved Rikshospitalet
2006: Lege, akupunktør, naturmedisinsk pioner og faglitterær forfatter Vilhelm 
Schjelderup fra Tjøme
2007: Lege, spesialist i indremedisin dr.med. Allan Fjelstrup fra Stavanger, nå 
praktiserende i Spania (Akinon, La Nucia)
2008: Lege, akupunktør (PhD) og faglitterær forfatter Bjørn Johan Øverbye ved 
Arendal helsesenter 
2009: Lege, musiker, healer og faglitterær forfatter Audun Myskja ved Senter for 
Livshjelp i Ski
2010: Lege og ernæringsveileder Christian Darling fra Kilden Helse i Oslo

Dag Viljen Poleszynski mottar prisen som Årets bro-
bygger av styremedlem i Fritt Helsevalg Unni Hjellnes.
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Velg et preparat som er skånsomt for magen 
Bio C-vitamin er syrenøytral. Det er en stor fordel når du om vinteren inntar ekstra mye C-vitamin for å styrke din 
motstandskraft. Syrenøytral askorbinsyre er skånsom mot mageslimhinnen og tåles derfor bedre, selv i høye doser. 

Vinteren står for døren:

Nå er det 
sesong for 
C-vitamin

Bivirkninger og forsiktighetsregler
Vitamin C kan forsterke eff ekten av deferoxamin og gi økt 
jernutskillelse, samt påvirke antikoagulasjonsbehandling. 
Kjøpes som 60 og 120 tabletter. Les nøye innleggsseddelen.

• C-vitamin er en av de viktigste antioksidanter 
og styrker kroppens motstandskraft. 

• C-vitamin nøytraliserer frie radikaler, 
som ellers kan skade cellene. 

• C-vitamin er viktig for kollagendannelse 
(tenner, bindevev og knokler etc.).

• Røykere kan ha et ekstra behov for C-vitamin.

Hver tablett inneholder 
750 mg syrenøytral 

askorbinsyre (kalsiumaskorbat). 
Fåes kjøpt i helsekostforretninger, apotek og Vita.

NO_C_Vitamin_AD_VOF_1111_210x2901   1 08-11-2011   10:03:08



12 l  Helsemagasinet VOF  l  DES. 2011

Nyheter

Regnbuen helsesenter er lokalisert 
på Liertoppen mellom Asker og 
Drammen.1 Det er hjertebarnet til 
VOFs faste spaltist, spesialist i all-
mennmedisin Stig Bruset og hans 
kone, akupunktør Kari Lise Bruset. 
De har planlagt senteret i flere år og 
hatt en styrende hånd over hele byg-
geprosjektet. På åpningen er begge 
de to senterlederne to store smil – 
slitne etter en hard innspurt, men 
kjempefornøyd med at senteret er 
blitt så bra og at de har fått med seg 
så mange dyktige medarbeidere. At 
langt over 500 mennesker var innom 
denne oktobersøndagen, var en fin 
fjær i hatten.

dem er Stig og Kari Lises sønn Eirik 
Bruset, den andre Petter Kuisma. 
I denne etasjen er det også et labo-
ratorium og kontor for Stig Brusets 
mangeårige legesekretær Ann Helen 
Lunde, som styrer laboratoriet og nå 
også er blitt en av senterets treningsin-
struktører. De har i mange år arbeidet 
på Lierskogen legekontor, som nå er 
blitt en del av Regnbuen helsesenter.

I annen etasje er det et kombinert 
lunsj- og kursrom. Alle ansatte har 
lunsj sammen hver dag, for faglig 
utveksling og sosialt samvær. I tillegg 
har de innimellom utvidet lunsj og 
et møte. Et slikt felles lunsjrom vil 
gjøre det lettere å arbeide tverrfaglig 
i praksis. Rommet er også utrustet 
for å ha små kurs og møter, inkludert 
matlagingskurs for pasienter som 
trenger opplæring av senterets ernæ-
ringsfysiolog Iren Vagstad Ellingsen. 

I annen etasje holder det også til 
en psykolog, to familieterapeuter, 
Bjørg Sire og Bente Nergaard, som 
er der sammen én dag i uka, og sen-
terets koordinator og altmuligkvinne 
Inger Lise Pettersen. Sistnevnte har 
bred erfaring med administrasjon og 
helsesentre og bidrar på ulike måter 
og i forskjellige roller, inkludert som 
leder for kurs i meditasjon. Annen 
etasje har i tillegg et gruppetrenings-

Da Regnbuen helsesenter ble åpnet 30. 
oktober, møtte folk i regionen mannsterke opp. 
Slike sentre representerer framtidens måte å 
organisere et bredt pasienttilbud på. 

tekst iver MySterud     Foto iver MySterud og dAg viLJen PoLeSzynSki

Brakåpning for tverrfaglig 
helsesenter 
i Lier

Hele staben stilte i nye t-skjorter 
med Regnbuen helsesenter på. De 
frammøtte ble hilst velkommen i 
døra av representanter for senteret, 
og ansatte viste omkring, informerte 
og pratet hyggelig med gjestene i alle 
bygningens tre etasjer. 

Helhetlig senter
Regnbuen helsesenter baserer seg 
på integrert medisin der offentlige 
helsetjenester er i kontorfellesskap 
med private utøvere. Det vektleg-
ges en helhetlig tilnærming der både 
fysiske, psykiske og livsstilsrelaterte 
tas hensyn til. Regnbuen skal være et 
aktivitetssenter der brukerne skal ha 
en aktiv og deltakende rolle i sin egen 
helse. Målgruppa er personer som 
ønsker et tverrfaglig helsetilbud og å 
være aktive når det gjelder egen helse i 
form av trening og annen egeninnsats. 

Regnbuen skal også ha et helsetil-
bud til bedrifter i Lier. 

Organisering
Senteret består av 670 

kvadratmeter fordelt på 
tre etasjer. I første etasje 
er det to legekontorer 
for Stig Bruset og hans 
kollega Halfdan War-

demann, et akupunktur-
kontor og et naprapatkon-
tor for to naprapater som 
deler en hel stilling. En av 
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rom som også kan brukes som fore-
dragssal med plass til 30 personer.

Av klinikerne har kun Stig Bruset 
og psykolog Hege Louise Thorsnes 
kommunal driftsavtale. De øvrige er 
privatpraktiserende.

Treningssenter
Regnbuen har eget treningssenter i 
kjelleretasjen. Trening er en viktig 
del av å holde folk friske og å få syke 
mennesker tilbake til bedre helse. 
Når man har et treningssenter som 
integrert del av et helsesenter, blir 
terskelen mye lavere for å bli med 
og å få kvalifisert veiledning. De to 
naprapatene vil derfor være hyppig 
til stede i denne delen av bygningen.

Selve treningssalen inneholder en 
rekke forskjellige apparater. De vik-
tigste består av hydrauliske maskiner 
som drives av trykkluft, og som gir 
motstand både når man presser og 
trekker. Det blir primært lagt opp til 
organisert sirkeltrening på appara-
tene, der opp til 18 kan trene på en 

et vidt spekter av grupper, både pro-
fesjonelle, for eksempel helsesøstre, 
og pasienter som vil ta et grunnleg-
gende tak for å få helsa på rett kjøl. 
Ved Regnbuen er de spesielt opptatt 
av å hjelpe barn og unge. Med så 
mange og dyktige behandlere og en 
flott og gjennomtenkt infrastruktur 
skulle alt ligge til rette for å gi folk 
mulighet til å velge en ”grønn resept” 
for egen helse.2

I tillegg til alt annet har Stig og 
Kari Lise planlagt at bygningen skal 
ha behov for svært lite tilført energi. 
Huset er usedvanlig godt isolert og 
har installert en luftvarmeveksler 
som gjør at all luft utenfra varmes 
opp når den passerer varm inne-
luft. Bygningen holdes derfor varm 
hovedsakelig av lamper og maskiner, 
men har også panelovner som kan ta 
eventuelle kuldetopper.

Regnbuen helsesenter represente-
rer en måte å organisere helsetilbud 
på som VOF mener tilhører framti-
den. Her jobber en rekke faglige pro-
fesjoner sammen og samarbeider for 
å hjelpe den enkelte pasient. Fokuset 
dreier seg om friskhetsfaktorer og 
årsaksrettet behandling, det vil si at 
man forsøker å korrigere årsakene 
til sykdom og plager i stedet for å 
behandle. Det finnes flere slike sentre i 
Norge, for eksempel Heggeli Helhets-
medisin3 og Kilden helse4 i Oslo og 
Senter for Livskvalitet i Kragerø,5 og 
det er liten tvil om at dette er en frukt-
bar måte å belyse problemer fra ulike 
vinkler. Det forutsetter at behandlerne 
arbeider sammen og ikke kun er loka-
lisert under samme tak. 

Samhandlingsreformen og ny Lov 
om folkehelse, som skal settes i verk 
fra 1. januar 2012, innebærer at også 
myndighetene har innsett at dagens 
ensidig fokus på reparasjonsmodel-
len har utspilt sin rolle i helsevesenet. 
Tiden er kommet for en ny organise-
ring av helsetjenesten, og vi er ikke 
i tvil om at Regnbuen helsesenter 
representerer framtiden. VOF

Kilder:
1.  www.regnbuenhelsesenter.no
2.  Bruset S, Tveiten D. Helse på grønn resept. 
Oslo: Gyldendal Fakta, 1999.
3.  www.helhetsmedisin.no
4.  www.kildenhelse.no
5.  www.helsetrivsel.no

gang. I tillegg tilbys  veiledning av  en 
personlig trener. 

Stig Bruset har i årevis vært 
opptatt av å gi sine pasienter trening 
på ”grønn” resept, og han vil selv 
være med dem i treningsrommet 
under parolen ”Sterk med doktor 
Stig”. Dette er også en utmerket måte 
for å komme i mer uformell kontakt 
med pasientene og en god anledning 
til å diskutere livsstil og helse i vid 
forstand. Stig har erfaring for at når 
man møtes i treningstøy, blir helse-
samtalene ganske annerledes enn på 
legekontoret. 

Det gis tilbud om full helsesjekk, 
for eksempel for folk som vil begynne 
å trene. Dette gjør det enklere å til-
passe treninga til den enkeltes behov 
og forutsetninger.

Ressurssenter
Regnbuen helsesenter er opptatt av 
å være et ressurssenter for nærregio-
nen. Planen er å avholde ulike kurs og 
arrangementer i livsstilsendring for 
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En dag jeg var på vei ut døra, traff jeg 
min svigerfar (78 år), som hadde kjørt 
2,5 mil for å besøke oss. Heldigvis var 
sønnen min (17 år) hjemme, og da jeg 
en halvtime seinere kom hjem, fant 
jeg to dypt konsentrerte kortspillere 
som glødet av engasjement og glede. 
I det øyeblikket gledet det meg at 
vi hadde en hobby som kan utøves 
mellom generasjoner.

Som 11-åring var det naturlig for 
meg å velge bridge som valgfag. Det 
ble spilt mye kort i heimen, og hva var 
vel bedre enn å lære seg kortstokkens 
svar på bilsportens Formel 1? Hvorfor 
var bridge bra for oss elever? Jo, fordi 
vi med bridge lærte å tenke avansert 
på en enkel måte, og alle ble utfordret 
uansett nivå. Man opplever mestring 
på flere nivåer – i hvert spill ned til 
hvert enkelt stikk. Alle elever var like-
stilte, og flinke og svake elever fikk 
akkurat den utfordringen de trengte.

Bridge bedrer også regneferdighe-
tene gjennom tallforståelse, konsen-
trasjon, hukommelse, strategisk og 
analytisk tenking, risikovurdering, 
mengdelære, relasjoner, funksjons-
begrepet, måling, kombinatorikk2 og 
sannsynlighetsregning.

Forskning viser at bridge gir 
elevene fordeler også i andre fag som 
lesing, språk og sosiale ferdigheter, 
noe som er helt i tråd med målet om 
tverrfaglige valgfag.3,4

Forskningsrapport viser at bridge 
øker prestasjonene i flere fag, jf. ned-
enstående tabell.3,4

Fag Økning sammen-
liknet med referan-
segruppe (%)

Leseferdigheter 21

Språk 13

Matematikk 22

Naturfag 
(fysikk, kjemi)

39

Samfunnsfag 23

Bridgen tok jeg med meg inn i mitt 
voksne liv. Som selvstendig nærings-
drivende og småbarnsmor var hver-
dagen nokså hektisk og hodet fullt av 
tanker. Å sette seg ned ved et bridge-
bord var for meg total avkobling fra 
en travel hverdag. Fokus var fullt og 
helt på spillet, og det hjalp meg til 
bedre risikovurdering, strategi og 

analyser i min jobb. Selv om jeg også 
er opptatt av fysisk trening, opplever 
jeg at tankene strømmer på når jeg 
jogger. Mange strategiplaner er utført 
på disse joggeturene. Min oppfatning 
er at tankesport er like viktig som 
idrett (for balansens skyld).

I takt med at regjeringa fjernet 
valgfag i skolen ble det vanskelig for 
norske barne- og ungdomsskoler å 
bruke bridge som læringsmetode. I 
samme periode ble det også mindre 
kortspilling i norske hjem. Ungdom 
ble mer opptatt av dataspill, og mange 
er fanget av tidsklemma. Dette har 
resultert i at dagens ungdom ikke er 
så godt kjent med kortspillet bridge. 
Er vi i ferd med å miste en kulturarv? 
Vi vil i så fall miste en god læringsme-
tode som fremmer økt kunnskap til 
elevene. Bridge og musikk er verdens 
mest avanserte og utbredte kulturelle 
samhandlingsformer der mennesker 
av alle nasjoner kan delta – uansett 
alder – selv om man ikke snakker 
samme språk.

Våren 2011 kom stortingsmeldinga 
for ungdomstrinnet hvor det igjen 
åpnes opp for valgfag.1 Høsten 2012 
innføres det valgfag for 8., i 2013 for 9. 
og i 2014 for 10. klasse. Valgfagene får 
en endring fra hvordan de var før, og 
det stilles strenge krav til kompetan-
semål. Stortinget har bestemt at det 
skal være cirka 13 valgfag, og disse blir 
vedtatt i løpet av vinteren 2012.

Norsk Bridgeforbund jobber aktivt 
overfor politikerne for at de skal få 
innblikk i at tankesport er en like 
god læringsmetode, om ikke bedre, 
enn mange fag som i dag er i skolen. 
Gjennom bridge og sjakk får elevene 
utviklet forståelse for viktige grunn-

Mine hjertesaker
Norsk Bridgeforbund organiserer 
landets bridgespillere. En av deres 
hjertesaker er at bridge skal bli 
valgfag i skolen. Bridgeforbundets 
Eva Flått forteller her hvorfor.

Et massivt ønske fra lærere og elever om å gjeninnføre 
valgfag i skolen har ført til at regjeringa nå åpner opp 
for dette. Nye fag vil gi rom for større valgmuligheter, 
og variasjon øker elevens motivasjon til å lære. Bridge 
passer svært godt inn slik de nye valgfagene beskrives 
i Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om 
ungdomstrinnet.1

tekst evA FLått Foto norSk BridgeForBund

Kan bridge øke 
ferdighetene i skolen?
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leggende begreper som er avgjørende 
for videre læring i alle fag, ikke minst 
matematikk.5 Grunnleggende begreps-
systemer er godt beskrevet og doku-
mentert av blant annet de norske peda-
gogene Magne og Ragnhild Nyborg, 
og er anerkjent som en svært effektiv 
pedagogikk blant annet for dem som 
sliter med læring. Dette er kjernen i 
virksomheten til Stiftelsen Institutt for 
Anvendt Pedagogikk (INAP).6

Spillteori er en viktig del av 
flere akademiske vitenskaper som 
omhandler menneskers atferd og 
beslutninger, for eksempel filosofi, 
økonomi, sosiologi, statsvitenskap, 
beslutningsteori, statistikk og mate-
matikk. Bridge og sjakk er naturlige 
innfallsporter til dette fagområdet.

Spillbasert læring kan gi gode 
muligheter for å engasjere elevene i 
aktiviteter som kan gi økt læring og 
innebære fordeler i opplæringa.7

Bridge er et kortspill for fire per-
soner. Spillerne får navn etter hvor 
de sitter rundt bordet, slik at Nord 
spiller på lag med Syd, og Øst på 
lag med Vest. De som sitter overfor 
hverandre, danner et makkerpar, og 
de to parene spiller mot hverandre. 
Vi spiller med en vanlig kortstokk, og 
alle 52 kortene deles ut. Hver spiller 
får altså 13 kort hver.

Spillets idé går ut på at du sammen 
med din medspiller skal ta så mange 
stikk som mulig. Et stikk består av 
ett kort fra hver av spillerne. Første 
kort i hvert stikk bestemmer hvilken 

kortfarge (kløver, ruter, hjerter, spar) 
som skal spilles, og en følger på i rek-
kefølge med urviseren. Den spilleren 
som har lagt på det høyeste kortet i 
den utspilte fargen, vinner stikket. I 
bridge er esset høyest, mens toeren 
er lavest. I hvert stikk kan du legge 
hvilke kort du vil – høyt eller lavt – i 
den utspilte fargen.

Her er et eksempel på hvordan 
man trener sannsynlighetsregning og 
brøker:

♠ E D 4 3 2 
        N 
    V      Ø 
        S 
  ♠ 9 8 7 6 5     

Du spiller spar fra Syd. Hva er 
beste sjanse for å vinne 5 sparstikk?

Plan A: 
● Legg esset hos Nord uansett hva 
● Vest legger.
● Vinner i 2 tilfeller av 8 mulige
● 2/8 = 1/4 = 25 %

Plan B:
● Legge dame hos Nord dersom Vest 
legger tieren eller knekten.
● Spille esset hos Nord dersom Vest 
legger konge.
● Vinner i 3 tilfeller av 8 mulige:
3/8 = 37,5 %

Du finner mer informasjon om 
bridge på hjemmesiden til Norsk 
Bridgeforbund http://bridge.no/. 

Der vil du finne informasjon om 
hvordan du kan lære deg spillet og om 
det arrangeres kurs i ditt nærområde. 
Livet er for kort, spill brigde. VOF

Kilder:
1.  Kunnskapsdepartementet. Meld. St. 22 
(2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. 
Ungdomstrinnet. Oslo, 29. april 2011. Last ned 
fra www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpu-
bl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011.
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2.  http://no.wikipedia.org/wiki/Kombinatorikk.
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hele verden. bridgeunion.weebly.com/bridge-
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4.  Anonym. Statistically speaking. Bridge 
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uploads/2/8/2/2/2822238/statisticallyspeaking.
pdf.
5.  Scholz M, Niesch H, Steffen O mfl. Impact of 
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Eva Flått (f. 1970) er leder av 
utvalg for medlemskontakt 
i Norsk Bridgeforbund. Hun 
har utdanning fra Handels-
høyskolen BI (2011), Høgsko-
len i Akershus og Høgskolen i 

Nord-Trøndelag. Flått har vært daglig leder 
og styreleder i Frisørhuset Namsos AS. 
Første desember begynner hun i stillingen 
som kompetanseansvarlig i 1888. E-post: 
eva@ntebb.no.



16 l  Helsemagasinet VOF  l  DES. 2011

Medieblikk

Under svineinfluensaepidemien i 
2009 var myndighetene en sterk 
pådriver for at folk skulle la seg vak-
sinere. Alle advarsler ble den gangen 
suverent overhørt, og mange sterke 
ord ble brukt om dem som var skep-
tiske til vaksinering.

Nå har pipa fått en annen lyd etter 
at Den europeiske vitenskapelige 
legemiddelkomiteen (CHMP) anbe-
faler å begrense bruken. Årsaken er 
at forskere har påvist at det er stor 
sannsynlighet for at vaksinen kan 
utløse sovesykdommen narkolepsi.

Legemiddelverket (SLV) opplyser 
at narkolepsi forekommer hos ett 
av 100 000 barn hvert år, og derfor 
ventet man ikke mer enn 5-6 tilfeller 
blant dem som fikk vaksinen i 2009. 
Til nå har imidlertid 19 norske barn 
(hvorav ett ikke var vaksinert) og 5 
voksne fått narkolepsi, og i Finland 
og Sverige er risikoen funnet å være 
6-13 ganger så høy blant barn og unge 
som fikk Pandemrix enn dem som 
ikke fikk vaksinen.

Heldigvis er ingen vaksinert med 
Pandemrix i løpet av det siste året, og 

alle som har fått skader, kan kontakte 
Norsk pasientskadeerstatning for å 
fremme krav om erstatning.

Mange gode alternativer
Myndighetene tar ikke uventet ingen 
lærdom av vaksinesaken når det 
gjelder å fremme gode alternativer. 
Virussykdom lar seg lett bekjempe 
med store doser (flere titalls gram 
per dag) vitamin C, og det finnes også 
en rekke andre naturlige midler som 
motvirker virus. Det beste forsvaret 
mot infeksjoner er – ved siden av å 
unngå mikrobiell eksponering – å 
spise slik at blodsukkeret holder seg 
tilnærmet konstant hele døgnet, dvs. 
å leve på en aller annen variant av 
lavkarbokosthold. 

En rekke naturmidler har anti-
mikrobielle egenskaper, inkludert 
hvitløk,2,3 rød solhatt4 (Echinacea 
purpura), olje fra neemtreet,5 kon-
sentrat av olivenblad,6 Kan jang 
og andre urter,7 kolloidalt sølv,8,9 
honning10 (til gurgling og sårbehand-
ling) og aminosyra lysin (mot viruset 
som forårsaker Herpes simplex11). 

Det er også nyttig å ta tilskudd av 
sink, som er vist å kunne forebygge og 
dempe forkjølelse.12 Andre aktuelle 
kosttilskudd er blant annet svarthyll-
bær, vitamin A og betaglukaner.13

En god strategi er å bruke en kom-
binasjon av antimikrobielle natur-
midler i anbefalte doseringer. Noen 
slike midler er potente og bør ikke 
overdoseres (sølv) eller brukes hele 
tida (echinacea), mens andre kan 
brukes daglig for å opprettholde en 
høy immunberedskap (vitamin C).

Nøkkelhull fortsatt tull
En lite påaktet immunhemmende 
strategi er å følge myndighetenes råd 
ved å velge nøkkelhullsmerkede mat-
varer, ”et av flere tiltak som skal bidra 
til at den enkelte forbruker velger 
sunnere”.14 ”Sunnere” er i denne sam-
menheng relativt til noe enda verre i 
samme varegruppe, og definisjonen 
av et ”sunt” produkt er et som inne-
holder lite fett, sukker og salt.

I løpet av høsten har det utspilt seg 
en heftig debatt om blant annet den 
”svikefulle” matvarekjeden Rema, 

Midt i sommervarmen varslet Aftenposten1 at norske myndigheter 
har endret anbefalingen om å la seg vaksinere med influensavaksinen 
Pandemrix. Vaksinen ble tatt av 600 000 barn og unge i Norge, 
halvparten av alle i alderen 0-19 år. Når kommer innrømmelsen om at 
nøkkelhullmerking er et dårlig virkemiddel for å bedre folks helse? 

tekst dAg viLJen PoLeSzynSki     Foto ShutterStock

Kan helsemyndighetene 

ta FEIL?

Medieblikk
Skal vi tro på det vi leser og hører? Mediene er fulle av feil fra 
forskning, logiske brister og ufullstendig informasjon. Vi setter 
søkelys på noe av dette.
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som av Forbrukerrådet stemples som 
”syndebukk” fordi kjeden ”aktivt har 
bedt flere leverandører om å la være 
å ta med seg nøkkelhullmerkede pro-
dukter til forhandlingsbordet”.15, 16, 17

Argumentet mot å ha flere nøkkel-
hullsmerkede varer skal være at det 
presser prisene nedover, og da tjener 
kjedene mindre. Var det noen som 
trodde at matvarekjedene brydde 
seg om helse? De har jo ingen reser-
vasjoner mot å selge tobakk, lys eller 
søt sjokolade, søtsaker og nærings-
fattige kjeks, Coca Cola og alt mulig 
annet som beviselig er helseskadelig. 
Ingen kjeder har frivillig fjernet slike 
varer fra ”salgsfremmende” steder, 
slik som ved kassene. At tobakk er 
kommet bak disken, skyldes uteluk-
kende at dette er politisk vedtatt.

Også Coop og Ica har innrøm-
met at de satser mindre på nøkkel-
hullsmerking, mens Kiwi fortsetter 
kampanjen for ”Sunnhet til folket”. 
Kjeden gjør ikke dette for å være 
snill, men fordi kampanjen bidrar til 
økt salg av andre produkter. Poenget 
er å tjene mer penger, ikke å selge 

helsefremmende matvarer. I så fall 
måtte kjedene kvitte seg med minst 
halvparten av alle varene de tilbyr.

Mediene har med få unntak unngått 
å ta opp hvorvidt det er nyttig eller 
ei at 96 prosent av alle som handler 
inn matvarer, kjenner til ordningen. 
Langt viktigere er å få belyst hvorvidt 
nøkkelhullsmerkede matvarer faktisk 
er sunnere enn andre. Dette har vi 
tidligere i år diskutert i VOF,18 og vår 
konklusjon er klar: Nøkkelhullsmer-
king tilslører hva som er sunt eller ei 
og bør avskaffes.

Det som trengs, er å lære forbru-
kere at de sunneste matvarene er 
de som er minst bearbeidet og som 
gjerne inneholder masse naturlig fett. 
Dessuten er økologisk merking en 
viktig veileder, og for eksempel kan 
man tenke seg å merke innholdet av 
fettsyrer og forholdet mellom omega-
6- og omega-3-fettsyrer. Eksempler 
på produkter som generelt kunne for-
tjene sunnhetsmerking, vil være mei-
erismør, kremfløte, crème fraîche, 
fleskekoteletter, lever og annen 
innmat, vilt som reinsdyr, elg, hjort 

og villfugl, villfisk og økologiske egg. 
Alle produkter som inneholder 

mest stivelse og/eller sukker (farin), 
bør merkes med advarsel om helse-
fare, ikke med nøkkelhull, uavhengig 
av innholdet av salt. Det ville i så 
fall gjelde alle frokostblandinger, de 
fleste typer brød, alle kaker, syltetøy, 
søtsaker og søte drikker. 

Når det gjelder salt mat, burde man 
heller sunnhetsmerke matvarer som 
inneholder uraffinert havsalt og lik-
nende, i likhet med slikt salt i seg selv.19

En observant journalist observerte 
3. november at ”siden lanseringen i 
2009 har hele ordningen bidratt til 
å tilsløre hva som egentlig er sunn 
mat”. Han er ikke imponert over at 
Pizza Grandiosa med biff har fått 
status som ”nøkkelhullsmat”, ei heller 
Multi Crush frokostblanding eller 
Fjordlands thaigryte med scampi.20

President i Legeforeningen Hege 
Gjessing er ikke like observant når hun 
argumenterer for ”snarlig løsning” 
i ”nøkkelhullskonflikten” mellom 
kjedene og helsemyndighetene.21

Argumentene mot nøkkelhulls-
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merking ser dessverre ut til å prelle 
av som vann på gåsa. Myndighetene 
hevder uansett innvendinger at mer-
keordningen er ”Et viktig verktøy” for 
å få folk til å velge sunnere alterna-
tiver innen ulike matvaregrupper.22 
Premisset i et slik utsagn må være at 
folk ikke er i stand til å tenke selv.

Tenk selv!
Selv om myndighetenes helseeksper-
ter vil oss vel (jeg tror faktisk ikke at 
de med vilje gir så dårlige råd), er vårt 
råd når det gjelder valg av matvarer: 
tenk selv, les, lær, eksperimenter og 
observer. Her er noen tips til infor-
masjon som vi presenterer i VOF:

● Hvilke matvarer er mennesket 
blitt best tilpasset i løpet av sin utvi-
klingshistorie?

● Hvilke fysiologiske og biokje-
miske mekanismer blir utløst av ulike 
matvarer?

● Hvilke historiske erfaringer har 
vi med ulike former for kosthold?

● Hvilke kliniske erfaringer kan vi 
trekke lærdom av?

● Finnes gode eksempler fra folk 
som har erfart virkningene av endret 
kosthold?

● Hvilke studier bør vi forholde oss 
til når vi skal trekke konklusjoner om 
hva et helsebringende kosthold er?

● Hvem skal vi lytte til, våre egne 
erfaringer og kunnskaper, eller myn-
dighetenes forsikringer om at de 
alltid vet best?

Det finnes mange temaer å skrive 
om framover, og vi skal gjøre vårt beste 
for å sette fingeren på dårlige råd, 
uryddig journalistikk, skjulte interesser 
og annet som gjør at folk blir forvirret 
og usikre når det gjelder hva de skal 
putte i munnen. Ha en fet dag! VOF
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En amerikansk studie har vist at tai chi bedre 
kan redusere depresjon og angst hos eldre men-
nesker enn kraftige medikamenter. I studien 
ble 112 voksne i alderen 60 år og eldre 
med klinisk depresjon behandlet med et 
standard medikament i en måned. Bare 
73 prosent av gruppa rapporterte om en 
viss bedring. Etter loddtrekning utførte 
halvparten av disse pasientene også tai 
chi to timer i uka i ti uker. Den andre 
halvparten fikk to timers foredrag om 
helse. 

På slutten av treningsfasen av studien 
var 94 prosent blitt mye bedre av sin depre-
sjon, og 65 prosent av disse sa at depresjonen var 
helt borte. Deltakerne i tai chi-gruppa hadde også fått bedre 
fysisk ytelse, skåret bedre på en kognitiv test og fikk påvist reduk-
sjon i en viktig markør for inflammasjon. IM

Kilde:
Lavretsky H, Alstein LL, Olmstead RE mfl. Complementary use of tai chi chih 
augments escitalopram treatment of geriatric depression: a randomized con-
trolled trial. American Journal of Geriatric Psychiatry 2011 (DOI: 10.1097/
JGP.0b013e31820ee9ef).

Tai chi mot 
depresjon 
hos eldre
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Dette ønsket svenske forskere å finne 
ut av. De undersøkte et utvalg på 
855 menn fra Göteborg født i 1913. 
Mennene ble undersøkt da de var 50, 
54, 60 og 67 år gamle. 

111 av dem ble minst 90 år gamle. 
Faktorer som tidligere i livet korre-
lerte med økt sannsynlighet for å nå en 
så høy alder, var lavt nivå av markører 
for hjerte- og karsykdom, høy sosio-
økonomisk status, god funksjonell 

hjertekapasitet, ikke-røyking og et lavt 
forbruk av kaffe. Det spilte liten rolle 
for oppnådd levealder hvorvidt ens 
foreldre hadde nådd en høy alder eller 
ikke. IM

Kilde:
Wilhelmsen L, Svärdsudd K, Eriksson H mfl. 
Factors associated with reaching 90 years of 
age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, 
Sweden. Journal of Internal Medicine 2011; 269: 
441-51.

Hva kjennetegner menn 
som blir minst 90 år gamle?

Nyttig  ny viten

Forskningsnytt
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I 2004 publiserte Gerd Holmboe-Ottesen, 
professor ved Universitetet i Oslo, en artikkel 
i Tidsskrift for Den norske lægeforening om 
økologisk mat. I artikkelen skriver hun blant 
annet: ”Nyere studier viser at økologisk mat 
kan bidra til bedre helse. De viktigste årsakene 
kan være et høyere innhold av antioksidanter 
i økologisk produsert plantekost og mer av 

essensielle fettsyrer i produkter fra dyr som 
beiter/går fritt. Andre forhold som kan gi posi-
tive helseeffekter er mindre raffinert og bear-
beidet mat, mindre tilsetningsstoffer og fravær 
av plantevernmidler.”1,2

Slik oppsummerte hun sin gjennomgang av 
forskningen som forelå. Siden den gangen er 
det publisert flere undersøkelser som under-
støtter hennes konklusjon. Særlig interessante 
er studier som har sammenliknet over lang 
tid kvaliteten på økologiske og konvensjonelle 
matvarer fra det samme forsøket hvor man har 
brukt like plantesorter.3 Resultatene viser at 
etter hvert som tida gikk, inneholdt de økolo-
giske produktene stadig mer av de undersøkte 
næringsstoffene, mens den konvensjonelle 
delen av forsøket ikke kunne vise til samme 
positive utvikling. 

Mangelfulle studier
Forutsetningen for stadig bedre matkvalitet er 
målrettet jordforbedring etter økologiske prin-
sipper fordi det legger forholdene til rette for 
gunstige jordorganismer. 4 Disse er nødvendige 
for nedbryting av organisk materiale, oppbyg-
ging av humus, effektiv omsetning av nærings-

Forskning viser at økologisk produsert mat ofte inneholder mer næring og 
mindre gift enn varer fra konvensjonelt jordbruk. Viktige grunner til det er 
fravær av giftige plantevernmidler, moderat gjødsling, dyr som beiter mer 
og fôres annerledes, og mindre bruk av tilsetningsstoffer i ferdigmat og 
halvfabrikata. 

tekst Johnny LAuPSA-Borge     Foto ShutterStock

Sunnere mat med 

økologisk 
produksjon

Økologisk mat
Økologisk mat produseres uten bruk av kunstgjødsel, syntetiske 
plantevernmidler (sprøytemidler) og genmodifiserte organismer. I 
bearbeiding av råvarene blir det lagt vekt på skånsomme behand-
lingsmetoder, begrenset bruk av raffinering og minimal bruk av tilset-
ningsstoffer. 

Begrepet ’økologisk’ er lovbeskyttet. Mat kan bare markedsføres 
som økologisk når den er produsert etter norske eller internasjonale 
regler for økologisk landbruksproduksjon. Samtidig må den være 
godkjent av Debio, som kontrollerer alle økologiske landbrukspro-
dukter fra jord til butikk i Norge.33

Økologiske matvarer er i butikkene merket med Debios Ø-merke 
eller tilsvarende utenlandske merker for økologisk mat, for eksempel 
KRAV (Sverige) og Soil Association (Storbritannia). I tillegg har EU et 
eget økologisk merke. Disse merkene skal være din garanti for at 
maten er produsert i henhold til gjeldende regelverk i Norge og EU.
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stoffer og nedbryting eller binding av giftstof-
fer, og de bidrar til en god vannhusholdning og 
struktur i jorda. 

Gunstige tiltak kan være grøfting, pløying 
eller jordløsning med lette maskiner og veltil-
passet gjødsling. Ved å gi åkeren kompostert 
husdyrgjødsel, planterester og steinmel fra 
fjellgrunn får jorda en bredspektret næringstil-
førsel som stimulerer mikrolivet og forbedrer 
jordkvaliteten. 

I en del undersøkelser hvor man har sammen-
liknet innholdet i økologiske og konvensjonelle 
jordbruksprodukter, har man ikke undersøkt 
jordkvaliteten i tilstrekkelig grad. I slike tilfel-
ler har man sett bort fra noe helt vesentlig, og 
det kan muligens forklare at man i flere studier 
har funnet liten eller ingen forskjeller i nivået av 
undersøkte næringsstoffer. 

Reelle forskjeller
Skal man kunne vise det fulle kvalitetspotensia-
let til økologiske driftsformer, må man vurdere 
dette i forhold til jordas fysiske, kjemiske og 
mikrobiologiske tilstand. Hvis man for eksem-
pel legger om et jordstykke til økologisk drift 
etter mange år med intensiv korn- eller grønn-
saksproduksjon, tar det som regel flere sesonger 
med målrettete tiltak før man oppnår en mikro-
biologisk aktivitet, næringstilstand og struktur i 
jorda som kjennetegner et økosystem i balanse. 

 Jord som har blitt utarmet og degradert etter 
mange år med intensiv drift, trenger ofte flere år 
med målrettet jordforbedring før man oppnår 
god kvalitet. Først da kan man se reelle forskjel-
ler mellom konvensjonell og økologisk drift. 

Regelverket i økologisk landbruk er et kom-
promiss mellom økologi og økonomi, og hvis 
man bare følger forskriftenes minstekrav, er 
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Flere studier viser at økologisk mat ofte 
inneholder mer vitaminer, antioksidan-
ter, essensielle fettsyrer og andre helse-
fremmende stoffer enn konvensjonelle 
produkter. Her er noen smakebiter på 
hva forskerne har funnet.

Mer vitamin E og  
betakaroten i økologisk melk
En dansk undersøkelse viste at økolo-
gisk melk inneholdt mer vitaminer og 
aromastoffer enn konvensjonell melk.18 
Danmarks JordbrugsForskning under-
søkte innholdet av vitaminer og antiok-
sidanter i økologisk og konvensjonell 
melk fra mai 2003 til februar 2004. 
Hver måned analyserte de innholdet 
i melkeprøver fra Arla Foods meieri 
i Hobro, som daglig tok imot store 
mengder melk fra begge driftsformer. 
Undersøkelsene omfattet en rekke fett-
løselige vitaminer og fettsyresammen-
setningen. De første resultatene forelå 
i 2004. Analysene viste at økologisk 
melk i sju av ti tilfeller inneholdt bety-
delig mer vitamin E (alfatokoferol) enn 
konvensjonell melk. Denne livsviktige, 
fettløselige antioksidanten kan forlenge 
holdbarheten av melka.

I den økologiske melka var konsen-
trasjonen høyere av karotenoider, en 
stor gruppe fargestoffer som inkluderer 
viktige antioksidanter og som er med 
på å danne en rekke aromastoffer. 

Blant annet inneholdt økomelka to til 
tre ganger så mye betakaroten (forsta-
dium til vitamin A) som konvensjonelle 
prøver.

Årsaken til at det var mer vitamin E 
og karotenoider i økomelk, forklarte 
forskerne med at økologiske og kon-
vensjonelle besetninger fôres forskjellig. 
Sammenliknet med konvensjonelle dyr 
spiser danske økokyr normalt mindre 
mais, men mer gras og belgvekster, og 
de beiter mer ute. Slik er også forhol-
dene i Norge. I flere andre europeiske 
land blir økologiske kyr fôret primært 
med mais, slik at forskjellen der kan 
være mindre. 

Forsøket viste ingen forskjell i fett-
syresammensetninga. Blant annet var 
konsentrasjonen av CLA (konjugert 
linolsyre) like høy. Andre studier har vist 
høyere innhold av omega-3-fettsyrer 
og CLA i økologisk melk.

Mer antioksidanter i økologisk mat
Danske forskere publiserte i 2003 en 
studie hvor man for første gang sam-
menliknet innholdet av viktige antiok-
sidanter i konvensjonelt og økologisk 
dyrket mat og samtidig undersøkte 
hvordan et kosthold med slike matvarer 
kan påvirke antioksidantforsvaret til en 
gruppe forsøkspersoner.19 Forskerne 
var spesielt interesserte i matens 
innhold av fem utvalgte flavonoider, 
som tilhører polyfenolene. En rekke 
polyfenoler er sterke antioksidanter og 
kan styrke immunapparatet.

Resultatene viste at den økologiske 
maten totalt sett inneholdt mer av de 
undersøkte flavonoidene enn matvarer 
dyrket konvensjonelt. I økomaten var det 
betydelig mer av quercetin og kamferol, 
mens den konvensjonelle dietten hadde 
noe mer isorhamnetin. For de to andre 
stoffene var det små forskjeller. Blant 
økologiske bønder er det vanlig å bruke 
andre plantesorter og dyreraser enn i 
konvensjonelt landbruk. Variasjonene i 
flavonoidinnholdet kunne delvis skyldes 
dette forholdet. Derfor var ikke forskerne 
i stand til å anslå hvor mye selve produk-
sjonsmetoden hadde betydd.

I forsøksperioden samlet forskerne 
inn blod- og urinprøver. I blodprøvene 
målte de aktiviteten til enzymer som er 
viktige i kroppens antioksidantforsvar, 
mens innholdet av de fem flavonoidene 
ble målt i urinprøvene. Forsøksperso-

nene skilte ut betydelig mer av quer-
cetin og kamferol i urinen etter at de 
hadde spist økologisk mat, mens det 
var ingen forskjeller hos de andre stof-
fene. Bare en liten del av matens fla-
vonoidinnhold ble målt i urinen (opptil 
4 prosent), og den prosentvise andelen 
var lik for begge dietter. Det betyr at 
forsøkspersonene både spiste og tok 
opp mer antioksidanter fra den økolo-
giske maten. Blodprøvene viste likevel 
ingen markante forskjeller i aktiviteten 
til de undersøkte enzymene som deltar 
i kroppens antioksidantforsvar.

Her må det bemerkes at middags-
maten ble oppvarmet i mikrobølgeovn, 
noe som kan påvirke innholdet av 
antioksidanter mer negativt enn andre 
oppvarmingsmetoder. I The Journal of 
the Science of Food and Agriculture 
ble det i 2003 publisert en studie som 
viste at brokkoli kokt i litt vann i mikro-
bølgeovn mistet opp til 97 prosent av 
sitt innhold av undersøkte flavonoider.20 
Til sammenlikning ble det registrert et 
tap på 11 prosent eller mindre hvis 
brokkoli ble dampkokt.

slankere og roligere  
av økologisk mat
Et dansk forsøk med rotter viste at de 
som fikk økologisk dyrkete grønnsaker, 
hadde endret immunrespons, slankere 
kropp og mer vitamin E i blodet enn 
rotter som spiste konvensjonelt dyrket 
fôr.21 Danmarks Jordbrugsforskning 
gjennomførte forsøket med 36 rotter 
som spiste en blanding av poteter, gul-
røtter, erter, rapsolje, grønnkål og epler 
hver dag fram til de ble avlivet 44 uker 
gamle.

Rottene ble delt i tre grupper. I den 
ene gruppa fikk rottene grønnsaker 
som var dyrket økologisk, det vil si uten 
sprøytemidler og med moderat gjøds-
ling. En annen gruppe fikk grønnsaker 
som var gjødslet lite og sprøytet, mens 
den siste ble fôret med konvensjonelt 
dyrkede grønnsaker der man hadde 
brukt sprøytemidler og mye gjødsel.

Forsøksdyrene som spiste økolo-
gisk fôr eller lite, gjødslete grønnsaker, 
hadde mer immunglobulin G (IgG) i 
blodet enn de som fikk konvensjonell 
plantekost. Immunglobuliner er anti-
stoffer som bidrar til å uskadeliggjøre 
mikroorganismer og annet kropps-
fremmed materiale. IgG utgjør ca. 75 

Et lite utvalg studier
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prosent av immunglobulinene hos 
voksne. Forskerne undersøkte også 
innholdet av IgA og IgM, to andre 
hovedklasser av antistoffer, men her 
ble det ikke påvist noen forskjell.

Etter 25 uker målte man dyrenes 
vekt og andelen kroppsfett. Det viste 
seg at rotter på økologisk dyrket fôr 
veide mindre og var slankere enn de 
andre gruppene. Forskerne studerte 
også dyrenes aktivitetsnivå om dagen 
når man forventer at de skal hvile seg, 
og fant at økorottene var roligere enn 
artsfellene.

Da blodet ble analysert etter 44 uker, 
viste resultatene at nivået av vitamin E 
var tre ganger høyere hos rottene som 
ble tildelt økofôr, enn de konvensjonelt 
fôrete rottene. 

EU-prosjekt fant  
mer næring i økologisk mat
Et stort EU-finansiert forskningspro-
sjekt, som kalles Quality Low Input 
Food (QLIF) Project, startet i mars 
2004 og varte til 2009.22 Studien ble 
ledet av professor Carlo Leifer og 
hans medarbeidere ved Universitetet 
i Newcastle (UK). I et sammendrag 
av prosjektets resultater skriver Leifer 
og medarbeiderne at eksperimentene 
som ble gjennomført på ulike steder i 
EU, viste betydelige forskjeller mellom 
økologiske og konvensjonelle plante- 
og husdyrproduker.23 

Sammenliknet med konvensjonelle 
produkter resulterte økologiske drifts-
former i høyere innhold av gunstige 
næringsstoffer, slik som enkelte vitami-
ner, antioksidanter, omega-3-fettsyrer 
og CLA (konjugert linolsyre), og lavere 
nivåer av skadelige stoffer, blant annet 
tungmetaller, soppgifter og sprøyte-
middelrester. Forskerne fant at øko-
logiske frukt og grønnsaker inneholdt 
opp til 40 prosent mer antioksidanter 
enn konvensjonelle produkter,24 mens 
det var opp til 70 prosent mer antiok-
sidanter og flerumettete fettsyrer i den 
økologiske melka.

EU bevilget 18 millioner euro til pro-
sjektet, som involverte 31 universiteter, 
forskningssenter og selskaper i og 
utenfor Europa.

Mer antioksidanter i økologisk bær
En studie fra 2003 viste at bjørnebær, 
jordbær og mais hadde et betydelig 
høyere innhold av vitamin C og fenol-

forbindelser når de ble dyrket med 
økologiske eller integrerte metoder 
enn de som ble drevet fram konven-
sjonelt.25 Alle kulturer ble dyrket under 
kontrollerte forhold på samme sted. 

krefthemmende
En svensk studie fra 2006 viste at 
ekstrakter av økologisk dyrkete jordbær 
i større grad hemmet veksten av kreft-
celler enn ekstrakter fra konvensjonelle 
jordbær.26

Mer omega-3-fettsyrer  
i økologisk melk
En britisk studie fra 2006 påviste at 
økologisk melk inneholdt betydelig 
mer omega-3-fettsyrer enn melk fra 
konvensjonelle gårder.27 Tilsvarende 
resultater er funnet i flere tidligere 
undersøkelser fra blant annet Tyskland, 
Italia, Wales og Sverige. 

Hver måned i ett år samlet de britiske 
forskerne inn prøver av tankmelk fra 17 
økologiske og 19 konvensjonelle mel-
kebruk lokalisert i Wales og nordvest-
lige deler av England. Disse prøvene 
ble analysert for ulike fettsyrer. Sam-
tidig registrerte man en rekke forhold 
på gårdene som kunne virke inn på 
fettsyreprofilen, blant annet dyrkings-
system (økologisk, konvensjonell), 
produksjonsnivå (dyrenes melkeytelse), 
bruk av ulike typer silo og tilgang på 
beite. Forskerne regnet ut melkas pro-
sentvise innhold av mettede, enumet-
tede og flerumettede fettsyrer, CLA og 
transvaksensyre (TVA), samt innholdet 
av omega-3- og omega-6-fettsyrer og 
forholdet mellom disse.

Resultatene viste at melka fra de 
konvensjonelle gårdene innholdt mer 
enumettede fettsyrer, mens den øko-
logiske melka inneholdt mer flerumet-
tede fettsyrer. Det var ingen signifikante 
forskjeller i den gjennomsnittlige kon-
sentrasjonen av mettet fett, omega-
6-fettsyrer, CLA og TVA, men de øko-
logiske melkeprøvene innholdt i snitt 
70 prosent mer omega-3-fettsyrer, noe 
som gir et gunstigere forhold mellom 
omega-6- og omega-3-fettsyrer. I den 
økologiske melka varierte forholdstallet 
(n-6:n-3) mellom 1,3 og 1,9. Melka fra 
de konvensjonelle gårdene hadde langt 
høyere forholdstall, fra 2 til 3,7.

Forskjellene kunne delvis skyldes at 
kyr på økologiske bruk spiste mer klø-
verrikt gras og mindre kraftfôr enn kon-
vensjonelle dyr. Studien tydet også på 
at andre, men hittil ukjente faktorer ved 
en økologisk driftsform kan spille inn.

flere sunne fettsyrer i morsmelk
Flere studier har vist at melka til 
ammende mødre som spiser en stor 
andel økologiske matvarer, inneholder 
mer konjugert linolsyre (CLA), trans-
vaksensyre (TVA) og andre gunstige 
fettsyrer enn melka til kvinner som 
spiser hovedsakelig konvensjonelt 
dyrket mat. En undersøkelse publisert 
i British Journal of Nutrition i 2007 av 
312 ammende mødre fra Nederland, 
bekreftet dette.28 Her fant forskerne at 
jo mer kvinnene spiste av økologiske 
melkeprodukter og kjøttvarer, desto 
høyere var innholdet av fettsyrene CLA 
og TVA i morsmelka. Andelen melke-
produkter hadde størst betydning.
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Ennå vet man lite om hvilke helseef-
fekter CLA og TVA kan ha for nyfødte 
og småbarn. Imidlertid antyder dyre-
forsøk og andre studier at CLA har en 
gunstig effekt på immunsystemet og 
kan motvirke blant annet kreft, hjerte- 
og karsykdommer, diabetes, beten-
nelsestilstander, allergi og astma samt 
bidra til en gunstig fordeling mellom 
fettvev og muskelmasse. De viktigste 
kildene til CLA og TVA i kosten er kjøtt 
og feite melkeprodukter.

CLA finnes i ulike varianter, og av 
disse er rumensyre (cis-9,trans-11-ok-
tadekadiensyre) den vanligste og den 
som normalt knyttes til de positive hel-
seeffektene. TVA er en viktig forløper til 
CLA (rumensyre). Denne omdannelsen 
skjer i vomma hos drøvtyggere ved 
hjelp av spesielle bakterier, og i senere 
år har man påvist at TVA kan omdan-
nes til CLA også hos mennesket.

Beskytter mot eksem
En annen nederlandsk studie viste at 
økologisk melk ga lavere risiko for å 
utvikle eksem hos barn i løpet av sine 
første to leveår sammenliknet med 
dem som brukte konvensjonelle mel-
keprodukter.29 Studien skulle under-
søke om inntak av økologisk mat hos 
mødre og spedbarn påvirket forekom-
sten av blant annet atopisk eksem inntil 
barna fylte to år. Forskerne fant at et 
kosthold med en stor andel økologiske 
matvarer hadde tendens til å redusere 
barnas risiko for å utvikle eksem, men 
sammenhengen var bare statistisk sig-
nifikant for økologiske melkeprodukter, 
ikke for frukt, grønnsaker, kjøtt og egg. 
Forskerne er ikke sikre på hvorfor øko-
logisk melk kan virke beskyttende, men 
det skyldes muligens at den sammen-
liknet med konvensjonell melk innehol-
der mer omega-3-fettsyrer, CLA, TVA 
og såkalte lipopolysakkarider, som 
påvirker immunforsvaret.

Mindre sprøytemidler i barns urin
En nordamerikansk studie fra 2005 
viste at urinprøver fra barn inneholdt 
langt mindre sprøytemiddelrester hvis 
de la om kosten fra konvensjonelle til 
økologiske matvarer.30 23 amerikan-
ske skoleelever i alderen tre til elleve 
år fra Seattle deltok i undersøkelsen, 
som varte i 15 dager. De første fem 
dagene spiste barna sin vanlige kost 
med konvensjonelle matvarer. Deretter 

spiste de økologiske produkter i fem 
dager uten å legge om kosten ellers. 
Forsøket ble avsluttet med fem dager 
på vanlig, konvensjonell diett. Gjennom 
hele perioden ble det tatt urinprøver to 
ganger daglig. 

Det ble bare publisert resultater 
som gjaldt organfosfater, en gruppe 
organiske, fosforholdige sprøytemidler 
som kan forårsake nevrologiske skader 
hos både mennesker og dyr. Slike 
kjemikalier brukes i jord- og hagebruk 
i USA, Europa og andre steder, og 
det er vanlig å finne rester av disse i 
blant annet frukt, grønnsaker, juice og 
kornmat. Senere vil forskerne komme 
med tall for andre sprøytemidler.

Urinen til samtlige barn inneholdt 
rester av vanlige organfosfater da 
studien startet. Konsentrasjonen vari-
erte mye, og hos flere ble det funnet 
betydelige mengder. I perioden med 
økologisk mat på menyen sank umid-
delbart konsentrasjonen av flere 
organfosfater til et nivå som ikke var 
målbart lenger i urinen. Dette var særlig 
markant for nedbrytningsproduktene 
til stoffene malation og klorpyrifos. Da 
skoleelevene begynte å spise konven-
sjonelle matvarer igjen, økte sprøyte-
middelmengden raskt til samme nivå 
som før.

Andre studier har vist at barn først og 
fremst blir utsatt for sprøytemiddelres-
ter fra maten de spiser, og at dette kan 
utsette dem for større helserisiko enn 
for voksne.31 Dette var bakgrunnen for 
den nye undersøkelsen, som var den 
første i sitt slag. Forskerne konkluderte 
at hvis barn hovedsakelig spiser øko-
logisk mat, reduseres raskt og effektivt 
inntaket av giftige sprøytemidler og 
dermed risikoen for nevrologiske effek-
ter og andre helseskader.

sprøytemidler øker risikoen for 
Parkinsons sykdom
Personer som utsettes for ulike typer 
kjemiske plantevernmidler, ser ut til å 
ha større risiko for å utvikle Parkinsons 
sykdom enn de som ikke blir ekspo-
nert for slike giftstoffer. Det viser blant 
annet en undersøkelse publisert i 2006 
fra Harvard School of Public Health i 
USA.32

Studien tok utgangspunkt i en stor 
gruppe nordamerikanske kvinner og 
menn som deltok i den såkalte Cancer 
Prevention Study II Nutrition Cohort. 

Denne studien ble iverksatt av USAs 
kreftforening (The American Cancer 
Society) i 1992, og deltakerne ble 
fulgt opp med spørreskjemaer i 1997, 
1999 og 2001. Blant annet svarte de 
på hvilke potensielt farlige stoffer de 
hadde vært utsatt for, og ved siste 
oppfølging undersøkte man forekom-
sten av Parkinsons sykdom. De 143 
325 som returnerte spørreskjemaet i 
2001 og ikke hadde påvist sykdom-
men ved begynnelsen i 1992, utgjorde 
materialet for de nye analysene.

Resultatene viste at 7864 deltakere 
(5,7 prosent), blant annet 1956 bønder 
og fiskere, hadde vært utsatt for kje-
miske plantevernmidler, og disse per-
sonene hadde 70 prosent høyere risiko 
for å utvikle Parkinsons sykdom enn 
resten av studiepopulasjonen. I analy-
sene hadde man tatt hensyn til alder, 
kjønn, røykeatferd og andre forhold 
som kunne påvirke resultatene. Ekspo-
nering for en rekke andre miljøgifter 
viste ikke en slik sammenheng. Ame-
rikansk forskning har tidligere vist at 
bønder kan ha tre ganger så høy risiko 
for å utvikle Parkinsons sykdom enn 
gjennomsnittsbefolkningen, men ennå 
vet man for lite om hvilke typer plante-
vernmidler som er mest skadelige og 
hvordan de påvirker hjernefunksjonen.

Forskning viser at hjernen er ekstremt 
følsom for små konsentrasjoner av 
miljøgifter, og man ser raskere avvik 
i atferd enn synlige organendringer 
som redusert hjernestørrelse. Dyrefor-
søk tyder på at flere miljøgifter, blant 
annet plantevernmidler, selv i små 
doser kan forårsake psykiske lidelser 
fordi de skader eller dreper nervecel-
ler som produserer og frigjør signal-
stoffet dopamin. Det er grunn til å tro 
at tilsvarende skjer hos mennesker. 
Cellene dør av energimangel fordi stof-
fene hemmer mitokondriene, cellenes 
”kraftverk”. Skadde dopaminceller kan 
igjen påvirke andre hormon- og signal-
systemer i hjernen. Nedsatt funksjon av 
dopamin i hjernen kan være involvert i 
sykdommer som AD/HD, Tourettes 
syndrom, Parkinsons sykdom, autisme 
(ASD) og andre tilstander som er for-
bundet med biokjemiske ubalanser i 
hjernen. Eventuelle skadevirkninger 
avhenger av hvordan man blir utsatt for 
slike miljøgifter og hvor gammel man er 
når dette skjer. Foster og småbarn er 
spesielt følsomme.
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dette ingen garanti for god nok matkvalitet. 
En dyktig, konvensjonell bonde kan produsere 
matvarer av høyere kvalitet enn en bonde som 
driver økologisk etter minstekravene på en 
måte som ikke forbedrer jordsmonnet i nevne-
verdig grad, og hvor det brukes for lite eller for 
mye husdyrgjødsel av dårlig kvalitet.

Det er ikke nok å kutte ut kunstgjødsel og 
sprøytemidler for å skape fruktbar jord med 
et mangfoldig og dynamisk samspill mellom 
mange forskjellige bakterier, sopper, alger, 
marker og andre smådyr. Målrettet jordforbed-
ring innebærer flere tiltak og må styres og kon-
trolleres aktivt fra gårdbrukerens side over flere 
år hvis man virkelig vil oppnå en bedre kvalitet 
på jorda og maten. 

Langtidsforsøk
I Sveits har man i mer enn 30 år drevet sam-
menhengene dyrkingsforsøk for å sammenlikne 
virkningen av økologiske og konvensjonelle 
dyrkingssystemer.5 Ikke noe annet sted i verden 
har man gjort tilsvarende i vitenskapelige 
forsøk over så lang tid. Dette viktige forsknings-
arbeidet, som kalles DOK-forsøket, viser til 
gunstige effekter av økologiske driftsformer på 
blant annet jordfruktbarheten,6,7 noe som er 
helt avgjørende for matkvaliteten.

Studier gjennomført ved Louis Bolk Institut-

Høyere næringsinnhold i økologisk mat
Flere rapporter som har sammenliknet kvaliteten på økologisk og 
konvensjonell mat, konkluderer at økologisk mat blant annet har:10,11

● Høyere innhold av tørrstoff (dvs. mindre vann)
● Lavere proteininnhold
● Bedre proteinkvalitet (gunstigere sammensetning av aminosyrer – 
proteinenes byggesteiner)
● Høyere sukkerinnhold 
● Høyere innhold av enkelte vitaminer, slik som vitamin C og E
● Høyere mineralinnhold
● Mindre nitrat (nitrat kan være helseskadelig i større konsen-
trasjoner; noe omdannes til nitritt og eventuelt kreftfremkallende 
nitrosaminer/-amider)
● Høyere innhold av sekundære stoffer eller plantekjemikalier 
(hvorav flere er viktige antioksidanter og gir maten farge og smak), 
for eksempel quercetin, kamferol og salisylsyre (kan virke positivt på 
blodomløpet)
● Mer omega-3-fettsyrer i blant annet økologisk melk (omega-3-fett-
syrer er gunstig for immunapparatet, hjertet og hjernens utvikling)
● Høyere innhold av konjugert linolsyre (CLA kan bidra til bedre 
kroppssammensetning og bl.a. virke krefthemmende)
● Langt færre tilsetningsstoffer (f.eks. er nitritt ikke tillatt)
● Betydelig mindre rester av plantevernmidler (litt forekommer pga. 
forurensing fra bl.a. nedbør)
● Som regel lavere nivå av soppgifter (mykotoksiner) i blant annet 
korn 
● Ikke genmodifiserte ingredienser (tilfeller har forekommet pga. 
forurensing)
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tet i Nederland viser også at økologiske drifts-
former, særlig biodynamisk jordbruk, virker 
positivt inn på sammensetninga av nærings-
stoffer i både melke- og planteprodukter, sam-
menliknet med konvensjonell drift.8

En interessant studie ble publisert 2007 i 
tidsskriftet Journal of Agricultural and Food 
Chemistry.9 Her hadde forskere ved Universi-
tetet i California–Davis sammenliknet over en 
tiårsperiode innholdet av enkelte plantekjemi-
kalier i tomater som ble dyrket økologisk og 

konvensjonelt. De hadde i denne studien målt 
innholdet av to sekundære plantekjemikalier 
eller flavonoider som kalles quercetin og kam-
ferol, og som regnes for å ha flere gunstige 
effekter i kroppen. Dette var første gangen 
man hadde målt nøyaktig konsentrasjonen av 
flavonoider i tomat over et så langt tidsrom. 
Forskerne fant betydelig mer av disse stoffene 
i økologisk dyrkete tomater enn i de konvensjo-
nelle – i gjennomsnitt 79 og 97 prosent mer for 

henholdsvis quercetin og kamferol.
Det mest interessante var at forskjellen økte 

i løpet av tiårsperioden. Tomatene fra de øko-
logisk drevne jordstykkene inneholdt stadig 
mer flavonoider etter hvert som årene gikk, 
mens det var ingen betydelig endring å spore i 
de konvensjonelle prøvene. Forskerne forklarte 
dette med ulik gjødslingspraksis. Jorda som ble 
dyrket økologisk, fikk kompostert husdyrgjød-
sel, noe som økte gradvis innholdet av organisk 
materiale og humus og dermed jordas fruktbar-
het. Det konvensjonelle dyrkingssystemet fikk 
bare tilført kunstgjødsel. Det bidrar ikke til mer 
humus – tvert imot. 

Mer næring
Forskningen som eksisterer i dag, gir samlet 
sett grunn til å hevde at økologisk produsert 
mat som regel inneholder mer av blant annet 
enkelte vitaminer, mineraler, fettsyrer og 
sekundære stoffer eller plantekjemikalier enn 
konvensjonelle varer.10,11 For eksempel har en 
rekke studier påvist høyere nivå av omega-
3-fettsyrer og CLA (konjugert linolsyre) i øko-
logisk kjøtt og melk, og det er vanlig å finne mer 
av flere antioksidanter i den økologiske maten. 

Planter danner såkalte sekundære stoffer for 
å beskytte seg mot skadelig solstråling, bakte-
rieinfeksjoner, soppangrep, insekter og andre 
skadedyr. Et økende antall studier indikerer at 
disse plantekjemikaliene også kan beskytte oss 
mot sykdom når vi får dem gjennom maten. For-
skere har vært spesielt interesserte i salisylater, 
flavonoider og andre fenolforbindelser. Flere av 
disse er sterke antioksidanter og har et bredt 
spekter av medisinske egenskaper. Blant annet 
er noen krefthemmende, mens andre motvirker 
blodpropp. Salisylsyre, som vi finner i smerte-
stillende midler, er en kjent fenolforbindelse.

Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i 
konvensjonelt landbruk kan hemme plantenes 
produksjon av beskyttende sekundære stoffer, 
mens fravær av sprøytemidler i økologisk mat-
produksjon kan gi økt konsentrasjon av disse 
forbindelsene fordi plantene i større grad må 
beskytte seg selv mot skadedyr.12,13

De aller fleste studier som er gjennomført for 
å vise ernæringsmessige forskjeller mellom øko-
logisk og konvensjonell mat, har vanligvis sett 
på makronæringsstoffer, vitaminer og mine-
raler. Få har hittil sammenliknet produktene 
med hensyn til sekundære plantestoffer. Flere 
forskere hevder imidlertid at det sannsynligvis 
er her vi vil se de største forskjellene mellom 
økologiske og konvensjonelle matvarer. 

Mindre gift
I økologisk produksjon er det forbudt å bruke 
giftige, syntetiske plantevernmidler (sprøyte-

Kvalitet billedlig talt
Det er utviklet flere metoder som beskriver kvalitet med bilder i 
stedet for tall for å beskrive et så komplekst fenomen som kvalitet.34 
Eksempler på slike billedskapende metoder er rundbildekromato-
grafi, kopperkloridkrystallisasjon og stigebilder, som først og fremst 
har vært anvendt innen biodynamisk jordbruk siden 1920-årene. 
I nyere tid har imidlertid interessen for slike metoder økt i andre 
miljøer, og de er blitt utforsket med hensyn til bruk innen moderne 
datateknologi. Bildene avslører ikke nøyaktig hvilke forbindelser som 
finnes i matvarene, men de kan vise typen, mengden og mangfoldet 
av innholdsstoffer på en helt annen måte enn ordinære tester. Slike 
metoder vil derfor være et nyttig supplement til kjemiske analyser.

Ulike matvarer danner spesifikke mønster. Et bilde av gulrot er 
således forskjellig fra et bilde av rødbete. Bildene kan også avsløre 
kvalitetsforskjeller mellom matvarer produsert under ulike forhold og 
vise endringer i kvalitet ved forskjellige oppbevarings- og bearbei-
dingsmetoder. Dessuten kan de være et uttrykk for ”vitaliteten” i de 
livsprosessene som har foregått i plantene eller dyrene, og hvordan 
det har preget sammensetningen av ulike stoffer i maten.

Det er ikke alltid mulig å finne tydelige forskjeller mellom konven-
sjonelle og økologiske matvarer når man bare ser på vitamin- og 
mineralinnholdet. Imidlertid kan det være lettere å påvise kvali-
tetsforskjeller når man også bruker billedskapende metoder. Det 
kan skyldes at de fanger opp andre stoffer som vanligvis ikke blir 
analysert, i tillegg til at de gir et uttrykk for matvarenes energetiske 
kvaliteter. Undersøkelsene som er gjort med disse metodene, viser 
at økologiske matvarer har bedre billeddannende egenskaper,34 det 
vil si bedre kvalitet.

Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i kon-
vensjonelt landbruk kan hemme plantenes 
produksjon av beskyttende sekundære stoffer.[ ]
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midler), og flere undersøkelser har dokumen-
tert at økologiske matvarer inneholder lite eller 
intet av slike giftstoffer. Noe kan forekomme på 
grunn av forurensing fra nedbør eller konven-
sjonelle nabogårder.

Økologisk mat inneholder som regel også 
mindre soppgifter (mykotoksiner). Noen av 
disse er betydelig giftigere enn mange av plan-
tevernmidlene. Tidligere har norske undersø-
kelser ved Veterinærinstituttet vist at det har 
vært betydelig lavere innhold av sopper fra 
slekten Fusarium og deres giftstoffer i prøver 
av økologisk dyrket korn enn i konvensjonelt 
dyrkede. Det finnes ikke egnede soppmidler 
mot Fusarium. Bruk av sprøytemidler mot 
andre sopper kan således føre til at Fusarium 
blomstrer opp på grunn av mindre konkur-
ranse fra de andre.

Også i Tyskland har man tidligere undersøkt 
innholdet av mykotoksiner i hvete og rug fra 
både økologiske og konvensjonelle kornbruk. 
Resultatet var det samme: Det ble funnet bety-
delig mindre giftstoffer i de økologiske prøvene 
enn i de konvensjonelle. 

Økologisk jord som er rik på humus og 
mikroorganismer, er også i stand til å bryte ned 
giftstoffer og binde tungmetaller og radioaktive 
forbindelser. Det reduserer plantenes opptak av 

uønskede stoffer.4

I økologisk mat brukes dessuten langt færre 
konserveringsmidler og andre tilsetningsstof-
fer. For eksempel er det giftige stoffet nitritt 
ikke tillatt. Natriumnitritt brukes som konser-
veringsmiddel i diverse innmats- og kjøttpro-
dukter. Nitritt kan under spesielle omstendig-
heter reagere med aminer eller amider og danne 
såkalte nitrosaminer eller -amider. Aminer og 
amider finnes naturlig både i maten og kroppen. 
Nitrosaminer og -amider er en stor gruppe 
stoffer, og mange av dem er blant de mest kreft-
framkallende vi kjenner.

Bedre smak?
Flere kokker kan skrive under på at smaken 
ikke utvikler seg tilfredsstillende i matvekster 
som får kunstgjødsel og vokser raskt, mens det 
er mer smak i økologiske råvarer. Kokk Svein 
Aasen og Jan-Sverre Syvertsen framhever i 
boka Slipp råvarene løs14 at økologiske råvarer 
stort sett smaker bedre, og tilskriver dette dyr-
kingsmåten. Imidlertid har de registrert at ikke 
all økologisk mat smaker ekstra godt. Det kan 
noen ganger skyldes det naturlige innholdet av 
bitre smaksstoffer.

Noen sekundære stoffer smaker nemlig 
bittert. De kan være giftige i store mengder, 

Bør vi tilsette vita-
miner og mineraler 
til næringsfattig 
jord, mon tro?
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mens de beskytter mot sykdom i små kon-
sentrasjoner. På grunn av deres potensielle 

giftighet er vi fra naturens side program-
mert til å unngå bitterstoffer ved å mislike 

smaken. Det har næringsmiddelindus-
trien tatt konsekvensen av.

En del matvekster blir derfor 
kultivert eller bearbeidet slik at 

de inneholder minst mulig bitre 
stoffer.15 I en del tilfeller blir 

konsekvensen at maten gir 
oss mindre av ”helbredende 

gifter”. Ett eksempel er 
stoffet falkarinol, som 
blant annet finnes i gul-
røtter, ginseng, selleri og 

persillerot. Det smaker bittert, 
og forsøk indikerer at det kan hemme 
kreft i små doser. Ville gulrøtter inne-
holder mest av stoffet, mens de nye, 
søte gulrotsortene som dyrkes i dag, 
inneholder minst. Dette paradokset er 
en utfordring for både matvareprodu-
senter og forbrukere. Vi bør åpenbart 
tåle noe bittert for helsas skyld.

Økologisk mat inneholder generelt 
mer av sekundære stoffer hvor noen av 
dem smaker bittert. Det kan være årsaken 

til at økologiske matvarer ikke alltid 
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kommer best ut i smakstester, men kanskje er de sunnere 
nettopp av den grunn.

Bedre klima
Flere undersøkelser viser at økologisk landbruk gir 15–30 
prosent mindre utslipp av klimagassen karbondioksid 
(CO2) enn konvensjonell drift fordi energibruken er 
lavere.16 Årsaken er blant annet fravær av kunstgjødsel og 
sprøytemidler samt mindre bruk av langtransportert fôr. 

Dessuten inneholder økologisk drevet jord mer orga-
nisk materiale, humus og mikrober, som binder og lagrer 
karbon. Jordas mikroorganismer fordøyer plantema-
teriale som har bundet klimagassen karbondioksid, og 
bygger karbonet inn i humus. Uberørt jord har gjerne 
2–3 prosent humus, mens det kan være mer i økologisk 
dyrket jord. Industrielt drevet jord kan derimot inneholde 
mindre enn én prosent humus.17 Det betyr at en større 
utbredelse av økologisk landbruk ikke bare er viktig for 
å gi oss sunnere mat og et renere miljø, men også for å 
motvirke klimaendringer.

Langvarige forsøk i USA viser at karboninnholdet i jorda 
har økt med opp til 28 prosent på økologiske arealer.16 
Det tilsvarer en binding av 75 kg CO2 per dekar i året. Ut 
fra dette har forskere regnet ut at hvis all åkerjord i USA 
ble lagt om til økologisk drift, ville det binde en mengde 
karbon i jorda tilsvarende dagens CO2-utslipp fra halvpar-
ten av USAs bilpark. Langvarige forsøk i Sveits har også 
vist at det blir lagret mer organisk materiale i jorda ved 
økologisk drift enn ved konvensjonell drift. VOF
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Det diskuteres om fysisk kontakt med jorda kan 
være nesten like viktig for helsa som lys og riktig 
ernæring. Å ha jordkontakt betyr å gå barføtt 
ute og å sitte, arbeide eller sove inne i hus mens 
man er koblet til en leder som tilfører kroppen 
jordas naturlige, helbredende energi i form av 
elektroner. Omfattende pasienterfaringer tilsier 
at dette kan påvirke et vidt spekter av kroniske 
helseplager, og en del pilotstudier indikerer at 
dette kan være tilfelle.1 

Publiserte studier og artikler om jording 
fram til 2011 har vært utført og ført i pennen av 
fagfolk som i sine ”potensielle interessekonflik-
ter” har oppgitt at de har fått finansiell støtte 
fra produsenten av jordingsteknologi.2 Derfor 
har det vært behov for studier med uavhengig 
finansiering. 

Den første uavhengige studien ble trykket 

våren 2011. De to polske legene dr.med. Karol 
Sokal og dr.med. Pawel Sokal har studert 
hvordan jording påvirker en rekke fysiologiske 
prosesser.3 Studien består av fem eksperimen-
ter der effekten av jording er undersøkt på 1) 
kalsium-fosfat-homøostase og serumkonsen-
trasjoner av jern under nattesøvn (n=84 delta-
kere), 2) serumkonsentrasjoner av elektrolytter 
(n=28), 3) skjoldkjertelfunksjon under nattlig 
hvile (n=12), 4) glukosekonsentrasjon (n=12) 
og 5) immunrespons på en vaksine (n=32). 
Deltakerne ble delt inn i en testgruppe som ble 
jordet og en kontrollgruppe som ikke var jordet, 
og blod- og urinprøver ble analysert og sam-
menliknet.

Det ble funnet av jording under nattlig hvile 
reduserte serumkonsentrasjonen av jern, ioni-
sert kalsium og uorganisk fosfor og reduserte 

En uavhengig, polsk studie har funnet at jording av menneskekroppen 
påvirket en rekke fysiologiske prosesser både når man sover og ved 
fysisk aktivitet.

tekst iver MySterud     Foto ShutterStock

Uavhengig forskning 
på jording
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nyrenes utskillelse av kalsium og fosfor. Jording reduserte 
også nivået av fritt trijodtyronin (T3) og økte nivåene av 
fritt tyroksin (T4) og tyreoideastimulerende hormon 
(TSH). Kontinuerlig jording reduserte også blodsukkerni-
vået hos pasienter med diabetes. Jording reduserte blodets 
konsentrasjon av natrium, kalium, magnesium, jern, total-
protein og albumin, mens nivået av transferrin, ferritin og 
globuliner (α1, α2, β og γ) økte. Alle resultater var statistisk 
signifikante.

De polske forskerne knkluderte at jording av mennes-
kekroppen påvirket en rekke fysiologiske prosesser både 
under nattlig hvile og fysisk aktivitet. Effekten av jording 
på kalsium-fosfat-homøostasen er motsatt av hva som 
skjer ved vektløshet. Jording øker også aktiviteten av kata-
bole prosesser. Forskerne reiser hypotesen at jording kan 
være den primære faktoren som regulerer hormon- og ner-
vesystemene. VOF

Kilder:
1.  Mysterud I. Jordkontakt – en manglende faktor i helselikningen. Helse-
magasinet VOF 2011; 2 (1): 26-39.
2.  Oschman JL. Chronic disease: are we missing something? The Journal 
of Alternative and Complementary Medicine 2011; 17: 283-5.
3.  Sokal K, Sokal P. Earthing the human body influences physiologic 
processes. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2011; 
17: 301-8.

Jordkontakt – en manglende faktor i helselikningen
Fysisk kontakt med jorda kan være nesten like viktig for helsa som lys og riktig ernæring.

TeksT Iver Mysterud    FoTo shutterstock

- redusere årsaken til inflammasjon og forbedre eller eliminere symptomene på mange inflammatoriske sykdom-mer
- redusere eller eliminere kronisk smerte
- bedre regenereringsprosessene som pågår mens man sover- bedre søvnkvaliteten, i de fleste tilfel-ler merkbart

- øke overskuddet ved at kroppens energireserver belastes mindre- senke stressnivået og fremme ro og 

balanse i kroppen ved å roe ned nervesystemet og redusere nivået av stresshormoner i blodet- normalisere kroppens biologiske rytmer (biorytmer)
- fortynne blodet og bedre blodtrykk og sirkulasjon
- lette muskelspenninger og hodepine- bedre hormonelle plager og men-struasjonssymptomer- øke helbredelsesreaksjoner dramatisk og hjelpe til å forebygge liggesår- redusere eller eliminere tidsforskyv-

ninger (jetlag)
- beskytte kroppen mot elektromag-netiske felter som potensielt kan påvirke helsa negativt- øke restitusjonen etter intens fysisk anstrengelse

- løse alle helseplager forårsaket av mangel på kontakt med jorda- fremme homeostasen (balansen i kroppen) på en naturlig og god måte.

Jording ser ut til å ha følgende positive virkninger ved å2, s. 10-11
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MEDISIN OG FYSIOLOGI

Mennesket har i fortiden hatt direkte kontakt med underlaget eller brukt sko av materialer som leder godt, som skinn. Skinn er en god halvleder, og materialet leder enda bedre hvis det impregneres med salter og svette. Først på 1900-tallet begynte man å isolere føttene med mer solide sko av dårligere, eller ikke ledende, materialer. Da fjernet man seg fra den energien jorda tilførte våre forgjengere siden tidenes morgen. I dag vandrer de fleste rundt på syntetiske gummisåler som isolerer oss fra jordenergien. Dette forverres ved at vi store deler av tida oppholder oss i bygninger som er langt fra jordoverflaten. Ytterpunk-tene i jordkontakt vil være en person som går barbeint i skogen versus en person som har på sko med gummisåler og jobber høyt oppe i en skyskraper. I fortidsmiljøet sov man på eller i nær tilknytning til bakken, mens man i dag sover i senger inne i bygninger, senger som er isolert fra jorda.1

Inflammasjon
Den manglende jordkontakten ser ut til å kunne påvirke oss negativt på en rekke måter. La oss som eksempel ta inflammasjon eller betennel-sesreaksjoner uten mikroorganismer (virus, bakterier). Inflammasjon ser ut til å være for-bundet med de fleste kroniske lidelsene i vår tid. Blant mer enn 80 sykdommer som diskuteres i faglitteraturen, finnes alt fra hjerte- og kar-sykdom, diabetes, kreft og leddgikt til astma, multippel sklerose, Alzheimers sykdom, osteo-porose og psoriasis. 
Inflammasjon kan oppfattes som en energe-tisk ubalanse. For å bli kvitt inflammasjon må elektroner tilføres de problematiske områdene. Antioksidanter i maten og kosttilskudd som vitamin C, en elektrodonor, bidrar til dette. Enkel fysikk tilsier at man oppnår noe av det samme når man går barbeint utendørs. Da er man tilknyttet jord (derav navnet jording), og kroppen får tilført elektroner som nøytraliserer frie radikaler i kroppen. Denne påstanden er 

underbygd av omfattende erfaringer og en del forskning, som vi skal komme tilbake til.1 
Et nytt vitamin
De fleste kjenner til vitaminer, hvordan kroppen får dem tilført og deres funksjon. For eksempel stimulerer sollyset dannelsen av vitamin D i kroppen, og dette vitaminet (hormonet) er viktig for en rekke kroppsfunk-sjoner. Eksponering for jord kan oppfattes som et elektrisk ”næringsstoff” i form av elek-troner. Disse elektronene kan på engelsk opp-fattes som vitamin G – G for ”ground” (jord). På norsk kan vi eventuelt kalle det vitamin J. Akkurat som vi trenger vitamin D, trenger vi også vitamin J for å ha god helse.2, s. 9

Hva er jording?Jording vil si å koble seg til jordas evige overfla-teenergier. Det betyr å gå barføtt ute og å sitte, arbeide eller sove inne i hus mens man er koblet til en leder som tilfører kroppen jordas naturlige helbredende energier (elektroner).På jordoverflaten er det et overskudd av elektroner, og ved jordkontakt strømmer de inn i kroppen. Samtidig får kroppen samme energinivå eller elektriske potensial som jorda. Dette kan enkelt måles ved et voltmeter, noe som ble brukt i flere av studiene som omtales i det etterfølgende. Når måleravlesningene viste tilnærmet samme potensial som jorda (altså 0 V), visste man at alt utstyret var korrekt koblet eller fungerte riktig.
Denne bruken av begrepet jording er litt annerledes enn den vi er vant til, nemlig når man forbinder en kilde inne i et hus med bakken utenfor. Dermed går overskuddselektrisitet eller spenning fra huset og ned i jorda. Et eksempel på bruk er en lynavleder. Dette fenomenet heter på engelsk ”grounding” (ground = jorda, bakken). Noe annet er å ta opp elektroner fra jorda, og for å unngå å blande det sammen med ”grounding”, brukes i faglitteraturen ofte begrepet ”earthing” (earth = jorda, jordoverflaten, jordkloden).1 
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Hjernen, nervevev, nyrene, blodcellene og morkaka 
trenger glukose som energikilde. Likevel må vi ikke spise 
sukker, for leveren og andre organer kan lage glukose fra 
aminosyrer fra protein og glyserol fra fett. Et høyt inntak av 
raffinert sukker kan imidlertid føre til psykisk ubalanse.

tekst dAg viLJen PoLeSzynSki     Foto ShutterStock

Sukker og 
psykisk ubalanse
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Hvis sukkerspising blir en vane, reduseres gradvis kroppens lagre av vitaminer, fett-
syrer og protein. Dermed må en rekke næringsstoffer hentes fra vev et eller annet 
sted i kroppen for å opprettholde de metabolske aktivitetene som sukker bidrar til.

Bortsett fra mikroskopiske rester av noen få 
andre næringsstoffer, inneholder hvitt bordsuk-
ker (farin) ikke annet enn energi i konsentrert 
form. Det betyr at det ikke inneholder noen av 
de stoffene som er nødvendige for en normal 
funksjon eller vedlikehold av menneskekrop-
pen. Den britiske legen og sukkerforskeren 
John Yudkin ordla seg i 1972 slik:1 s. 5

”Jeg kan komme med to påstander som ingen 
kan imøtegå: For det første finnes det intet 
fysiologiske behov for sukker; alle menneskets 
ernæringsbehov kan møtes fullt ut uten å innta 
en eneste teskje hvitt, brunt eller uraffinert 
sukker, verken isolert eller som del av mat eller 
drikke. For det andre; hvis bare en liten del av 
det vi allerede vet om sukker, skulle bli kjent i 
forbindelse med et hvilket som helst annet stoff 
som skulle brukes som tilsetning til mat, ville 

det øyeblikkelig ha blitt forbudt.”
Forbud mot sukker er en smule drastisk, 

siden det i små mengder ikke er helseskadelig, 
og en del av kroppens celler bruker faktisk noen 
titalls gram glukose per døgn. Vi bør likevel være 
forsiktig med inntak av hvitt sukker (sukrose). 

Sukrose gjøres tilgjengelig for kroppens 
celler ved at det spaltes i tarmen slik at fruktose 
og glukose kan opptas i blodet. Kroppen trenger 
åtte sukkerarter som vi kan få via kostholdet, 
men de kan også lages i leveren fra glukose.2 Sti-
velse, som finnes i grønnsaker og frukt, består 
av glukosemolekyler som kroppen kan bruke 
direkte. Glukose kan også dannes fra glykogene 
aminosyrer i protein, fra glyseroldelen i fett 
eller alkohol.

Sukker ”spiser” vitaminer
Når vi inntar glukose direkte eller danner 
”blodsukker” ved nedbrytning av stivelse 
eller proteiner i matvarer, inntar vi samtidig 
en rekke andre næringsstoffer som kroppen 
trenger. Dette skjer ikke hvis en stor del av 
energiinntaket erstattes av hvitt sukker:3 s. 59 

Derfor vil en som spiser hvitt sukker, sette seg 

i ”ernæringsgjeld”. 
Sukker kan nemlig ikke brukes til å danne 

ATP (adenosin trifosfat – det energimolekylet 
kroppen bruker til å utføre arbeid), uten alle 
de næringsstoffene som er involvert i å bryte 
det ned til CO2 og vann (H2O). Både vitaminer, 
mineraler og til og med noen proteiner og fett-
molekyler er nødvendige.

Den ”ernæringsgjelda” man får ved å spise 
hvitt sukker uten å tilføre nødvendige makro- 
og mikronæringsstoffer, har alvorlige konse-
kvenser i samfunn hvor inntaket av sukker er 
mange titalls kilo per innbygger per år. Samti-
dig mangler mange essensielle næringsstoffer 
i kosten.3, s. 60 Hvis sukkerspising blir en vane, 
reduseres gradvis kroppens lagre av vitami-
ner, fettsyrer og protein. Dermed må en rekke 
næringsstoffer hentes fra vev et eller annet sted 

i kroppen for å opprettholde de metabolske 
aktivitetene som sukker bidrar til.

En slik underernæring merkes ofte ikke før 
man inntar et høyere sukkerinntak enn gjen-
nomsnittet. I Norge ligger dette på 90-100 gram 
per dag. Problemet med å bruke gjennomsnitts-
tall er at svært få inntar akkurat like mye som 
gjennomsnittet – noen bruker svært lite, mens 
andre bruker mye mer.

På slutten av 1960-tallet fant John Yudkin 
at sukkerforbruket i Storbritannia varierte fra 
så lite som 15 gram per dag til mer enn 400 
gram og at 13 år gamle britiske gutter inntok i 
gjennomsnitt omkring 210 gram per dag.1, s. 38-51 
Dette utgjør 850 kcal eller noe slikt som ⅓ av en 
dagsrasjon energi. I ekstreme tilfeller utgjorde 
sukker alene mer enn 50 prosent av matens 
totale energi. 

Erstatter mer næringsrik mat
Der hvor sukker forsyner en så stor andel av 
totalen, ser man ikke bare de direkte virknin-
gene ved at det frarøver organismen nødven-
dige næringsstoffer. Samtidig spiser vi mindre 
av andre matvarer som inneholder rikelig med 
næringsstoffer.

 Imidlertid er det ikke bare dem som inntar 
mest sukker, som kan få mangel på næringsstof-
fer. Når vi tar i betraktning at maten i mange 
industriland i gjennomsnitt gir 40-45 prosent 
av kaloriene fra fett,4 hvorav en stor del er raf-
finert eller oksidert, ved siden av 15-20 prosent 
fra sukker, betyr det at minst 60 prosent av 

Sukrose
Sukrose (farin) finnes i sukkerrør eller sukkerroer, og hvitt sukker er 
raffinert til en renhet på 99,9 %.11 Den kjemiske formelen for sukrose 
er C12H22O11, og innholdet i sukkerrør er omkring 13 og i roer 16 
prosent. Sukrose er et disakkarid som er satt sammen av monosak-
karidene glukose og fruktose.
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kostholdet er fattig på næringsstoffer. 
I tillegg mangler det resterende 

kostholdet en rekke næringsstoffer 
fordi det stort sett består industrielt 
bearbeidede matvarer, hvitt mel 
og alkohol. På toppen av dette 
kommer syntetiske tilsetnings-
stoffer og giftrester fra indus-
triforurensninger og land-
brukskjemikalier, og mange 
bruker medikamenter og er 
utsatt for dagliglivets stress. 
Slike faktorer bidrar til å øke 
behovet for næringsstoffer.5,6,7

Det er i en slik sammen-
heng at sukker står fram som 
en potensiell utløser for en 
rekke sykdommer, selv om 
ikke alle detaljer er klarlagt når 
det gjelder hvor mye av ulike 
næringsstoffer som kreves for å 
omsette sukker i kroppen. Imid-
lertid er det allment kjent at mange, 
ikke bare barn og unge, men også 
grupper av kvinner, eldre og lavinn-
tektsgrupper generelt har marginal eller 
alvorlig mangel på B-vitaminer, kalsium, 
jern og andre mineraler.

Introduksjonen av stålmøller på 1800-tallet 
gjorde det mulig selv for fattige å innta hvitt 
brød i store mengder.8 s. 86 Konsekvensen var 
at de fattige mistet en stor andel av fibrene i 
kostholdet i tillegg til omkring ⅓ av inntaket av 
vitamin B1 og inntil halvparten av det daglige 
jerninntaket. 

Vanen med å innta hvitt brød ble opprett-
holdt, og selv midt på 1960-tallet ble det doku-
mentert store ernæringsmangler blant barn 
i USA:9, s. 91 Fire av ti inntok ikke tilstrekkelig 
kalsium, tre av ti manglet jern, fire av ti vitamin 
A, og tre av ti fikk ikke nok vitamin C.

Konklusjonen er at sukker ikke bare øker 
behovet for andre næringsstoffer, det erstatter 
dessuten verdifulle matvarer og bidrar derfor i 
betydelig grad til mild eller til og med fullsten-
dig utilstrekkelig næringstilførsel, selv i høyt 
industrialiserte land i vår tid.10

Blodsukker og psykisk helse
Dersom vi skal holde oss fysisk og psykisk på 
topp, må en del celler i kroppen ha tilgang på 
sirkulerende blodsukker som energibærer. Det 
er viktig at blodsukkernivået holdes innenfor 
snevre grenser for at kroppens celler og hjernen 
skal få en jevn tilførsel av glukose. Dersom 
blodsukkernivået (glukose i blodet) øker 40-50 
% eller mer over fastende blodsukker (4,5-6 
mmol/l), skiller normalt bukspyttkjertelen ut 
insulin, som fester seg på mottakere (resepto-

rer) på lever- og muskelceller. Dermed fraktes 
glukose inn i celler som først lagrer overskud-
det som glykogen til framtidig bruk. Dersom 
glykogenlagrene er fulle, omdannes glukose til 
fettsyrer som lagres i fettcellene.

En tilstand hvor blodsukkeret er midlerti-
dig forhøyet, kalles hyperglykemi. Dette er en 
normal tilstand etter sukkerinntak, selv om et 
påfølgende blodsukkerfall kan utløse sympto-
mer på reaktiv hypoglykemi. Dersom blodsuk-
keret er kronisk forhøyet og ikke faller tilbake 
til fastende verdi innen et par timer etter inntak 
av sukker eller et karbohydratrikt måltid, er det 
en indikasjon på at men enten er i ferd med å 
utvikle diabetes (prediabetes) eller allerede har 
sykdommen.12 

Glukose krever insulin for å opptas i cellene 
og brukes til energiformål. Det tas raskt opp 
i blodet og stimulerer bukspyttkjertelen til å 
skille ut insulin for å stabilisere blodsukkerni-
vået på et optimalt nivå. Dersom bukspyttkjer-
telen stadig blir aktivert for å danne insulin hver 
gang blodsukkeret skyter i været etter inntak av 
raffinert sukker, blir virkningen av insulinet på 
cellene gradvis mindre, det vil si at man utvikler 
insulinresistens. 
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Sukkersyke (diabetes)
I ekstreme tilfeller kan bukspyttkjertelen bli så 
utmattet at den ikke produserer insulin, og da 
har man utviklet insulinavhengighet eller type 1 
diabetes. Dette ser man vanligvis bare hos barn 
og unge.

Hvis en diabetiker setter en for stor dose 
insulin for å korrigere et farlig høyt blodsuk-
ker (hyperglykemi), kan blodsukkeret falle så 
mye at det fører til hypoglykemi eller for lavt 
blodsukker. 

Hos diabetikere forblir blodsukkernivået 
høyt etter måltider som inneholder karbohy-
drater, og siden kroppen ikke tolererer et høyt 
nivå av glukose, skilles overskuddet ut i urinen. 
Et relativt overskudd av glukagon (som skilles 
ut av bukspyttkjertelens alfaceller) i forhold til 

insulin motvirker at kroppen lagrer glukose som 
glykogen til seinere bruk.13 s. 181 Hvis man mister 
sukker i urinen og bruker opp resten, motvirker 
mangelen på glykogen at man gjenoppretter et 
normalt blodsukker. Da oppleves det som kalles 
hypoglykemi.

Et lavt blodsukkernivå som vedvarer i flere 
timer, er en alvorlig stressituasjon som kan føre 
til følelsesmessig ustabilitet i form av depresjon, 
angst, irritabilitet og oppfarenhet. Hvis en dia-
betiker med ”føling” ikke får tilført raskt absor-
bert sukker (glukose eller sukrose) oralt eller 
intravenøst, oppleves symptomer som uklart 
syn eller dobbeltsyn, alvorlig hodepine, mental 
forvirring. Til slutt går man i koma, som poten-
sielt er en dødelig tilstand. Det samme kan skje 
ved overdosering av insulin.

De fysiologiske virkningene av et lavt blodsuk-
ker ved diabetes har mange likhetspunkter med 
de psykiske helseproblemene som noe slikt som 
det 20 prosent av befolkningen opplever i for-
bindelse med kronisk sykdom.14

Diabetikere er ikke psykisk syke selv om de 
kan få symptomer på det. Imidlertid kan alvor-
lig hypoglykemi (lavt blodsukker) og psykisk 
sykdom ses på som to sider av samme sak fordi 
mange av symptomene på begge tilstander er 
så like.

Selv om forekomsten av diabetes økte kraftig 
i løpet av forrige århundre i industrialiserte 
land,10, s. 107 rammes fortsatt bare 5-10 prosent 
av befolkningen. Det finnes imidlertid gode 
indikasjoner på at mildere eller mer alvorlige 
former for hypoglykemi er langt mer utbredt 
enn diabetes.15, s. 57 

For mye insulin
De fleste av oss har en eller annen gang opplevd 
virkningene av raske endringer i blodsukkerni-
vået etter å ha inntatt store mengder sukkerhol-
dige matvarer, søt brus, saft, te eller kaffe med 
sukker. Når bukspyttkjertelen nedjusterer et 
forhøyet blodsukkernivå ved hjelp av insulin, 
oppleves en slik tilstand kjent som hyperinsuli-
nemi (for mye insulin i sirkulasjon). Hvis dette 
skjer mange ganger i løpet av dagen, vil man 
kunne oppleve en tilstand av kronisk hyperin-
sulinemi.

Selv om insulin er et livsnødvendig hormon, 
er et kronisk forhøyet insulinnivå mer enn 
kroppen tåler. Normalt forårsaker fallet i 
blodsukker som følger en hyperinsulinemi, et 
gradvis økt blodglukosenivå ved hjelp av gluka-
gon eller adrenalin. Dermed gjenopprettes en 
normal tilstand av oppmerksomhet og psykisk 
likevekt. I noen tilfeller går dette galt:13, s. 86-7

”… hvis blodsukkerkonsentrasjonen ikke blir 
økt av adrenalin og den hypoglykemiske tilstan-
den vedvarer, kan ulike psykiatriske og feil-
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funksjoner i nervesystemet utvikles. Utbrudd 
av sinne, ekstrem depresjon, bevegelseshem-
minger, hallusinasjoner og all slags symptomer 
på visse psykotiske lidelser kan tre fram. 

 … nervøsiteten som medfølger den første 
mobiliseringen av adrenalin fører til tvangs-
spising hos noen personer, tvangsdrikking av 
alkohol hos andre, hyper- eller manisk aktivitet 
hos noen og psykologisk tilbaketrekking hos 
andre. Slik atferd ser ut til å støtte oppfatnin-
gen om at den som rammes, forsøker å tilpasse 
mangelen på blodsukker og den høye konsen-
trasjonen av adrenalin ved å endre atferd.

Under stress øker røykere forbruket av 
sigaretter. … nikotin virker omtrent som adre-
nalin… og virker som et oppkvikkende rusmid-
del. Det samme gjelder for dem som drikker 
store mengder kaffe. … på noen måter føler de 
seg bedre tilpasset hvis de får stimulansen av 
koffein, som i likhet med nikotin, forsterker 
virkninger av adrenalin.”

Dermed forstår vi hvordan sukkerspising 
ikke bare kan føre til sukkeravhengighet, men 
i enkelte tilfeller også til overdrevent inntak 
av tobakk, koffein eller alkohol. Faktisk er det 
slik at mange personer med dårlige matvaner 
er avhengige av mange ulike stimulanser, mens 
folk som spiser en balansert, næringsrik diett 
bare ser ut til å være ”huket” på én ting: god mat.

Mangel på vitamin B
Toleransen for sukker varierer fra person til 
person, men generelt kan man si at jo høyere 
gjennomsnittsforbruket i en befolkning er, 
desto flere vil oppleve det William Dufty i 1975 
beskrev i sin bok om ”sukkerdepresjon” (sugar 
blues). Personer som ikke klarer å håndtere 
sukker, skrev han,16, s. 70 opplevde reaksjoner 
som tretthet, nervøsitet, depresjon, manglende 
oppmerksomhet, sug etter søtsaker, manglende 
evne til å håndtere alkohol, konsentrasjonsvan-
sker, allergier og lavt blodtrykk.

Slike virkninger kan forklares ikke bare av 
variasjonene i blodsukkernivået, men trolig 
også av det faktum at sukker ”frarøver” nerve-
systemet viktige vitaminer og mineraler, særlig 
vitamin B, kalsium og krom.17

Vitamin B tilhører en gruppe ulike vitami-
ner som til dels har gjensidige understøttende 
oppgaver i stoffskiftet og inngår i det som kalles 
”B-kompleks.” Dette er nødvendig for at nerve-
systemet skal fungere normalt, og mangel på 
vitamin B-kompleks kan gi alvorlige psykiske 
symptomer.

Befolkninga i industrialiserte land opplevde 
ikke bare en reduksjon i vitamin B-inntaket 
i forrige århundre, men sukker opptok også 
gradvis en økende andel av kostholdet. Ifølge 
den tyske ernæringsspesialisten dr.med. Max-

Otto Bruker (1909-2001), har forskning på 
vitaminstoffskiftet vist at nedbrytning av sukker 
til ATP ikke kan skje uten tilstedeværelse av 
tiamin, riboflavin, pantotensyre, niacin og 
biotin.17, s. 11

Bruker påpekte at faren forbundet med 
sukker ikke skyldes at det er så fattig på vitami-
ner og mineraler, men at vitaminbehovet øker 
proporsjonalt med sukkerinntaket.

Vitamin B1
Ernæringsforskeren Carlton Fredericks18 (1910-
87) beregnet på 1960-tallet at for hver 1000 
kcal eller 250 gram sukker som spises, kreves 
omkring 0,5 mg vitamin B1 (tiamin) i stoffskif-
tet.19, s.149 Med et anbefalt dagsinntak (ADI) på 

Måling av blodsuk-
ker er en enkel sak. 
Her vises et normalt, 
fastende blodsukker 
på 5 mmol/l.
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bare 1,2 mg er det lett å se at sukkeravhengige 
personer, som i lengre periode har for lavt 
inntak av tiamin, kan utvikle mangler.

Virkningene av tiaminmangel ble testet i 
kontrollerte eksperimenter så tidlig som i 1943 
ved den kjente Mayo-klinikken20 i USA. Der 
ble forsøkspersoner tilført sukker enten til en 
ellers vanlig diett, eller til en diett som manglet 
tiamin. Ifølge Carlton Fredericks framprovo-
serte sukker nervøst sammenbrudd. 

Selv forsøkspersonene som fikk et balansert 
kosthold, fikk symptomer på psykisk ubalanse 
på grunn av mangel på vitamin B1: de ble ute 
av stand til å konsentrere seg, fikk problemer 
med hukommelsen, dårligere koordinasjons-
evne med fingrene, maniske raseriutbrudd og 
redusert skjoldkjertelaktivitet. Atferden for-
verret seg faktisk så mye at eksperimentet ble 
stoppet fordi forskerne fryktet at forsøksper-
sonene skulle få varige konsekvenser for deres 
personlighet.

Resultatene fra et annet eksperiment hvor del-
takerne ble gitt omkring 0,45 mg tiamin per dag 
(under halvparten av anbefalingen) i 8-12 uker, 
viste liknende personlighetsendringer:19, s. 172-3

”Alle deltakerne ble irritable, deprimerte, 
kranglete, lite samarbeidsvillige og, uten at de 
forsto hvorfor, redde for at en ulykke kom til å 
ramme dem.”

Deltakerne ble rapportert å ha vært fysisk 

og mentalt velbalanserte da de fikk tilsvarende 
anbefalt dagsdose (ADI) av tiamin. Interessant 
nok hadde alle personene i denne studien tidli-
gere vært behandlet for psykiske lidelser som de 
var friskmeldt fra.

Siden tiaminbehovet ser ut til å variere fra 
person til person, kan det hende at ”slike perso-
ner kan være særlig sårbare overfor virkningene 
av et lavere inntak av tiamin”.

Vitamin B2
Vitamin B2 (riboflavin) er også viktig for normal 
funksjon av nervesystemet, huden, hår, osv., 
men siden dette vitaminet er vist å kunne 
dannes i tarmen, som dermed kan forsyne 
resten av kroppen, virker riboflavinmangel å 
være sjeldent.3, s. 22-6

Vitamin B3
Mangel på vitamin B3 (niacin) har vært satt i 
sammenheng med en alvorlig sykdom kalt pel-
lagra, som i noen samfunn er like utbredt som 
skjørbuk (mangel på vitamin C) og beriberi 
(mangel på tiamin). Pellagra er ofte forbundet 
med symptomer som involverer nervesyste-
met:3, s. 26-8 ”I milde tilfeller forekommer bare 
svakhet, skjelvinger, angst, depresjoner og 
irritabilitet. I mer alvorlige og akutte tilfeller 
forekommer imidlertid mer dramatiske forstyr-
relser med klassiske tegn på akutt psykose.”

Betydningen av niacin i kostholdet er blitt 
bekreftet ved den vellykede bruken av dette 
vitaminet i megadoser i behandlingen av schizo-
freni, og en ortomolekylær psykiater har uttalt 
med overbevisning at dersom9, s. 514, 21 ”all vitamin 
B3 ble fjernet fra maten, ville samtlige av oss bli 
psykotiske innen et år. Denne pandemiske psy-
kosen ville minne om pellagra, og den ville likne 
på schizofreni. Dette illustrerer klart det som 
skjer med en til to prosent av befolkningen.”

Niacin bidrar til å regulere blodsukkernivået 
hos hypoglykemiske pasienter, noe som under-
streker sammenhengen mellom B-komplekset 
og sukkerinntak.3, s. 181

Vitamin B6
Mangel på vitamin B6 (pyridoksin) ser ut til å 
forårsake ”tilsvarende symptomer som ved 
mangel på tiamin og niacin, og kan utløse en 
form for depresjon.”3 s. 185 Pyridoksin ser også ut 
til å være involvert i kvinners hormonbalanse 

(...) Atferden forverret seg faktisk så mye at eksperimentet ble 
stoppet fordi forskerne fryktet at forsøkspersonene skulle få varige 
konsekvenser for deres personlighet.[ ]
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(p-piller bidrar til pyridoksinmangel,3, s. 183) som 
igjen påvirkes av et høyt sukkerinntak.3, s. 157-8

Vitamin B12 og folsyre
To andre vitaminer i B-gruppa er vitamin B12 
(cyanokobalamin) og folsyre (folat). Mangel på 
B12 (enten på grunn av for lavt innhold i maten 
eller grunnet for lite opptak fra tarmen) kan 
føre til tilfeller av pernisiøs (ondartet) anemi. 

Mangelsykdommen pernisiøs anemi er helt 
klart forbundet med dårlig psykisk helse.3, s. 187 
Personer med denne mangelsykdommen er 
ofte irritable eller vegrer seg mot å samarbeide 
i behandlingen, plages av paranoide tanker, 
forvirring særlig om kvelden og gradvis dårli-
gere hukommelse. Slike psykiatriske sympto-
mer inntreffer mange ganger lenge før anemi 
(mangel på røde blodlegemer) eller nevrolo-
giske problemer viser seg.

Vitamin B12 blir også brukt i megavitaminte-
rapi i likhet med niacin, vitamin C, folsyre, sink 
og pyridoksin (B6). Det ser ut til at folsyre og 
vitamin B12 på en eller annen måte overlapper 
hverandre biokjemisk.3, s. 188-9 Mangel på folat 
er forbundet med psykisk sykdom, siden man 
i utvalg av psykiatriske pasienter har funnet 
at mer enn 80 % lider av mangler. De mest 
utbredte symptomene er interesseløshet, inne-
sluttethet, manglende motivasjon og depresjon.

Pantotensyre
Pantotensyre tilhører også B-komplekset. Det 
er vist i rotteforsøk at mangel på pantotensyre 
fører til grått hår, veksthemming, blødninger 
og ødeleggelse av binyrene.17, s. 28-30 Binyrene 
produserer hormonet kortisol, som blant annet 
motvirker kronisk hypoglykemi ved å øke 
blodsukkeret. 22 Ifølge Rudolph Ballentine3, s. 

189 er ”binyrene involvert i stressresponsen, 
uansett om stresset er fysiologisk, følelsesmes-
sig, psykologisk eller alle tre.”

Biotin
Det siste B-vitaminet er biotin, som også er 
kjent for å kunne gi psykologiske virkninger ved 
mangeltilstander. Biotinmangel er vist å kunne 
forårsake tretthet, depresjon, kvalme, smerter 
og appetittløshet.3, s. 93; 17, s. 30-31 

Vi påstår ikke at samtlige vitaminer i B-kom-
plekset er direkte forbundet med sukkerinntak 
i betydningen av at sukker tømmer kroppens 
lagre av disse vitaminene, men når sukker 
erstatter næringsrike matvarer, kan marginal 
eller (for enkelte personer) betydelige mangler 
på disse vitaminene forekomme.

Kalsium i nervesystemet
Selv om 99 % av kroppens kalsium finnes i 
tenner og bein, har kalsium også en viktig funk-

sjon i å overføre signaler i kroppens nervesys-
tem.23 Kalsiummangel kan ha sammenheng 
med mangel på vitamin C eller D i dietten, siden 
begge disse vitaminene er vist å øke kalsium-
opptaket fra tarmen ved siden av laktose og 
andre faktorer.10, s. 228-9

Undersøkelser fra USA i 1968 indikerte at 
nesten en tredel av befolkningen hadde mangel 
på kalsium,24 mens undersøker fra Tyskland 
viste at ingen aldersgrupper fikk i seg anbefalte 
mengder.10 Kalsiummangel bør følgelig tas på 
alvor, et poeng som forsterkes ved at ekspe-
rimenter indikerer at sukker bokstavelig talt 
”stjeler” kalsium fra kroppen.17, s. 43-5

Man kan bli ”huka” 
på brød hvis 
man ikke klarer å 
nedbryte opioider i 
tarmen…
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Den japanske forskeren dr.med. Awasi 
Katase og 40 medarbeidere studerte i perioden 
1920-30 virkningen av sukker på ulike dyr.25 
Hensikten var å kontrollere kliniske erfaringer 
som viste at ungdommer med et høyt sukke-
rinntak utviklet visse ”kroppslige svakheter”. 
Eksperimenter med unge kaniner som ble fôret 
med bare 2-4 gram sukker per kg kroppsvekt 
per dag (tilsvarende 40-60 gram for et barn 
som veier 20-30 kg), viste etter 146 dager store 
sykelige endringer i skjelettsystemet i form av 
mykere bein, bøyninger, sprekker og brudd. 
Beinsubstansen ble så svak at man lett kunne 
skjære gjennom beina med en kniv. I tillegg 
fant man patologisk vekst i parathormonkjer-
telen, noe som klart pekte på forstyrrelser i 
kalsiumbalansen.

Parathormonkjertelen stimulerer mobilise-
ring av kalsium fra skjelettet, noe som særlig ser 
ut til å være et problem for kvinner etter over-
gangsalderen, når en rekke hormonelle end-
ringer skjer i kroppen.3, s. 226 Mange hormoner 
spiller en viktig rolle i nervesystemet. Ved siden 
av at kalsiummangel kan føre til beinskjørhet, 
osteomalaci (deformiteter i og mykning av bein-
substans) og engelsk syke, kan kalsiummangel 
også forårsake økt irritabilitet.24, s. 90

Noen pasienter som lider av psykiatrisk 
depresjon, opplever endringer i kalsiumstoff-
skiftet og øker opptaket når de får effektiv 
behandling.24, s. 92-3 Dette understreker betydnin-
gen av tilstrekkelig kalsiumopptak for å unngå 
psykisk ubalanse.

Hypoglykemiske personer på høyproteindiett 

trenger mer kalsium enn andre, siden de skiller 
ut mer i urinen. Som diskutert ovenfor, kan 
hypoglykemi skyldes et høyt sukkerinntak. En 
annen faktor som kobler et høyt sukkerinntak 
til kalsiumtap, er den patologiske tilstanden 
diabetisk koma, hvor ketoner akkumuleres i 
blodet til et så høyt nivå at blodet kan bli livs-
truende surt. 

Diabetes og kalsium
Når kroppen skiller ut store mengder ketoner,13, 

s. 184-7 skilles samtidig ut basedannende minera-
ler. Derfor trekkes ioner av kalium, natrium, 
kalsium og magnesium ut av cellene. Hos dia-
betikere kan en syreopphopning forårsaket av 
ketoner derfor føre til et betydelig tap av ioner 

samtidig med at sukker skilles ut i urinen. 
Utskillelsen av glukose og ketoner i urinen 
fører til en rekke forstyrrelser i nervesystemet, 
dehydrering (væsketap), sviktende blodomløp, 
nyresvikt, transe, koma og – i ytterste konse-
kvens – til slutt død.

Diabetisk koma er ikke akkurat en vanlig til-
stand, og dette ekstreme eksemplet illustrerer 
bare noen mulige forbindelser mellom sukker-
inntak og kalsiumtap eller -mangler. Mer vanlig 
er tilstanden med lavt blodsukker som hypogly-
kemiske pasienter opplever.

”Det har vært kjent i mer enn tretti år”, skrev 
Martin L. Budd i 1980,15, s. 48-9 ”at lavt blodsukker 
følges av et lavt kalsiumnivå i blodet”. Stresstil-
standen reaktiv hypoglykemi etterfølges gjerne 
av hyperinsulinemi, som igjen kan skyldes et 
for surt miljø i mage- og tarmkanalen. Dersom 
magesaftene er for sure, reduseres opptaket av 
kalsium. I slike tilfeller hentes kalsium fra bein 
for å opprettholde et normalt kalsiumnivå i 
blodet. 

Ved siden av dette kan hvitt sukker direkte 
bidra til redusert kalsiumopptak.26 Nøyaktig 
hvordan slike prosesser fungerer, er ikke kjent, 
hvilket betyr at noen av de nevnte hypotetiske 
sammenhengene trolig er kontroversielle. 
Det reduserer imidlertid ikke betydningen av 
det faktum at en negativ kalsiumbalanse kan 
utgjøre et reelt problem.

Gammel vane…
Sukker er både næringsmiddelindustriens favo-
rittingrediens og en ”fattigmanns trøst” fordi 

det tilfører kroppen billig energi. Sammen med 
smaksopplevelsen er dette den viktigste årsaken 
til at sukker brukes som mat, tross negative hel-
sekonsekvenser.

Sukker gir en behagelig smaksopplevelse, og 
ved siden av psykologiske mekanismer gjør de 
fysiologiske virkningene sukkeravhengighet til 
en reell fare.27 Forestillingen om hvitt som noe 
rent bringer tankene hen på godhet og uskyld 
fra et religiøst synspunkt, og ”naturlig” i motset-
ning til syntetisk eller ”kjemisk” har utvilsomt 
bidratt til utbredelsen av hvitt sukker. Legg til 
en manglende forståelse av sukkerets sykdoms-
framkallende virkninger blant folk flest, og det 
er ikke vanskelig å forstå hvorfor mange har 
vansker med å kutte sukkerinntaket. 

Eksperimenter med unge kaniner som ble fôret med bare 2-4 gram sukker per kg 
kroppsvekt per dag (tilsvarende 40-60 gram for et barn som veier 20-30 kg), viste 
etter 146 dager store sykelige endringer i skjelettsystemet i form av mykere bein, 
bøyninger, sprekker og brudd. [ ]
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Gluten og andre proteiner i korn påvirker men-
neskets immun-, fordøyelses-, hormon- og 
nervesystem og kan utløse autoimmunsykdom.1 
Best kjent er sammenhengen mellom gluten og 
cøliaki, men så langt er mer enn 150 lidelser 
eller symptomer knyttet til glutenintoleranse 
og reaksjoner på andre proteiner (bl.a. lekti-
ner),2 inkludert psykiske lidelser. Melkesukker 
(laktose) og -proteiner (kasein, myseproteiner) 
i melk er også forbundet med en rekke sykdom-
mer og plager. 

Forskning og klinisk erfaring viser at flere 
av proteinene i korn og melk kan medvirke til 
blant annet fordøyelsesproblemer, lekk tarm, 
allergier, intoleranse, åreforkalkning, diabetes, 
revmatisme, hudproblemer, psoriasis, migrene, 
Sjøgrens syndrom, spiseforstyrrelser, depre-
sjon, AD/HD, autisme, schizofreni og muligens 
multippel sklerose (MS).1 Det skyldes blant 
annet manglende evne til å danne nok av de 
enzymene som trengs for å bryte ned laktose 
til enklere sukkerarter (glukose, galaktose) og 
proteinene til aminosyrer og korte peptidkjeder 
(består av noen få aminosyrer). 

Proteinintoleranse
Cøliaki og glutenintoleranse skyldes delvis at 
genetisk disponerte personer reagerer på gliadin 
i hvete og liknende proteiner i andre kornslag. 

Gliadin tilhører gruppa prolaminer og er ett 
av to lagerproteiner som til sammen danner 
gluten. Det finnes mange varianter av gliadin. 
Disse er en kompleks blanding av proteiner 
som kan bestå av minst 40 ulike komponenter 
i én hvetesort, og cøliaki skyldes trolig ikke ett 
bestemt gliadin, men reaksjoner på flere ulike 
prolaminer. Noen reagerer dessuten på glute-
nin, den andre delen av gluten i hvete. Tilsva-
rende proteiner finnes også i rug og bygg samt 
i havre, ris, mais, hirse og bokhvete, men blant 
disse er det oftest prolaminene i bygg (hordein) 
og rug (secalin) som skaper problemer.

Det er spesielle fraksjoner eller aminosyre-
sekvenser i gliadin fra hvete (eller i prolaminer 
fra andre kornslag) som sammen med andre 
faktorer utløser en destruktiv, autoimmun 
respons i tarmen og ofte i andre vev. I moderne 
tid har aminosyresekvensene i lagerproteinene 
og dermed egenskapene til gluten endret seg 
gjennom avl av nye kornsorter. Det forekommer 
blant annet flere sykdomsframkallende sekven-
ser (epitoper) i gliadin som cøliakere eller glute-
nintolerante personer reagerer på.3,4,5,6

Forskning tyder på at durumhvete kan gi 
færre problemer enn vanlig brødhvete. Det 
skyldes et spesielt peptid, kalt ”fraksjon B”, som 
blokkerer effekten til andre, ”giftige” fraksjoner i 
gliadin.7,8 Det betyr likevel ikke at personer med 

En del personer blir psykisk syke av å spise korn eller melk. Det kan 
skyldes at proteiner i disse matvarene ikke brytes fullstendig ned i tarmen 
og gir opphav til proteinfragmenter (peptider) som påvirker hjernen. 
Personer med slik proteinintoleranse må følge en gluten- og kaseinfri diett 
for å bli friske. Det beste er å spise lavglykemisk steinalderkost. 

tekst Johnny LAuPSA-Borge     Foto ShutterStock
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glutenintoleranse uten videre kan spise durum-
hvete, men det ser ut til at deler av problemene 
kan løses ved å fermentere durumhvete med 
utvalgte melkesyrebakterier.9,10,11

Når det gjelder vanlige sorter av spelt 
(dinkel), har studier vist at gliadinets aminosy-
resekvens er svært lik det man finner i moderne 
brødhvete,12,13 hvilket betyr at cøliakere normalt 
ikke tåler spelt. På den annen side indikerer 
norske undersøkelser at personer med cøliaki 
eller glutenintoleranse muligens tåler einkorn 
og noen sorter av emmer, to gamle hvetearter, 
fordi disse mangler gener som koder for skade-
lige peptider eller epitoper i gliadin.14

Reaksjoner på lektin
Gliadin er et eksempel på proteiner med såkalt 
lektinaktivitet.1 Lektiner er en stor gruppe pro-
teiner som finnes i mange planter og alle dyr og 
dermed i en rekke vanlige matvarer. I planter 
har de ulike funksjoner, som for eksempel å 
beskytte mot insekter.15 Disse proteinene har 
den spesielle egenskapen at de binder seg til 
molekyler som inneholder en sukkerkompo-
nent. Når vi inntar lektiner via maten, kan de 
reagere med ulike celler i kroppen, noe som kan 
gi gunstige eller uheldige effekter avhengig av 
blod-/vevstypen og andre biokjemiske særpreg. 
Blant annet kan de forårsake sammenklumping 

av blodceller, øke tarmens permeabilitet (”lekk 
tarm”) og aktivere flere celler i immunforsva-
ret.1,16

Et av de mest kjente lektinene i korn er hvete-
kimagglutinin (WGA), som finnes i vanlig hvete, 
men det er ikke påvist i gamle hvetearter som 
spelt. Proteinet ser ut til å være involvert i utvik-
ling av cøliaki, kløende hudutslett (dermatitis 
herpetiformis), revmatisme og andre autoim-
munsykdommer.1 WGA øker tarmens gjennom-
trengelighet, slik at både lektinet og gliadiner 
lettere tas opp i blodet og annet vev, hvor de 
sammen med andre faktorer setter i gang en 
immunologisk reaksjon. Lektinet har også en 
insulinvirkning og kan forårsake vektøkning 
hos følsomme personer.16

Grunnen til at noen ikke tåler vanlig brød-
hvete, men derimot kan spise spelt uten merk-
bare symptomer, skyldes trolig innholdet av 
WGA. Tilstanden blir gjerne betegnet som hve-
teallergi eller -intoleranse. Når noen hevder at 
allergikere tåler bedre spelt eller andre gamle 
hvetearter (einkorn, emmer, ølandshvete), er 
det ofte dette forholdet man refererer til. Vær 
imidlertid oppmerksom på at en rekke nye 
speltsorter er krysninger mellom gamle varian-
ter av spelt og vanlig hvete. Derfor skiller man 
i dag mellom spelt I (rene sorter) og spelt II 
(hvete-speltkrysninger). Hveteallergikere bør 
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fortrinnsvis velge rene sorter for å være på den 
sikre siden.

Økt nivå av peptider
En del barn og voksne klarer ikke å bryte full-
stendig ned gluten og melkeproteinet kasein 
i tarmen på grunn av enzymmangler eller 
-defekter. I stedet dannes proteinfragmenter 
(peptider) som kan påvirke immunforsvaret og 
utløse allergier eller matintoleranse, og som kan 
være forbundet med autoimmunsykdommer, 
slik som diabetes og revmatisme, samt psykiske 
lidelser og utviklingsforstyrrelser.17,18

Enzymsvikt kan bety manglende evne til å 
danne nok av de enzymene (bl.a. peptidaser) 
som trengs for å bryte ned gluten og andre 
proteiner til aminosyrer og korte peptidkjeder 
(består av noen få aminosyrer), blant annet det 
viktige enzymet DPP4 (dipeptidylpeptidase 4). 
Det kan komme av at cellene i tarmens over-
flate (tarmepitelceller eller enterocytter) ikke 
modner normalt og fungerer optimalt på grunn 
av ubalanser (dysbioser) i tarmfloraen der 
bestanden av helsefremmende melkesyrebak-
terier og andre vennlige mikrober er svekket.19 
Derfor anbefales ofte tilskudd med melkesyre-
bakterier (probiotika) og enzymer.

Enzymsvikt kan også skyldes enzymhem-
mere fra maten, virusinfeksjoner og ekspone-
ring for ulike miljøgifter. For eksempel hemmer 
kvikksølv en rekke enzymer i kroppen, blant 
annet DPP4.

Ved AD/HD, autisme og andre utviklingsfor-
styrrelser eller psykiske lidelser ser man ofte et 
høyt innhold i urinen av peptider fra gluten og 
kasein.18 Det tyder på at peptidene hoper seg 
opp i kroppen, og en større andel av disse mole-
kylene kan tas opp i blodbanen og nå hjernen 

hvis man har lekk tarm og ”lekk hjerne”. Når 
slike peptider akkumuleres, kan de påvirke 
immunforsvaret og hjernefunksjonen og forår-
sake manglende kognitiv utvikling. 

Opioide peptider
Noen av peptidene kan påvirke sentralnerve-
systemet ved at de har en opioid eller morfinlik-
nende effekt. Disse peptidene kalles gliadorfin 
og gluteneksorfiner fra gluten og kasomorfiner 
fra kasein, og det finnes en rekke varianter av 
dem. Andre opioide peptider dannes også ved 
ufullstendig nedbryting av proteiner fra enkelte 
andre matvarer og av visse muggsopper. Slike 
peptider kan blant annet være årsak til, utløse 
eller forverre AD/HD, autisme (ASD), psykoser, 
schizofreni, depresjon og epileptiske anfall hos 
disponerte personer.

Den opioide effekten medfører ofte at for 
eksempel barn med autisme får et avhengig-
hetsforhold til gluten- og kaseinholdig mat. Den 
virker som dop. Så lenge de spiser slik mat, har 
de små pupiller. Når maten utelukkes i kosten, 
blir pupillene store, slik man ser hos rusmis-
brukere under avvenning. En annen egenskap 
til opioide peptider er at de virker smertedem-
pende. Det er grunnen til at mange autister har 
høy smerteterskel og sjeldnere gir uttrykk for 
ubehag sammenliknet med andre.

Opioide peptider kan påvises i en urinprøve. 
Slike analyser utføres av blant annet NeuroZym 
Pharma AS i Snåsa20 og BMLab i Oslo21. Denne 
urinpeptidtesten er utviklet i samarbeid med 
overlege og seniorforsker dr.med. Karl Ludvig 
Reichelt ved Rikshospitalet i Oslo. Han er en 
internasjonalt anerkjent pioner innen forsknin-
gen på opioide peptider og hvordan disse kan 
utløse psykiske lidelser og utviklingsforstyrrel-
ser som autisme.

Gluten- og kaseinfri diett
Proteinintolerante har ofte problemer med både 
gluten og kasein. Derfor anbefales som regel en 
gluten- og kaseinfri diett (GKF-diett) som første 
behandlingstiltak. Det innebærer et kosthold 
hvor man helt unngår glutenholdige matvarer 
og alle melkeprodukter (noen tåler imidlertid 
klaret smør). Mange utelukker i tillegg soya, 
mais og eventuelt andre matvarer som kan gi 
opphav til opioide peptider. Urinpeptidtesten 
kan fortelle om det er sannsynlig at pasienten 
vil ha nytte av et slikt kosthold. Normalt skal da 
nivået av urinpeptider falle,18 og det anbefales å 
sjekke dette etter en viss tid på dietten.

Flere studier og hundrevis av pasientrap-
porter har vist at jo yngre barnet med autisme 
er, desto større effekt har slik diettbehandling 
på sykdomsforløpet. Derfor er en gluten- og 
kaseinfri diett et viktig tiltak for å behandle de 
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fleste tilfeller av autisme. Barn og voksne med 
AD/HD, psykose, depresjon eller andre psykiske 
lidelser bør også utelate gluten- og kaseinhol-
dige matvarer for å se effekten av dette. Spørs-
målet er hvordan man bør praktisere dietten for 
at den skal virke best mulig.   

Velg lavglykemisk
Når personer med cøliaki eller glutenintole-
ranse begynner med diett, er det framfor alt 
viktig å velge glutenfrie, uraffinerte matvarer 
med lav eller middels glykemisk indeks. Mange 
er ikke bevisst på dette og fokuserer stort sett 
bare på innholdet av gluten. Siden brorparten 
av glutenfrie, kornbaserte erstatningsprodukter 
er raffinerte og har høy glykemisk indeks, ender 
man ofte opp med et kosthold som har høyere 
glykemisk belastning enn tidligere. Et slikt 
kosthold fjerner gjerne symptomer på glute-
nintoleranse, men kan i det lange løp forårsake 
eller forsterke andre helseproblemer, inkludert 
psykiske symptomer.

Det henger blant annet sammen med at 
høyglykemisk mat med en betydelig andel raf-
finerte stivelsesprodukter øker graden av oksi-
dativt stress (celleskader) og inflammasjoner 
(betennelsestilstander) i kroppen. Dette skaper 
en ond sirkel som blant annet kan medføre 
mage- og tarmproblemer, lekk tarm, ubalansert 
immunforsvar, manglende funksjon i cellenes 
mitokondrier (”kraftverk”), redusert nærings-
opptak, matintoleranse, biokjemiske ubalanser 
i hjernen, mindre motstandskraft, energiman-
gel, smertetilstander, leddproblemer og over-

vekt. Dette kan man langt på vei unngå ved å 
praktisere et steinalderkosthold med vekt på 
feite, animalske matvarer og plantekost med lite 
sukker og stivelse.

Helt sikkert glutenfritt?
Glutenintolerante som likevel velger å bruke 
korn- og melmat, må være sikker på at produk-
tene ikke inneholder spor av glutenholdig mate-
riale som har forurenset de naturlig glutenfrie 
råvarene under produksjonen. Dessverre kan 
flere produsenter ikke gi slike garantier fordi 
deres produksjons- og pakkelinjer for korn 
og mel med og uten gluten ikke er godt nok 
atskilte. Forøvrig inneholder også glutenfritt 
korn og pseudokorn (slik som f.eks. amarant, 
bokhvete og quinoa) en rekke antibeitestoffer 
som påvirker fordøyelsen og næringsopptaket, 
og de kan gi opphav til opioide peptider med et 
annet opphav enn gluten.

Matvarer som er merket ”glutenfri”, skal i 
henhold til det nye regelverket som trer i kraft 1. 
januar 2012,22 inneholde høyst 20 mg gluten per 
kilo vare,23 mens i produkter merket ”svært lavt 
gluteninnhold” er grenseverdien 100 mg gluten 
per kilo. Imidlertid kan langt mindre mengder 
enn dette være nok til å utløse reaksjoner hos 
spesielt følsomme personer, som må være særlig 
oppmerksomme på innholdet av forurensete 
ingredienser i halvfabrikata og ferdigprodukter.

For å kunne vurdere om matvarer merket 
glutenfrie inneholder gluten i mengder som kan 
gi reaksjoner, må man for hvert enkelt produkt 
sjekke med produsenten hvordan det er pro-

Hvete, rug, spelt 
og bygg inne-
holder gluten. TEM
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dusert, lagret og pakket. Selv ikke da kan man 
være helt sikker. Dessuten endres oppskrifter 
og produksjonslinjer over tid, slik at et produkt 
som på et tidspunkt var helt glutenfritt, seinere 
kan inneholde spor av dette.

Med andre ord er det glutenfrie spisskam-
merset full av fallgroper, og man er hele tida 
henstilt til et tidkrevende detektivarbeid for å ha 
full kontroll med innholdet i alle slags glutenfrie 
korn- og melvarer, halvfabrikata og ferdigpro-
dukter. I det lange løp er det enklere, billigere 
og sunnere å velge basisråvarer fra steinalder-
kostholdet og tilberede disse fra grunnen av. 

Antibeitestoffer
En annen grunn til å satse på et kosthold uten 
korn, er innholdet av antibeitestoffer. I helkorn 
og andre frø har livsprosessene falt til ro. 
Vanninnholdet er så lavt at enzymene knapt er 
aktive. Frøene inneholder stoffer som har ulike 
funksjoner i denne hvilefasen og når de skal 
vokse til nye planter. Noen binder mineraler og 
andre næringsstoffer, slik at disse ikke går tapt 
i hvile- og spirefasen, mens andre fungerer som 
forsvar mot frøspisende dyr.

Disse forbindelsene kalles ofte antinutrienter, 
antibeitestoffer eller forsvarskjemikalier. Flere 

av dem kan ha gunstige virkninger i små doser, 
mens et høyt inntak ofte kan ha negative effek-
ter. Antibeitestoffer kan blant annet hemme 
fordøyelsen og næringsopptaket, forårsake 
inflammasjoner, skade tarmveggen, påvirke 
strukturen og funksjonen til indre organer, for-
styrre hormonsystemet, modulere immunfor-
svaret og påvirke metabolismen.1 Ennå gjenstår 
en del forsking på mennesker for å kartlegge 
helsemessige effekter ved et konstant inntak i 
lave eller moderate doser. Eksempler på anti-
beitestoffer er fytinsyre (fytin, fytat), alkylresor-
kinoler, tanniner, saponiner, enzymhemmere 
(amylasehemmere, proteasehemmere), lekti-
ner, oksalater og pyridoksinglukosider.

For ordens skyld er det ikke bare glutenhol-
dig og glutenfritt korn som inneholder relativt 
mye av slike forbindelser. Disse er også vanlige 
i annen plantekost, særlig belgfrukter, nøtter og 
frø, inkludert pseudokorn.

Ikke kumelk til spedbarn
Når det gjelder melk, indikerer forskning og 
klinisk erfaring at det er uheldig å gi sped- eller 
småbarn kumelk (særlig søtmelk) fordi det ser 
ut til øke risikoen for allergi og intoleranse. En 
viktig årsak er at tarmen hos småbarn er mer 

Melk er ingen 
tørstedrikk og bør 
helst brukes i mat-
varer av dem som 
tåler kasein…
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”lekk” enn hos voksne, slik at proteiner og andre 
store molekyler lettere opptas i blodet. I fami-
lier hvor det er påvist eller mistanke om mel-
keallergi, bør heller ikke mødre drikke kumelk 
under svangerskapet og i ammeperioden siden 
allergiframkallende proteiner (allergener) kan 
finne veien til brystmelka. Forøvrig er amming 
et av de beste tiltakene for å forebygge melke-
allergi.24 Morsmelka inneholder immunstoffer 
som er viktige for å prege barnets immunfor-
svar riktig, slik at det reagerer hensiktmessig på 
proteiner (antigener) fra ulike matvarer.

Når kumelk gis til spedbarn, påvirker ufor-
døyde proteiner eller peptider fra melka ofte 
deres immunsystem. Enkelte barn får en kraf-
tigere immunreaksjon enn andre på grunn av 
arvelige komponenter, og dette kan medføre 
kroniske lidelser, slik som diabetes. Cellene i 
bukspyttkjertelen som produserer insulin, kalles 
betaceller, og hos barn med visse vevstyper 
likner betacellenes ytre så mye på kumelkpro-
teiner at de kan utløse en autoimmun reaksjon, 

det vil si at immunsystemet begynner å angripe 
og ødelegge betacellene. Dette er en mulig 
mekanisme bak resultatene av flere studier som 
viser økt risiko for diabetes hos spedbarn som 
får kumelk,25 men resultatene er motstridende, 
og det kreves mer forskning for å avklare dette 
spørsmålet.26

Hvis man har allergi eller intoleranse mot 
kasein eller myseproteiner i kumelk, kan man 
eventuelt bruke melk fra geit, sau, bøffel, hest, 
reinsdyr eller andre husdyr. Vær imidlertid 
oppmerksom på at enkelte personer reagerer på 
geite- og sauemelk, men ikke på kumelk. Selv 
om melkeproteiner fra ulike pattedyr likner 
mye på hverandre, kan den lille forskjellen gjøre 
at enkelte tåler bedre melk fra noen husdyr og 
ikke fra andre. Innen samme art er det også for-
skjeller i typen proteiner mellom raser og indi-
vider, og noen tåler bedre melk fra for eksempel 
gamle storferaser som inneholder betakasein 
A2 i stedet for A1.27 VOF
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Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv når 
man diskuterer årsaker til problemer og lidel-
ser. Selv om det foreligger en underliggende 
genetisk sårbarhet for mange vanlige lidelser i 
vår tid, er som regel miljøfaktorer med som en 
viktig del av årsaksbildet. Psykiske lidelser og 
atferdsproblemer kan påvirkes og forårsakes 
av psykososiale forhold, feilernæring (mangel 
på visse næringsstoffer, allergier/intoleranser, 
varierende blodsukker/reaktiv hypoglykemi), 
infeksjoner, kjemiske forurensninger, faktorer i 
det fysiske miljøet eller syntetiske medikamen-
ter. Stråling hører til i det fysiske miljøet.

Mikrobølgesyndromet
Mikrobølgesyndromet, også kalt radiobølgesyk-
dom, ble først dokumentert blant radararbeidere 
under 2. verdenskrig. Dette strålingsinduserte 
syndromet karakteriseres ved en rekke symp-
tomer som likner dem man i moderne tid for-
binder med eloverfølsomhet og eksponering for 
trådløs teknologi.1 Blant tallrike symptomer på 
mikrobølgefølsomhet finnes mange som kjen-
netegner psykiske lidelser og atferdsproblemer 
og involverer nervesystemet (kursivert): Hode-
pine, svimmelhet, kvalme, konsentrasjonsvan-
sker, hukommelsestap, irritabilitet, depresjon, 
angst, søvnløshet, utmattelse, svakhet, skjelvin-
ger, muskelkramper, nummenhet/ufølsomhet, 
en prikkende følelse i deler av kroppen, lang-

somme reflekser, smerter i muskler, ledd og i 
beina/føttene, influensaliknende symptomer og 
feber. Mer alvorlige reaksjoner kan omfatte epi-
leptiske anfall, lammelser, psykoser og hjerne-
slag. I tillegg omfatter mikrobølgesyndromet en 
rekke lidelser eller plager i blant annet hjerte- 
og karsystemet, luftveiene, huden og øynene.

Det er utført lite forskning for å teste i hvilken 
grad stråling kan være årsak til psykiske lidelser 
og atferdsproblemer, selv om forekomsten av 
psykiske lidelser som depresjon har økt paral-
lelt med en økende eksponering for mikrobølge-
stråling fra trådløs kommunikasjonsteknologi. 
En testbar hypotese er at deler av denne øknin-
gen henger sammen med stråling, og derfor er 
det på høy tid at forskere tar tak i problemstil-
lingen på bred front. 

Autisme og mobilstråling
Mange oppfatter autisme som en ”psykisk” 
lidelse, selv om det finnes holdepunkter for at 
den tilstanden kan skyldes ulike miljøfaktorer 
inkludert mobilstråling. Kliniske erfaringer har 
vist at autister som fikk fjernet tungmetaller 
(som kvikksølv) fra kroppen ved hjelp av kela-
tering, fikk redusert sine autistiske symptomer. 
Imidlertid klarer ikke terapeuter å hjelpe alle 
autister ved å fjerne tungmetaller på denne 
måten. 

En forskningsrapport fra 2007 kastet viktig 

Stråling nevnes sjelden som årsak til psykiske lidelser og 
atferdsproblemer. Like fullt påvirker stråling både psyken og atferden 
vår. Dette gjelder for eksempel stråling fra trådløs kommunikasjon.
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Stråling 
– en undervurdert årsak 
til psykiske lidelser?
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lys over noen mulige årsaker til dette.2 To 
forskere mente å ha funnet ut at stråling fra 
mobiltelefoner kan gjøre at cellemembranene i 
kroppen ”lukker seg”, slik at cellene ikke klarer 
å kvitte seg med tungmetaller. Forskerne viste 
at man ved å skjerme autistiske barn for mobil-
stråling kan hjelpe deres hjerneceller til spon-
tant å kvitte seg med tungmetaller, altså uten 
kelatering. Slik skjerming alene medførte at 
barna fikk betydelig reduksjon i sine autistiske 
symptomer. Rapporten indikerte at skjerming 
av autistiske barn fra mikrobølgestråling, kan 
ha samme positive effekt som kelatering når 
det gjelder å få tungmetaller ut av kroppen og 
redusere autismesymptomer.

I den nevnte studien fungerte deltakerne som 
sine egne kontroller. Det burde vært utført en 
studie med en kontrollgruppe, der kontrollene 
fortsatte å oppholde seg i et strålingsmiljø for 
deretter å bli sammenliknet med intervensjons-
gruppa. Helst burde det vært trukket lodd om 
hvem som skulle være med i hvilken gruppe, 
og det burde vært ukjent for deltagerne hvilken 
gruppe de var trukket ut til å være i. (Slik kan 
enkelt utføres hvis man har to forskjellige rom 
der det ene er skjermet.) Forskerne bak studien 
påpeker at man grunnet studiens utforming ikke 
kan uttale seg om andre påvirkninger (som pla-
ceboeffekter) fordi man ikke har utført studier 
hvor en kontrollgruppe oppholdt seg like lenge 

i et strålingsutsatt rom. Det er imidlertid trekk 
ved dette datasettet som er vanskelig å bortfor-
klare med en hypotetisk placeborespons. 

Disse forskerne mener autisme utvikler seg 
slik: Barn som er sårbare for autisme, har en 
biologisk svakhet som fører til mindre grad av 
metylering (påkobling av CH3-grupper) av visse 
molekyler i kroppen enn ønskelig. Dette gjør at 
de ikke klarer å skille ut tungmetaller effektivt 
nok. Eksponering for svak stråling forverrer 
problemet ved å ”lukke” cellemembranene, 
noe som gjør at tungmetallene blir stengt inne. 
Dermed forstyrres cellekommunikasjonen og 
fører til den kaskaden av symptomer som kjen-
netegner autisme.

Denne studien har kastet nytt lys over mulige 
årsaker til autisme, og den burde ha inspirert 
mange forskere til å sette i gang kontrollerte 
forsøk, og klinikere til å teste det i praksis. Så 
vidt VOF er klar over, har ingen forsøkt å etter-
prøve studien i et kontrollert forsøk. Et slikt 
forsøk bør være enkelt å gjennomføre. Med 
dagens økende bruk av trådløs teknologi haster 
det å få det gjort.

Konsentrasjonsvansker og 
hyperaktivitet
En mulig årsak til konsentrasjonsvansker og 
hyperaktivitet (AD/HD) er elektromagnetiske 
felt fra mobiltelefoner og trådløse nett. To 
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studier indikerer at gravide kvinner som bruker 
mobiltelefon, har større risiko for å få barn som 
utvikler atferdsproblemer. Risikoen øker ytter-
ligere hvis barnet eksponeres for mobilstråling 
i ung alder, for eksempel ved at det starter å 
bruke mobiltelefon i ung alder.3,4

En tysk studie av barn og ungdom støtter til 
en viss grad at bruk av mobiltelefon kan være 
forbundet med atferdsproblemer.5 Her ble 
snaut 1500 barn og vel 1500 ungdommer tilfel-
dig valgt ut fra et befolkningsregister fra byer i 
Sør-Tyskland. I tillegg til at de ble intervjuet og 
fylte ut et spørreskjema om atferd og psykiske 
problemer, bar de et dosimeter (instrument til 
måling av strålingsdoser) i ett døgn for å måle 
radiofrekvent elektromagnetisk eksponering 
(mobilstråling). Sju prosent av barna og fem 
prosent av ungdommene hadde unormal mental 
atferd. Det var økt risiko for atferdsproblemer 
hos ungdom, men ikke barn, blant den firedelen 
som hadde størst eksponering for mobilstråling.

Erfaringer viser at noen barn med atferds-
problemer får normal atferd når de skjermes for 
elektromagnetiske felt, for eksempel fra trådløst 
nettverk på skolen og hjemme. Selv om fors-
kningen på dette feltet fremdeles er sparsom, 
finnes det mange holdepunkter for at strålingen 
påvirker hjerneaktiviteten og cellemembranene 
hos friske mennesker, og det er framsatt test-
bare hypoteser om virkningsmekanismer. 

Denne typen stråling har økt sterkt de siste 
20-30 årene og fantes ikke i det hele tatt for 
bare 100 år siden. Vår art har altså ikke hatt 
muligheten til å bli tilvent slik stråling gjennom 
evolusjonsprosessen.

Russisk advarsel
Den russiske nasjonalkomiteen for ikke-ionise-
rende stråling advarte i april 2008 mot effekter 
av mobiltelefonbruk. Dette gjaldt særlig gravide 
og deres ufødte barn, barn og ungdom. Her ble 
det poengtert at mobilstråling ikke bare påvir-
ker helsa, men også aktiviteter i nervesystemet, 
inkludert menneskets atferd og psyke. Når man 
bruker en håndholdt mobiltelefon, påvirkes 
kort og godt brukerens hjerne.6

Mens graset gror, dør kua
Dersom man sliter med en psykisk lidelse, for 
eksempel depresjon, vil man nærmest per defi-
nisjon ikke ha overskudd til å ta tak i mulige 
årsaker i det fysiske miljøet. Dermed må pårø-
rende, venner og ”opplyste” leger og terapeuter 
tre hjelpende til for å finne mulige årsaker. Strå-
ling er åpenbart en undervurdert faktor som 
man bør forholde seg til. 

Hva bør folk som sliter psykisk gjøre mens 
vi venter på mer forskning? Selv om fagfolk er 
uenige, mener vi at stråling bør vurderes som 
en av flere mulige årsaker, både på grunn av 
historiske erfaringer med stråling og mikrobøl-
gesyndromet og fordi det faktisk er utført en del 
forskning. For eksempel kan man teste effek-
ten av ikke å eksponeres for mobilstråling ved 
et opphold i et strålingsfritt område langt fra 
mobiltelefoner og senderantenner. Det finnes 
fremdeles noen områder i Norge som ikke har 
mobildekning, og slike områder er egnet å opp-
holde seg i for å teste effekten. VOF
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Grønn Rooibos  
(og mye mer) fra Four o’Clock
Det kanadiske selskapet 
TransHerbe Inc. har som 
misjon å være ledende 
på tilverkning av urteteer 
med unike smaker. 
Via varemerket Four 
o’Clock serverer de et 
utvalg deilige, økologiske 
Fairtrade-teer. Grønne 
Rooibos er en av disse 
og er testredaktørens 
nye frokostfavoritt. Du får 
også kjøpt spennende 
smaker som Chocolate spice, Raspberry cream, 
tiramisu svart te og mange flere. Du finner en over-
sikt over produktene og hvor man får kjøpt dem på 
www.transherb.com. 

Produktnavn: Four o’Clock
Leverandør: TransHerbe Inc
Pris: kr 59,-

tekst Anne Lene JohnSen
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Fra prøverommet
Glutenfri 
leppepleie
Hvorvidt vanlige leppepomader 
inneholder gluten eller ei, har vi ikke 
sjekket, men denne fra Now Foods 
markedsføres i hvert fall som glu-
tenFRI. Den kommer i fire smaker, 
og vi prøvde granateplevarianten. 
Den har noe sterk duft og er ellers 
en normalt god pomade, men altså 
glutenfri. Vi fant vårt eksemplar på 
Røtter i Ullevålsveien i Oslo. 

Produktnavn: Completely Kissable All 
Natural Lip Balm
Leverandør: Now Foods
Pris: kr 59,-

Mildere negler
Den russiske pianisten Zoya Reyziz har sammen 
med sin mann, kjemikeren Michael, utviklet 
denne neglelakken og lakkfjerneren. Den inne-
holder verken formaldehyd, toluene, kamfer eller 
dibutylftalater, som finnes i andre neglelakker og 
som anses å innebære en viss helserisiko. Zoya-
produktene framstår derfor som et bedre alternativ 
for oss som vil unngå mest mulig av slikt. 
Lukten av neglelakk kommer vi likevel ikke 
utenom, så er du ømfintlig overfor sterk kjemika-
lieduft, bør du være varsom. For øvrig har lakken 
en tynn og fin konsistens, er enkel å påføre, 
tørker lett og holder seg godt. Tilleggsprodukter til 
selve neglelakken inkluderer grunnlakk, topplakk 
og ”hurtigtørkelakk” for deg som har det ekstra 
travelt. Zoya-lakkene kommer i flere lekre farger. 
De kan kun kjøpes i salonger og spa i Norge, ikke 
på parfymerier.

Produktnavn: Zoya neglelakk og lakkfjerner 
Leverandør: Phike BeautyCompany 
Fås kjøpt gjennom: www.beautycompany.no 
Pris: Lakk kr 159,-, lakkfjerner med pumpe kr 219,-.



Lavkarbobrød i farta 
- uten gluten, gjær, sukker og melk
Enklere kan det nesten ikke bli hvis du vil bake ditt eget 
lavkarbobrød: Bland innholdet i posen med 3 dl vann, hell 
det over i den medfølgende brødformen, og vent en times 
tid til det er ferdig stekt. Dette lille brødet fra Funksjonell 
mat blir luftig, smaker godt og er garantert en kjærkom-
men gjest i mange lavkarbohjem. 
Prisen tilsier kanskje at de fleste vil unnlate å fø en stor 
familie på dette brødet daglig. Karbohydratinnholdet i 
ferdig brød er 2,5 per 100 gram, eller totalt 13,25 gram i 
hele brødet. Brødet inneholder frø, kjerner, fiber, pulver av 
hele egg, mineralsalt og er søtet med Sukrin®. Fås kjøpt i 
helsekostforretninger. 

Produktnavn: Lavkarbobrød 
Leverandør: Funksjonell mat
Pris: kr 49,-
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Er du proteinintolerant?
Mangler du viktige enzymer i tarmen for å spalte kasein og 
gluten? Nå får du kjøpt disse enzymene på boks. Leverandøren 
opplyser at de har valgt først å sette fokus på ”tradisjonelle” 
mage- og tarmproblemer. Enzymene skal være aktive i alle pH-
miljøer og kan kjøpes hos ledende helsekostforretninger.

Produktnavn: SuperZym 
Leverandør: VitalKost
Pris: cirka 239,- / 60 kapsler

Sjekk din sinkstatus!
Sink er et mineral som er viktig for mange funksjoner i kroppen, inkludert smaksevnen 
og hjernens evne til å fortolke riktige proporsjoner. Sinkmangel er blant mye annet satt i 
forbindelse med blant annet spiseforstyrrelser, veksthemming, depresjoner og lavt ener-
ginivå. Et symptom kan være hvite flekker på neglene. Men hvorfor ikke ta en smaks-
test? Zinc Tally fra Metagenics er en enkel test: Hold 2 teskjeer i munnen i 10 sekunder 
og registrer hvordan det smaker: som vann, litt ”mineralsk” eller om du får ”ull på tunga”. 
Jo mindre du smaker, desto større sannsynlighet er det for at du mangler sink. Zinx Tally 
får du i de vanligste helsekostforretningene, samt flere nettbutikker. 

Produktnavn: Zinc Tally 
Leverandør: Au Naturel. 
Priseksempel:  kr 282,- hos Arnika.no
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Styrketrening og kroppsbygging blir stadig mer 
populært verden over, og det er snart ikke en 
eneste person som ikke har vært på helsestudio 
eller et annet sted det trenes styrke. Derfor kan 
man på mange måter si at vekt- og styrketre-
ning er en av verdens aller største idretter. Det 
er følgelig litt av en prestasjon å hevde seg i en 
idrett som bodyfitness, en konkurranseform 
som minner om kroppsbygging, men hvor det 
legges mer vekt på muskulær symmetri enn 
størrelse. Med tanke på dette er det ikke mindre 
enn imponerende å tenke på at norske Nina 
Furseth samme år både ble verdensmester og 
europamester i denne idretten.1 

Det finnes få idretter hvor utøverne er til de 
grader avhengig av samspillet mellom kosthold, 
trening og restitusjon. Der andre idrettsutø-
vere fra tid til annen unner seg utskeielser med 
dårlig mat, drikke og en sein natt på byen, er 
dette nesten utelukket hos dem som driver 
seriøst med bodyfitness. Nina Furseth følger 
et karbohydratredusert kosthold, men er ikke 
redd for karbohydrater.

Bodyfitness
I bodyfitness blir man vurdert ut fra bestemte 
kriterier om muskulær symmetri og muskel-

Nina Furseth (31) klarte kunststykket å bli både verdensmester og 
europamester i bodyfitness i 2010 – uavhengig av vektklasse. Denne 
idretten setter uttrykket ”24- timersutøver” i et nytt perspektiv. Her handler 
det om å optimalisere kostholdet, inntak av drikke, trening, søvn og 
restitusjon døgnet rundt.

tekst kenn hALLStenSen     Foto FrA ninA FuruSeth og ShutterStock

Nina Furseth 
– verdensmester 
i bodyfitness



55 www.vof.no  l

spenning eller -tonus. Sammenliknet med kon-
kurranser i kroppsbygning har ikke muskelstør-
relse like stor betydning. Konkurransene består i 
at deltakerne stiller opp ved siden av hverandre 
på en sterkt opplyst scene, der de foretar såkalte 
kvarte vendinger (90 grader) slik at dommerne 
kan bedømme dem fra alle kanter. Kvinnene 
stiller i høye hæler og bikini, og i tillegg til mus-
kelsymmetri blir de også bedømt ut fra hvor godt 
de utfører poseringene og estetiske krav til hud, 
hår, sminke og bekledning – den lille de har. 

Etter en innledende runde plukkes seks del-
takere til finalen. Den består av en innledende 
runde der alle blir kritisk vurdert mot hveran-
dre med hensyn til form og fettprosent, men 
også etter kvinnelighet og hvor godt hudens 
brunfarge får fram muskelspenning. I andre 
runde kommer en og en ut på scenen for en 
“spasertur”, der de blir bedømt etter presenta-
sjon, eleganse, selvsikkerhet, kroppsholdning 
og profesjonalitet.

VOF: Noen vil hevde at alt tillegget med høye 
hæler, sminke og hår er kvinneundertrykkende 
og unødvendig. Hva har du å si til det?

– Det har jeg faktisk ikke tenkt på før, men 
er helt uenig. Hver og en velger selv hva de vil 
konkurrere i. Jeg synes snarere det er positivt 
med ”tilbehøret” slik at bodyfitness tydelig blir 
skilt fra kroppsbygging. Først når jeg får på meg 
høye hæler og sminke, er jeg klar til konkur-
ranse.

Vekttrening for kvinner
Nina begynte med jazzballett da hun var 11 år 
gammel og fortsatte etter hvert med aerobic og 
trening i gymsal med vekter (såkalt bodypump). 
Høsten 2001 begynte hun å trene med vekter 
og ble snart svært fasinert av hvor målbevisste 
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andre bodyfitnessutøvere var. 
– Da jeg så NM i fitness og kroppsbygging 

høsten 2001, bestemte jeg meg for å satse. To 
år etter stod jeg på scenen i mitt første NM i 
Fitness og vant. 

VOF: Hvordan ser en typisk treningsuke ut 
for deg – både utenfor konkurransesesong og 
mens du forbereder deg til konkurranse?

– Treninga er ikke særlig forskjellig i konkur-
ransesesongen kontra resten av året. Oppsett 
og øvelser er mye det samme, men jeg trener 
med lettere belastning og flere repetisjoner når 
det er konkurransesesong. I denne perioden er 
det hovedfokus på vedlikehold av muskulatu-
ren, finpuss på symmetri og definisjoner som 
skal fram. Da kjører jeg også moderat hjerte- 
eller forbrenningstrening, som oftest betyr 
rask gange om morgenen før frokost. Utenfor 
konkurransesesong driver jeg en del høyin-

tensiv intervalltrening i skog og mark eller på 
spinningsykkel. Variasjon og effektivitet er et 
nøkkelord – kroppen må ikke venne seg til et 
bestemt tempo eller bare én type trening, fortel-
ler hun og fortsetter: 

– Jeg deler oftest kroppen i fem ulike pro-
grammer for henholdsvis armer, skuldre, rygg, 
bryst og mage, lår, legger og mage, som hver 
trenes en gang i uka. Imidlertid har jeg ingen 
faste treningsdager, men lar overskuddet og 
kroppen bestemme. Jeg er opptatt av muskel-
kontakt og trener intensivt med korte pauser. 
Variasjon er alltid viktig, og jeg varierer alt fra 
hvilke øvelser jeg utfører, rekkefølge, belast-
ning, antallet sett og repetisjoner. Hensikten er 
at kroppen ikke skal rekke å bli vant til en viss 
belastning eller en fast rutine av øvelser.

VOF: Bør vekttreninga være forskjellig for 
kvinner og menn?

– Nei, absolutt ikke! Jeg ser ingen grunn til 
differensiering, annet enn det faktum at gutter 
fra naturens side løfter mer og er sterkere enn 
jenter. Grunnstyrke er viktig for alle, og derfor 
gjelder gode, gamle basisøvelser uansett kjønn. 
Imidlertid kan mange kvinner ha nytte av å 
fokusere mer på overkroppen, da beina gjerne 
er mer utviklet på grunn av løping eller annen 
beintrening. Kvinner med hardt fysisk arbeid 
må kanskje tenke motsatt. Jenter bør løfte tungt 
i perioder, siden grunnstyrke er viktig, også 
fordi variasjon mellom tyngre og lettere vekter 
totalt sett gir det beste resultatet. Jeg regner 
åtte repetisjoner tungt og 15-20 lette repetisjo-
ner. Det stemmer ikke at man får større muskler 
av å løfte tungt, men man blir sterkere. Det er 
faktisk moderat belastning med flere repetisjo-
ner som gjør at musklene vokser. En kombina-
sjon av disse to treningsformene er etter min 
mening best. 

VOF: Mange jenter er redde for å få store 
muskler av vekttrening. Mange argumenterer 
for eksempel med at de får tjukke lår. Hva har 
du å si til disse?

– Det der har jeg hørt mange ganger. Først og 
fremst vil jeg si at ingen får store muskler «over 
natta». Det tar år med hard og fokusert trening 
å bygge en solid muskelmasse. Se på meg, jeg 
har brukt over 10 år. Jeg synes heller at jenter 
bør fokusere på fordelene med å ha litt muskel-
masse på kroppen, da det beskytter kroppen og 
skjelettet mot overbelastning, og man blir ster-
kere og tåler mer. Dessuten er det muskelvevet 
som holder kroppen stram og velproporsjonert, 
hvilket er en stor fordel for alle som er redde for 
å bli gamle og ”grå”. For å sette det på spissen 
kan man for eksempel ta en helt utrent dame på 
35 år og sammenlikne med en som har drevet 
styrketrening jevnlig i 15 år – hvem ser best ut? 

– Musklene i lårene reagerer ofte raskt når 
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Jeg ser ingen grunn til differensiering, annet enn det faktum at gutter fra naturens 
side løfter mer og er sterkere enn jenter. Grunnstyrke er viktig for alle, og derfor 
gjelder gode, gamle basisøvelser uansett kjønn.

de blir trent, og følgelig vil kanskje noen synes 
dette ser «klumpete» ut. Likevel vil jeg påstå 
at veltrente bein er kjempefint, noe som er en 
fordel når man ikke lenger er 20 år. Det går for 
øvrig an å velge øvelser som tar mest på baksi-
den av lårene og setemusklene. Tenk på vekt-
treningen som den beste formen for «kropps-
forming» som finnes!

VOF: Hva er de tre beste øvelsene for at 
jenter/kvinner skal få en flott kropp?

– Tre øvelser er veldig få, synes jeg, siden 
jeg tenker symmetri og utseende. Derfor anbe-
faler jeg nedtrekk med bredt grep for å styrke 
ryggen, sidehevninger for utsiden av skuldrene/

deltamusklene og ett beins utfall for lår- og sete-
musklene. Andre favorittøvelser er dype knebøy 
for lår og rumpe, skrå hantelpress for brystet og 
magekrøll på ball. 

Mat i forbindelse med trening
Når man trener så hardt og ofte som Nina gjør, 
velger mange å ha spesielle strategier med 
hensyn til protein- og sportsdrikkpulver (karbo-
hydrater). Vi var spente på hvordan opplegget 
til Nina var.

VOF: Hvor lenge før trening spiser du siste 
måltid, og hva spiser du da? 

– Jeg spiser 1-2 timer før styrketrening, men 
det varierer med når på dagen jeg trener. Trener 
jeg tidlig om morgenen, orker eller rekker jeg 
ikke alltid frokost. Da tar jeg heller en prote-
indrikk med litt fettsyrer og aminosyrer før 
trening. I tillegg passer jeg på å få i meg litt kaffe 
og guarana [en tropisk plante som inneholder 
koffein, red. anm.]. Jeg er sterkere og har mer 
overskudd når jeg trener om ettermiddagen/

kvelden, og da er det oftest ikke nødvendig med 
proteindrikken.

VOF: Bruker du noen spesiell drikk rett før 
du begynner å trene?

– Jeg har funnet ut at en lett drikk med for 
eksempel litt kreatin og utvalgte aminosyrer, 
det vil si forgreinede aminosyrer, såkalt BCAA 
(glutamin, arginin med flere) cirka 15-30 minut-
ter før trening, gir bra ”trøkk” og mer ”pump” i 
musklene. Koffein og guarana gir også litt mer 
trøkk eller kraft på trening, noe som gjør at jeg 
klarer flere repetisjoner. 

VOF: Hva med drikke under trening? 
– Kun rent vann, eventuelt med litt av den 

Mange kroppsbyggere bruker lett fordøyelige karbohy-
drater, gjerne sportsdrikkpulver, rett etter trening for å 
øke utskillelsen av det anabole (oppbyggende) hormonet 
insulin. Påstanden er at dette fører til raskere gjenoppbyg-
ging og reparasjonen av muskelcellene. Studier har vist at 
dette kan være korrekt dersom man trener hardt og ofte, 
dvs. omtrent hver dag, selv om det ikke er utført studier på 
dem som er tilpasset lavkarbo-/høyfettkosthold. 

Glukose tas opp i skjelettmusklene, hjertet og fettvev 
via en spesiell transportkanal kalt GLUT4, som riktig nok 
stimuleres av insulin, men som også blir aktivert av muskel-
sammentrekninger. Studier viser at et måltid med protein 

er mer effektivt enn karbohydrater alene når det gjelder 
opptaket av aminosyrer i musklene.2,3 Dette skyldes blant 
annet at protein både stimulerer hypofysens utskillelse av 
veksthormon og bukspyttkjertelens utskillelse av insulin, 
mens glukose kun stimulerer utskillelsen av insulin. Proble-
met med insulin er at det bidrar til oppbygging av fettvev, 
mens veksthormon bryter det ned. Et forhøyet insulinnivå 
fører også til andre, ugunstige hormonelle endringer. Både 
kvinner og menn med kronisk hyperinsulinemi får blant 
annet forhøyet nivå av østrogener, hvilket hos menn kan 
føre til økt ansamling av brystvev og hos kvinner til en for 
høy produksjon av testosteron.4,5,6

Insulin og trening

[ ]
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Jeg visste fra dag én at kostholdet var alfa og omega for best mulig framgang og 
gode resultater. Det er viktig for meg å ha ”stålkontroll” på maten og hva som gir 
best mulig resultater. 

aminosyreblandinga.
VOF: Hva med mat og drikke rett etter 

trening?
– Umiddelbart etter vekttrening tar jeg en 

proteindrikk som består av melkeproteinene 
myse og kasein – cirka to tredjedeler ultrafil-
trert myseisolat og resten kasein utblandet i 
vann. Dette gir musklene en kombinasjon av 
meget raske og lett fordøyelige aminosyrer fra 
myse og en litt langsommere, jevnere strøm av 
aminosyrer fra kasein. Under noen harde tre-
ningsøkter bruker jeg også litt karbohydratpul-
ver, 10-20 gram, for å øke tilførselen av insulin 
til muskelcellene (se egen boks). Men på diett 
dropper jeg ofte det, siden jeg prioriterer å få i 
meg energi fra ordentlig mat.

Det generelle kostholdet
De som konkurrerer innen fitness, er nødven-
digvis svært opptatt av mat og kosthold, og 
dette gjelder også Nina. 

– Jeg visste fra dag én at kostholdet var alfa 
og omega for best mulig framgang og gode resul-
tater. Det er viktig for meg å ha ”stålkontroll” på 
maten og hva som gir best mulig resultater. Jeg 
prøver hele tida å holde meg oppdatert på ny 

kunnskap og forsøker å plukke ut det beste fra de 
beste til et opplegg som passer meg. Disiplin har 
hele tida vært en av mine konkurransefortrinn, 
og den egenskapen er viktig i denne idretten. 

VOF: Mange som trener hardt, tror at det 
er gunstig å innta rikelig med karbohydrater. 
Hva med deg?

– Jeg spiser karbohydrater, men er veldig 
bevisst på ikke å få i meg for mye og av hvor 
raskt de opptas i blodet, samt når de inntas. 
Etter at jeg begynte å satse på bodyfitness i 
2001, la jeg om til et mer karbohydratredusert 
kosthold. I dag inntar jeg omtrent 20-30 ener-
giprosent, hvilket vel kan kalles ”moderat lav-
karbokosthold”. 

VOF: Kan du beskrive hva du spiser en 
typisk dag? Hvor mange måltider, og hvordan 
er de satt sammen? Holder du deg til et bestemt 
forhold mellom karbohydrater, protein og fett?

– En typisk dag på diett består av gjennom-
snittlig 5-6 måltider, inkludert små måltider 
før og etter trening. I helgene sover jeg gjerne 
litt lenger, og da spiser jeg ofte bare fire målti-
der inkludert proteindrikken etter trening. Jeg 
er ikke manisk opphengt i å spise hver tredje 
time og stresser absolutt ikke om det går 4-5 

timer mellom måltidene. Utenfor konkurranse 
spiser jeg cirka 2000 kcal per dag, men er ikke 
veldig nøye med å beregne matinntaket. Av og 
til spiser jeg en del nøtter eller liknende. Forde-
linga mellom næringsstoffer er ganske likt hele 
året og ligger på 40 energiprosent protein, 30 
energiprosent karbohydrat og resten fett. Dette 
føler jeg er ideelt. På diett, der energiinntaket er 
1500-1800 kcal, øker jeg andelen protein.

VOF: Når spiser du dagens siste måltid, og 
har du noen spesiell fordeling blant størrelsen 
av måltidene utover dagen?

– Dette varierer litt, men jeg trives best med 
å spise siste måltid rundt kl. 20. Når jeg jobber 
seine vakter og først trener kl. 20, får jeg ikke 
spist før kl. 22. Jeg er opptatt av å få i meg 
mesteparten av maten etter trening. De dagene 
styrketreninga foregår om morgenen, er følgelig 
lunsjmåltidet større enn ellers.

VOF: Holder du deg strengt til kostholdet, 
eller er det perioder eller dager der du bevisst 
spiser mer eller mindre karbohydrat? 

– Jeg kjører bevisst sykluser på kostholdet 
mitt, der jeg spiser moderat til lite karbohydra-
ter, 70-130 g, i ukedagene, for så å “karbe” opp 

[ ]
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1-2 måltider en dag i helga. Denne dagen holdes 
fettinntaket lavt. 

”Etedager” har opp igjennom årene vært 
populære i kroppsbyggermiljøer. Er dette noe 
du praktiserer?

– Utenfor konkurranse beregner jeg ikke 
annet enn karbohydratinntaket, samt at det 
ikke er så «farlig» å innta mer fett på “oppkar-
bingsdagene”. Jeg passer imidlertid på å velge 
mat av best mulig kvalitet. Fråtsing i usunn mat 
har aldri vært noe for meg. Favorittmaten er 
sushi, thaimat, hjemmelagd pizza og protein-

pannekaker. Jeg er for øvrig en stor tilhenger av 
sukkeralkoholen erytritol (Sukrin®) til baking 
og benytter også en del stevia i matlaging.

Kjøtt og animalsk fett
Med en så kostholdsfokusert og oppegående 
dame kan vi ikke dy oss for å spørre om hva 
hun tenker om en del matvarer som regnes som 
kontroversielle.

VOF: Myndighetene anbefaler at man ikke 
inntar mer enn 500 g rødt kjøtt i løpet av en 
uke. Hvordan stiller du deg til et slikt råd?

– Jeg spiser ikke mye rødt kjøtt, men er heller 
ikke redd for det. Derimot føler jeg at det gir 
ekstra ”trøkk” i musklene og spiser det derfor 
2-4 ganger per uke – oftest i form av ytre– eller 
indrefilet. Jeg er opptatt av å spise mat med best 
mulig proteinkvalitet, og da er kjøtt og andre 
animalske kilder best.
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VOF: Vi legger merke til at du er forsiktig 
med animalsk fett. Hva er bakgrunnen for 
dette?

– Jeg er opplært til at man skal unngå slikt 
fett og merker at jeg har en ganske sterk psyko-
logisk barriere mot melkefett og fett fra landdyr. 
Siden jeg har hatt suksess med det jeg har gjort, 
er jeg redd for å eksperimentere for mye. Etter 
at jeg begynte å lese bladet deres, som jeg for 
øvrig abonnerer på, merker jeg at skepsisen 
stadig blir mindre.

VOF: Et såkalt lavkarbo-/høyfettkosthold, 
som vi skriver mye om, er blitt populært både 
i Norge og Sverige. Hvordan stiller du deg til 
det?

– Jeg ser mange fordeler med dette kost-
holdet og har sett at det fungerer utmerket for 
mange ved at det blant annet gir mer energi 
psykisk og fysisk. Viktigst av alt er at det ser ut 
til å kurere mange av vår tids livsstilssykdom-
mer. Det er veldig spennende og interessant å 
lese om. Jeg har selv testet lavkarbokosthold, 
men i en versjon hvor jeg ikke fikk karbohydra-
ter fra annet enn grønnsaker supplert av magre 
melkeprodukter som skyr og kesam. Jeg kom-
penserte ikke det reduserte karbohydratinnta-

ket med mer fett, og resultatet ble at jeg fikk for 
lite næring. Som du forstår, henger redselen for 
fett og vektoppgang ganske sterkt i meg. 

Konkurransedietten
Fitnessutøvere kan bedre enn de fleste kunsten 
å bli kvitt de siste kiloene fett uten å miste mye 
muskler. Alle som ønsker å komme i superform, 
kan lære mye av disse utøverne, og som ver-
densmester er det naturlig at Nina er blant det 
beste på dette området.

VOF: Kan du grovt skissere hva du gjør med 
maten i forberedelse til konkurranser?

– Jeg spiser sunn og god mat hele året, og 
følgelig foretar jeg ikke store justeringer i for-
beredelsene til konkurranser. Foruten å telle 
matens energiinnhold tar jeg bare bort enkelte 
matvarer som mandler, nøtter, avokado, oliven, 
cottage cheese og proteinsjokolader. Jeg fort-
setter imidlertid med “oppkarbingsdager”. 

VOF: Har du en spesiell mengde energi du 
prøver å holde deg til per dag i konkurranse-
forberedelsene?

– Konkurransedietten starter på cirka 1800 
kcal og reduseres gradvis ettersom konkurran-
sen nærmer seg. De siste to ukene er energi-
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inntaket på cirka 1500 kcal, men i disse ukene dobler jeg 
inntaket av karbohydrater hver fjerde til femte dag – fra 
cirka 90 g om dagen, og da på bekostning av protein og 
fett. Sammensetninga av kostholdet avhenger av formen 
og om jeg nærmer meg «matchvekt» med klart synlige kutt 
og definisjoner i muskulaturen. Inntaket av karbohydrater 
gjør at ”trøkket” holdes sånn noenlunde oppe på trening, 
men ingen av oss innen fitness og kroppsbygging er veldig 
høye i hatten de 2-3 siste ukene før konkurranse. Trenin-
gene kan til tider føles litt håpløse på grunn av lavt energi-
inntak. Framtida får vise om jeg tør å eksperimentere med 
å kutte mer i inntaket av karbohydratene før konkurranser.

VOF: Er sultfølelsen plagsom på slutten av dietten?
– Litt sult er naturlig på en slik diett, og det er de siste 2-3 

kiloene som er den største utfordringa. Feil kan medføre 
unødvendig tap av muskler, noe som kan spolere hele kon-
kurransen. Jeg anbefaler å spise magre proteinkilder som 
eggehvite og eventuelt proteintilskudd, men også feit fisk, 
og så får framtida vise om jeg begynner å spise mer ani-
malsk fett. Jeg er åpen for ny lærdom, og etter å ha lest VOF 
og på bakgrunn av dette intervjuet er jeg klar til å prøve et 
redusert inntak av karbohydrat og protein på bekostning 
av mer fett. 

– På diett anbefaler jeg allerede å kutte ut frukt og spise 
moderate mengder karbohydrat – kun de matvarene som 
har lav glykemisk indeks. Det kan også være lurt å kutte ut 
melkeprodukter og kjøre sykluser hvor inntaket av karbo-
hydrat varierer, eksempelvis fire dager med lite for hver dag 
med høyere inntak. Gjennomfør rask gange i 45-60 min på 
tom mage før frokost, og drikk gjerne kaffe eller te før mor-
genøkta. Det er viktig å unngå stress og få nok søvn, da et 
høyt nivå av kortisol kan gjøre det vanskeligere å bli kvitt de 
siste kiloene fett og vann, avslutter hun. VOF

Kilder:
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2.  Suzuki M. Glycemic carbohydrates consumed with amino acids or pro-
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[ ]Jeg ser mange fordeler med dette 
kostholdet og har sett at det fungerer 
utmerket for mange ved at det blant 
annet gir mer energi psykisk og fysisk. 
Viktigst av alt er at det ser ut til å kurere 
mange av vår tids livsstilssykdommer. 

Crystal  Mind  er en helt ny form for naturlig omega-3- og omega-
6-fettsyrer for hjernen. Den har et høyere innhold av omega-3-
fettsyren EPA, fettsyren som er viktigst for hjernen for alle over 
2 år. Fettsyrene er i sin helt naturlige form og er produsert etter en 
ny metode. Kropp og hjerne får dermed utnyttet de viktige 
fettsyrene bedre enn andre tilsvarende tilskudd.
 

Crystal  Mind  inneholder riktig mengde vitamin B6, vitamin B12, 
folat, sink og magnesium. Disse virker i synergi med omega-3- og 
omega-6-fettsyrene. Crystal Mind gir derfor raskere resultater med 
lavere dagsdose enn med andre tilskudd. Hele familien vil oppleve 
store fordeler ved daglig bruk av Crystal Mind – uansett alder.

Crystal  Mind – det  komplette t i lskudd for  hjernen
• Motvirker hyperakt iv  atferd 
• Bedrer konsentrasjonen 
• Bedrer evnen t i l  å  lære 
• Bedrer hukommelsen 
• Gir  bedre humør og l ivsglede 
• Motvirker lettere nedstemthet 
• Motvirker for  t id l ig aldr ing av hjernen

Bedrer 
konsentrasjonen

Crystal Mind får du i landets helsekost- og livsstilsforretninger 

Følg Crystal Mind på                    www.facebook.com/Crystal.Mind.1

www.vitalkost.no

N Y H E T !



62 l  Helsemagasinet VOF  l  DES. 2011

Forskningsnytt

Eloverfølsomhet er ingen offisielt godkjent diagnose, og mange 
fagfolk er kritiske til hvorvidt  dette i det hele tatt har noe med 
elektromagnetisme å gjøre. De trekker i stedet inn psykosoma-
tiske årsaksforklaringer, for eksempel at symptomene ved el-
overfølsomhet er kroppslige reaksjoner på forhold i det psykoso-
siale miljøet. Eloverfølsomme er sterkt uenige i at dette primært 
handler om psykosomatiske reaksjoner, noe som underbygges av 
enkelte studier.  

I en ny studie diagnostiserte en kvinnelig lege seg selv å lide 
av eloverfølsomhet. I undersøkelsen ble hun eksponert for et 
elektrisk felt på 60 Hz med en styrke på 300 V/m, som er typisk 
for den eksponeringen mange utsettes for i USA. (I Norge har 
vi 50 Hz i strømnettet.) Verken forsøkspersonen eller forskerne 
visste når forsøkspersonen ble eksponert og når hun ikke ble det. 
Det ble funnet at forsøkspersonen utviklet midlertidige smerter, 
hodepine, rykninger i musklene og uregelmessige pauser i hjerte-
slagene innen 100 sekunder etter å ha vært utsatt for et elektrisk 
felt. Forsøkspersonen klarte imidlertid ikke å avgjøre når feltet 
var aktivert og når det ikke var det. Like fullt reagerte kroppen 
hennes på at feltene ble skrudd av eller på. Etter en vurdering 
av forsøksprotokollen mente forskerne at de kunne se bort fra 
muligheten for at reaksjonene kunne være psykosomatiske. IM

Kilder:
● Johansson O. Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment. 
Electromagnetic Biology and Medicine 2006; 25 (4): 245-58.
● Johansson O. Aspects of studies on the functional impairment electrohypersensiti-
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● McCarty DE, Carrubba S, Chesson AL mfl. Electromagnetic hypersensitivity: 
evidence for a novel neurological syndrome. International Jourrnal of Neuroscience 
2011 (doi:10.3109/00207454.2011.608139).

Ifølge en gruppe forskere er vi inne 
i en nasjonal epidemi av utilsiktede 
dødsfall fra overdoser med medika-
menter, særlig opioide medikamen-
ter. Reseptbelagte medikamenter 
er en hoveddødsårsak hvert år, og 
problemet har i følge forskerne nådd 
epidemiske proporsjoner. Flere dør 
av medikamenter enn for eksempel i 
trafikkulykker. 

I 2007 døde 27500 amerikanere av 
utilsiktede overdoser av medikamen-
ter, og av disse antas 11500 å skyldes 

opioidbaserte, smertestillende medi-
kamenter. Opioider har også vært 
ansvarlig for en dobling i antall pasi-
enter som trenger akuttmedisinsk 
hjelp på sykehus  i årene 2004-2008. 
Forskerne mener at legene er delvis 
ansvarlige for disse problemene fordi 
de ofte forskriver mange medikamen-
ter sammetidig, inkludert opioider 
med benzodiazepiner, antidepressiva 
og sovemedikamenter. Slike kombi-
nasjoner finnes ofte i kroppen til de 
avdøde. På denne bakgrunn ønsker 

VOF å minne om at det ikke foreligger 
noen rapporter om dødsfall av kosttil-
skudd. Tenk også på hva dagspressen 
regelmessig skriver om ”livsfarlig” 
naturmedisin, som tar fokuset bort 
fra det som virkelig kan være farlig. 
IM

Kilde: Paulozzi LJ, Weisler RH, Patkar AA. A 
national epidemic of unintentional prescription 
opioid overdose deaths: how physicians can 
help control it. Journal of Clinical Psychiatry 
2011; 72: 589-92.

Dødsfall av medikamenter

Dokumentasjon av 
eloverfølsomhet

Nyttig  ny viten



I den legendariske Monty Python-filmen Life of Brian, som ble regissert av Terry 
Jones, stilles spørsmålet om hva romerne egentlig har utrettet. Svaret som gis i boken 
Barbarene av Terry Jones og Alan Ereira er: ikke stort. 

Lenge har den etablerte sannheten om de såkalte “barbariske” folkeslagene fått stå uimotsagt, disse 

folkeslagene er blitt avskrevet som usiviliserte og primitive, mens Romerriket fortsatt blir sett på som den 

vestlige sivilisasjonens vugge. 

Ved hjelp av den nyeste forskningen på området søker forfatterne å gi et mer nyansert bilde av barbarene. 

De viser oss blant annet at romernes styrke lå i at de i stor grad kopierte teknologi fra de erobrede 

folkeslagene, som på forskjellige måter var vel så avanserte som romerne innenfor områder som teknikk, 

vitenskap og filosofi. Var det kanskje romerne som var barbariske? Barbarene tar oss med på en reise 

gjennom Europa og gjennom 700 års historie, fortalt med en smittende entusiasme og vittig britisk humor.

Terry Jones’ bøker har ofte utfordret de rådende historiedogmene, og er skrevet underholdende og med en 

god penn. Barbarene er hans første bok utgitt på norsk, den er basert på BBC-serien Terry Jones’ Barbarians. 

Alan Ereira har jobbet som BBC-produsent, spesialisert på historie, siden 1962. Sammen har Terry Jones og 

Alan Ereira tidligere skrevet og produsert de to bøkene og filmene Crusades og Medieval Lives.

Lenge har den etablerte sannheten om de såkalte “barbariske” folkeslagene fått stå uimotsagt, disse 

folkeslagene er blitt avskrevet som usiviliserte og primitive, mens Romerriket fortsatt blir sett på som den 

vestlige sivilisasjonens vugge. 

Ved hjelp av den nyeste forskningen på området søker forfatterne å gi et mer nyansert bilde av barbarene. 

De viser oss blant annet at romernes styrke lå i at de i stor grad kopierte teknologi fra de erobrede 

folkeslagene, som på forskjellige måter var vel så avanserte som romerne innenfor områder som teknikk, 

vitenskap og filosofi. Var det kanskje romerne som var barbariske? Barbarene tar oss med på en reise 

gjennom Europa og gjennom 700 års historie, fortalt med en smittende entusiasme og vittig britisk humor.
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Jan Mesicek 
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Som mye annen tradisjonsmat er sylte ikke opp-
rinnelig norsk, men har kommet til oss via våre 
naboland.1 Ordet stammer fra det tyske ”Sülze”, 
som henspiller på salt eller noe som ligger i salt-
lake. Sylte betegner altså kjøtt eller fisk som man 
salter eller legger i salt, og tradisjonen går helt 
tilbake til middelalderen. De vanligste syltene, 
slik som julesylte, legges i press og kalles per-
sesylte, altså pressesylte. Ordet perse stammer 
også fra tysk.

Sylte har man tradisjonelt lagd av kjøttet fra 
grisehode. Dette er ett av flere eksempler på at 
man utnyttet alle deler av dyret så godt man 
kunne. I tillegg til hodekjøttet har man også 
brukt annet kjøtt, blant annet kalve- eller vilt-
kjøtt. Man kunne også tilsette kjøtt fra kylling 
eller høns. Da ble sylta lysere og magrere. Men 
nå til dags er grisehodene mindre feite enn i 
gamle dager, og hvem vil gå glipp av fettet – den 
viktigste og mest smakfulle delen?

Første juledags frokost
Julesylte brukes primært som pålegg. I dag er 
det vanlig å spise det sammen med potetlefse 
eller flatbrød, smør, sennep og syltete rødbeter. 
Noen bruker også sylte som middag sammen 
med blant annet poteter.

I katolsk tid, det vil si før reformasjonen i 
1536, var Kirkens bud og forbud når det gjaldt 
maten i høytidene av stor betydning. I advents-
tida, det vil si hele desember måned, var det ikke 
tillatt å spise kjøtt. Da spiste man fisk til middag 
julaften. Ikke før første juledags morgen kunne 
man i katolsk tid nyte alle de kalde, kokte, 
salte og røkte variantene av kjøtt som spises 
til flatbrød og brød. Det vi i dag kaller julebord 
og julemat, var tradisjonelt første juledags 
frokost og det første kjøttmåltidet etter fasten 
i adventstida. Her hadde og har fremdeles sylte 
en selvskreven plass.

Presset hodeost
Henry Notaker, som i mange år har studert 
kokebøker fra store deler av verden, skriver i sitt 
Appetittleksikon at ”den eldste oppskriften jeg 
har funnet, er fra en tysk kokebok utgitt i 1486. 
Den kalles Presskopf, altså ”presset hode”, 
og presses mellom to brett, men legges ikke i 
klede. Det gjør den derimot i en annen gammel 
tysk kokebok fra 1581. Begge disse er svært nær 
dagens sylte.”i Han skriver videre at sylte trolig 
kom til oss via Danmark, og gjengir en oppskrift 
fra den eldste danske kokeboka fra 1616. Den 
samme kokeboka sier litt om hvordan man den 

For mange er det et obligatorisk ritual å lage sin egen sylte til jul. Noen 
kommer slett ikke i julestemning før det lukter av kokt grisehode og mer 
eller mindre hemmelige krydderblandinger. Vi har fått hjelp av Berit Vivelid 
til å lage årets julesylte. 

tekst Johnny LAuPSA-Borge     kokk Berit viveLid     Foto AgurtxAne conceLLon  

Hjemmelagd 
sylte til jul
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Her bruker vi bare hodekjøttet og 
lager en ren hodesylte. 

Ingredienser:
5 kg grisehode (ett middels stort 
hode), svor og hodekjøtt med fett
6 ts gelatinpulver
2 ts kryddernellik
2 ts svart pepper
2 ss havsalt
12 ss kjøttkraft, varm

Slik gjør du:
Legg grisehodet i vann over natta 

eller bortimot et døgn. Dypfryst hode 
kan tine litt før man legger det i vann. 
Børst svoren med en myk børste hvis 
det er litt bust igjen. Pass på at det 
ikke går hull i svoren. Som regel er 
hodene du kjøper, så fint skåldete at 
børsting ikke er nødvendig. Hvis man 
slakter grisen selv og det er noe bust 
igjen der hvor man vanskelig kommer 
til under skålding, kan dette skjærest 
vekk etter koking. Ikke skjær i svoren 
når hodet er rått.

Legg så hodet oppi ei stor gryte 
i nytt vann. Til et stort grisehode 
trenger man 8–10 liter. Vannet skal 
dekke hodet. Tilsett opp til ½ ss salt 
per liter vann. Kok sakte opp og skum 
av. La det trekke i minst 2 timer, 

gjerne lenger hvis hodehalvdelene er 
store. Sjekk tilstanden med en tynn, 
skarp kniv som stikkes inn i det tjuk-
keste kinnkjøttet. Hvis kjøttsafta som 
kommer ut, er klar, er kjøttet ferdig 
kokt. Kjøl hodet ned.

Skjær av svoren i så store stykker 
som mulig og legg det på et fat. Skjær 
kjøtt og fett i skiver og legg det på et 
eget fat. Begynn med kinnkjøttet. 
Åpne deretter kjeven og plukk av 
resten av kjøttet og fettet. Skjer dette 
i skiver eller biter. Fjern alle eitler 
(itler/lymfekjertler).

Vri opp et håndkle i kaldt vann. 
Dekk en passe stor skål med dette. 
Legg et lag med svor i bunnen og 
oppover sidene hvis det er nok. Legg 
deretter lagvis lyst og mørkt kjøtt og 
fett. I denne oppskrifta blir det tre lag. 
Tjukke kjøttbiter presses flate med 
fingrene for å få mest mulig jevne lag. 
Ha på salt, krydder, gelatin og varm 
kraft mellom hvert lag. Avslutt med et 
lag svor. Pakk kledet rundt og få det 
så glatt som mulig. Fest plagget med 
et par sting. Velt sylta ut av skåla og 
legg den på et brett. Ta spoler med 
hyssing og knyt endene sammen. Surr 
hyssingen rundt den innpakkete sylta, 
slik at det blir en fin pakke med jevn 
surring.

Legg sylta i press på et fat. Legg 
oppå et fat med en gjenstand som 
veier ca. 2 kg til å begynne med. Etter 
hvert som sylta setter seg, kan man 
øke presset litt ved å legge på mer 
vekt, men ikke så mye at fett eller 
kjøttsaft renner ut i særlig grad. Litt 
kjøttkraft vil ofte komme, særlig hvis 
man har litt kraft i oppskrifta. La den 
stå i press til neste dag. Når den er 
helt nedkjølt i romtemperatur, settes 
den i kjøleskapet, fremdeles i press, 
til neste dag. Da er sylta klar til ser-
vering eller frysing, men den smaker 
enda bedre etter at den har stått i kjø-
leskapet et døgn ekstra. Under frysing 
vil sylta tape litt av saltsmaken. Tenk 
på det når du beregner saltmengden 
etter smak og behag.

Bruk eventuelt en spesiell oste- 
eller syltepresse som selges i velas-
sorterte kjøkken- eller jernvarefor-
retninger. Samme prinsippet gjelder 
med slikt utstyr når det gjelder press 
og avkjøling. Begynn med relativt lett 
trykk til å begynne med og øk etter 
hvert. 

Kilde:
1.  Notaker H. Appetittleksikon. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag, 1997. 

Julesylte
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gangen serverte sylte, blant annet med sennep.
Notaker henviser for øvrig til Hanna Winsnes’ 

berømte kokebok fra 1845. Der er det tatt med to 
sylteoppskrifter. Den ene, ”Simpel Persesylte”, 
”ble laget av det kraftkjøtt man ikke ville bruke 
til hakkepølse eller lungemos. Den kan holde 
seg hele vinteren og ”bruges til Folkene”.” Den 
andre, ”Finere Persesylte”, ble lagd av to halve 
grisehoder. I eldre tid ble ferdigpresset sylte lagt 
i en syltelake, enten i saltlake eller i sur myse, og 
slik kunne den holde seg en god tid framover. 

På fransk heter sylte fromage de tête, det vil si 
hodeost, og Hanna Winsnes brukte også begrepet 
”Perseost” i sin kokebok fordi man ofte la den 
under press i en spesiell osteform. I USA heter det 
av samme grunn ”head cheese”, mens ”brawn” er 
et gammelt ord for dette i Storbritannia.

Pepper og nellik
Ved siden av kjøtt, fett, salt og gelatin er krydder 
en sentral ingrediens i sylte. Særlig to kryddere 
går igjen i de fleste nordeuropeiske oppskrif-
tene: pepper og nellik. Ellers brukes ofte laur-

bærblad, ingefær, muskat, kardemomme og 
allehånde.

For å binde sammen de ulike lagene med 
kjøtt og fett i sylta brukes gelatinpulver, og en 
del heller litt kjøttkraft mellom lagene. Før i 
tida kunne man bruke såkalt bindesvor, det vil 
si svor som ble malt etter kort tids koking og 
tilsatt sylta som bindemiddel.

Når man kjøper et grisehode, er det delt i to 
og hjernemassen fjernet. Som regel selges hver 
halvdel for seg. Et middels stort grisehode gir en 
ren hodesylte som veier ca. 2 kg. Da er det ikke 
tilsatt noe annet kjøtt. En slik sylte blir skikkelig 
god og feit. 

Julesylte lages på 1-2-3 – hvis man teller 
dager. Første dagen skal man legge hodet i vann. 
Neste dag kokes det og legges i press. Tredje dag 
er det presset, avkjølt og klar til servering eller 
frysing. Vær derfor ute i god tid med innkjøp 
av alle råvarer hvis du selv skal lage årets jule-
sylte. På motstående side finner du en klassisk 
oppskrift på dette eldgamle ritualet. Lykke til og 
god appetitt! VOF
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Det er ikke nødvendig å kutte ut kaker og desserter lagd av sjokolade om 
man lever på høyfettkosthold. Kos deg gjerne med en eller flere av disse 
godsakene i jula eller når som helst på året du måtte ønske det.

tekst Anne Lene JohnSen     Foto AgurtxAne conceLLon og Anne Lene JohnSen

oppskRIFteR Johnny LAuPSA-Borge, kenn hALLStenSen og kAthrine FALck-Berg

Juleglede for 
sjokoladeelskere!

(mange porsjoner)

300 g 86 % mørk sjokolade (spar 
50 gram til krem) 
125 g romtemperert meierismør 
(kan skiftes ut med annet fett) 
1 ts revet chili  
6 egg  
130 g Sukrin® eller xylitol  
1 ts vaniljesukker – kan sløyfes 
1 ts kakaopulver
3 dl kremfløte

Smelt sjokoladen sammen med 
smør i vannbad og bland inn revet 
chili. Skill hviten fra eggeplom-
men på 4 egg. De to siste eggene 
spares til etterpå. Pisk eggehvitene 
stive og tilsett Sukrin® eller xylitol 
cirka halvveis. Hell over i en annen 
bolle. Pisk eggeplommene og de to 
resterende eggene til eggedosis i en 
blender. Hell sjokoladeblandinga 
inn i eggedosisen mens blende-
ren går på lav hastighet. Bland inn 
kakaopulver og vaniljesukker. Stopp 
blenderen og vend inn eggehvitene 

med store bevegelser. Prøv ikke å slå 
lufta ut av røra, og rør til eggehvitene 
akkurat er innblandet. Dekk ei 24 
cm diameter springform med bake-
papir eller smør med olje/smør, hell 
røra over i formen og steik kaka på 
nederste rille på 180 grader i 35-40 
minutter. Kaka kan sprekke litt på 
toppen. Pisk krem av fløten og en 
ss Sukrin®. Vend inn 50 g smeltet 
sjokolade. Smør dette utover den 
avkjølte kaka. (Ved melkeallergi kan 
kaka spises ”bar”, med sjokoladegla-
sur, bær og/eller liknende.)

➦Gunn Marthes sjokoladekake 
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Sjokoladekake
Oppskriften er bearbeidet av redaksjonen, 
og kaka ble lagd under høstens VOF-kurs i 
Spania.

200 g (klaret) smør
4 egg
2 dl sukrin
evt. noen dråper stevia
2 ss fiberhusk
5 ss kakao
1 ts vanilje

Framgangsmåte:
Sett ovnen på 200 grader. Bruk springform 
(21 cm i diameter). Smelt smøret på lav 
varme. Visp egg og Sukrin® til det blir luftig. 
Tilsett smøret. Ha eventuelt i noen dråper 
stevia. Bland sammen alle de tørre ingredi-
ensene og rør inn i deigen. Hell røra i formen. 
Steik i ca. 15 minutter. Server eventuelt friske 
bær til eller en bærcoulis.

Sjokolademousse
(8 personer)

Oppskriften er bearbeidet av redaksjonen, og desserten 
ble lagd under høstens kurs på Geilo (Dr. Holms Hotel). 

150 g mørk sjokolade (minst 70 prosent kakao)
1 egg
2 eggeplommer
2 eggehviter
1–2 ts revet appelsinskall
kanel
3 dl kremfløte (evnt.  kokosfløte eller mandelmelk)

Framgangsmåte:
Brekk sjokoladen i småbiter. Legg 
dem i en liten bolle eller dyp tal-
lerken. Dekk til med lokk, asjett 
e.l. Sett karet med sjokoladen over 
en kjele med varmt vann. La stå 
til sjokoladen har smeltet. Det må 
ikke komme vanndamp i sjokola-
den, og du må heller ikke røre for 
å sjekke om den er smeltet. Stikk 
bare i massen med en spiss kniv.

Ta sjokoladen bort fra dampen 
når den er smeltet. Bland i et helt 
egg og så en eggeplomme om 
gangen. Tilsett eventuelt revet 
appelsinskall og/eller kanel. Stiv-
pisk eggehvitene. Visp fløten til 
krem. Bland sjokoladen forsiktig 
sammen med kremen. Brett så 

eggehvitene i. Fyll moussen i små 
glass eller i en større skål. Sett det 
kjølig.

Server med fløte eller kokos-
nøttmelk og eventuelt litt bær/
frukt. Man kan også lage en varm 
saus bestående av innkokt fløte, 
konjakk, litt honning, kanel og 
vanilje. 

Variasjon: 
I stedet for kremfløte kan man 
bruke mandelfløte eller kokos-
nøttmelk hvis retten skal være 
melkefri. For å få moussen stiv må 
man da smelte en plate gelatin i litt 
vann, røre dette inn i mandelflø-
ten/kokosnøttmelka og la det stå 
en stund i kjøleskap for å stivne.
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Mumsete	mousse	og	muffins
Oppskriften kan brukes til både 
mousse og muffins og kan serveres 
med eller uten vaniljesaus.

– Det finnes mange oppskrifter der 
ute, men denne er det hittil ingenting 
som har overgått, skriver Kathrine 
Falck-Berg fra Drøbak til oss. Med 
hennes oppskrift kan du lage både 
mousse og kake, avhengig av hva du 
foretrekker. Hun serverer også en 
vaniljesaus til.

250 g smør
250 g 86 % sjokolade (hun bruker 
Freia sjokolade, da denne etter hennes 
oppfatning fungerer best i kake og 
smaker best)
5 hele egg
6 eggeplommer
200 g Sukrin®

Smøret smeltes på lav varme i kjele. 
Når det er smeltet skikkelig, tilsettes 
sjokoladen i småbiter. Rør kontinuer-
lig til det er godt blandet. Hell smør/
sjokoladeblandinga over i en stor 
bolle. Sett til side.

Eggblandinga mikses i en kjøkken-

maskin til den får en lysere farge og er 
skikkelig luftig.

Hell eggblandinga over i bollen 
med sjokoladeblandingen. Rør hele 
tida med en visp, til blandingen 
tykner. Husk å slikke vispen. Det er 
ikke pent å skylle av noe så godt!

Du kan velge mellom å spise røra 
varm, nylagd med vaniljesaus (dette 
blir nesten som en mousse) eller å 
sette den i kjøleskapet i en time. Der-
etter serveres den med hjemmelagd 
vaniljesaus. Dette blir også som en 
mousse og er vanvittig godt.

Dersom du ønsker å steike kake: 
Sett steikeovnen på 220 grader. Bruk 
spiseskje og ha i ca 4 fulle skjeer med 
røre i hver muffinsform. Bruk store, 
amerikanske muffinsformer, de som 
er stive, eller bruk to lag av vanlige, 
store muffinsformer (IKEA selger 
et steikebrett med utdypninger i til 
muffinsformene).

Steikes kun i 3 minutter til du ser 
at muffinsene ikke flyter utenpå. De 
er flytende inni. Serveres med hjem-
melagd fløteiskrem (lavkarbo) eller 
hjemmelagd vaniljesaus (lavkarbo).

Hjemmelagd vaniljesaus 
½ vaniljestang
1,25 dl helmelk
½ ts maisstivelse (Maizenna)
2 eggeplommer
1 egg
60 g erytritol (Sukrin®)
1,25 dl kremfløte

Varm opp melka med maissti-
velse og vaniljestang. Ikke la den 
koke, splitt vaniljestang og skrap 
ut frøene. Ha både frø og stang 
oppi og bland i maisstivelsen når 
melka er kald (stivelsen skal for-
hindre at kremen sprekker). Visp 
sammen eggeplommer, egg og 
Sukrin® til en luftig, lys saus. La 
vaniljemelka avkjøle litt og pisk 
den litt etter litt i eggblandinga.

Ha alt tilbake i ei ren panne 
og varm opp under konstant 
omrøring. Når du kjenner at den 
begynner å tykne (den skal ikke 
koke), tar du panna av platen og 
rører fløten videre inn.
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Dessverre har flere generasjoner med skandi-
naver blitt advart mot feite melkeprodukter, 
slik som fløte, rømme og smør, og i stedet blitt 
flasket opp på skumma melk – en tynn, vandig 
og nærmest smakløs væske som har vært mer 
til skade enn gagn for mange. Til denne melkas 
forsvar kan man si at den ikke er homogenisert, 
og de som absolutt må drikke melk (kanskje 
fordi de er huket på melkas eksorfiner, en 
gruppe molekyler som minner om opium), kan 
jo bare kjøpe en kartong fløte ved siden av og 
blande så mye i melka som man har samvittig-
het til og våger til tross for alle advarslene mot 
melkefettet.

Når det er sagt, må vi understreke at naturen 
ikke har skjenket oss melk som tørstedrikk, men 
som et næringsmiddel man bør foredle med 
omhu for at det skal ernære oss på best mulig 
måte. Å skumme fløten, syrne den til rømme og 
kinne smør av det er ett av de gamle håndver-
kene innen melkeforedling.    

Den delikate fløten
Melk som inneholder 3,5 prosent fett, gir som 
regel fløte med ca. 20 prosent fett når melka 
står, mens bruk av separatorer kan gi fløte med 
vesentlig høyere fettandel, slik tilfellet er med 
kremfløte. Takket være det høye fettinnholdet 
kan fløte piskes til en luftig masse som holder 
seg godt.

Både fløte og krem verdsettes for sine organo-
leptiske kvaliteter, det vil si smak og ”munnfø-
lelse”. Når vi skal beskrive noe behagelig, tyr vi 
gjerne til ord som assosieres med melkefettets 
konsistens, som er perfekt balansert mellom 
det faste og flytende, det standhaftige og det 
ettergivende. Det har substans og kjennes godt 
i munnen samtidig som det ikke gir noen mot-
stand for tenner og tunge. Denne unike følelsen 
skapes fordi fettkulene, som er for små til at vi 
kan kjenne dem, samles i små lommer med vann, 
noe som bremser fettkulenes frie bevegelser.1 
I tillegg til sin forlokkende konsistens har fløte 
også en distinkt aroma som blant annet skyldes 
en gruppe molekyler vi også finner i for eksempel 
kokosnøtt og fersken, såkalte laktoner.

Varierende anseelse
Ordet ”fløte” finnes helt tilbake i norrøn tid, 
men da skal det ha betydd sur fløte, for den 
gangen ble all melk syrnet, også fløten, slik at 
den kunne oppbevares lenger.2 Søt fløte ødeleg-
ges mye raskere enn syrnet fløte (rømme) og 
smør, og søt fløte spilte derfor en mindre rolle 
i husholdningen fram mot vår tid. Den søte 
fløtens glansdager kom på 1700-tallet, da den 

Symptomatisk nok ble ikke melkefettet friskmeldt denne gangen heller i 
de nye kostholdsrådene som ble presentert våren 2011. Imidlertid er det 
all grunn til fortsatt å nyte de feite melkeproduktene, ikke minst i jula. Da 
er det også høgtid for fløte og krem. 

tekst Johnny LAuPSA-Borge     Foto ShutterStock

   Rikelig med 
fløte	og	krem 
      til jula

Melk – et tveegget sverd
Melk fra husdyr er i høyeste grad et tveegget sverd i menneskets 
ernæring. På den ene siden er melkeprodukter gode kilder til protein 
og fett av høy biologisk kvalitet, og de gir et kjærkomment tilskudd 
av vitaminer, flere mineraler, antioksidanter, en rekke ulike fettsyrer 
og andre helsefremmende næringsstoffer. På den annen side skaper 
melk helseproblemer hos mange med manglende evne til å fordøye 
melkesukker eller -proteiner. En del reagerer på disse makronæ-
ringsstoffene eller deres nedbrytingsprodukter som dannes i tarmen 
under fordøyelsen. Melkefett ser derimot ikke ut til å være forbundet 
med høyere sykdomsrisiko, slik ernæringsmyndighetene hevder.
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fant veien til kaker, puddinger og middagsretter 
som frikassé og gryteretter. Framfor alt ble fløte 
etter hvert populær i frossen form som iskrem.

Takket være ”ernæringsvitenskapen” sank 
fløtens anseelse betraktelig etter 1. verdenskrig. 
Animalsk fett generelt, og særlig melkefettet 
med sitt høye innhold av mettete fettsyrer, ble 
etter 2. verdenskrig utpekt som en viktig risiko-
faktor for hjerte- og karsykdom. Da startet kors-
toget mot melkefettet, og i tiårene som fulgte, 
forsterket ernæringsmyndighetene sitt høylydte 
budskap om melkefettets evne til å ”tette igjen 
årene og framskynde en tidlig død”.

Propagandaen mot melkefett ser ikke ut til 
å slutte med det første. Ifølge de fleste ”ernæ-
ringseksperter” er nemlig melkefettet fortsatt 
like farlig, selv om flere norske og internasjo-
nale studier indikerer noe helt annet. La oss se 
nærmere på dette for å skjerpe appetitten og 
lette litt på samvittigheten når vi koser oss med 
fløte, krem, crème fraîche, rømme og smør. 

Sunnere og slankere med melkefett
En rekke forskere har helt siden den statlige 
propagandaen mot melkefettet startet, stilt 
spørsmål ved ernæringsmyndighetenes ved-
tatte ”sannhet” om at melkefettet er en av de 
store syndebukkene i vårt kosthold. De bygger 
på flere studier som viser at økt inntak av mel-
kefett ikke medfører høyere risiko for ulike syk-
dommer, snarere tvert imot.3

Den kjente, tyske ernæringsspesialisten 
professor H. A. Schweigart publiserte i 1966 en 
vitenskapelig studie som sammenliknet smør 
med margarin,4 og viste til at smørfett inne-
holder fettsyrer som våre forgjengere har hatt 
tilgang på i millioner av år.

I begynnelsen av 1990-tallet kom flere rap-
porter som konkluderte at det ikke finnes noen 
sammenheng mellom inntak av melkefett og 
dødelighet av hjerte- og karsykdom. En svensk 
undersøkelse fra 1999 viser til og med at melke-
fett kan ha positive effekter. Forskerne studerte 
en større gruppe menn i 60-årsalderen. De som 
spiste mest melkefett, hadde lavest risiko for å 
utvikle diabetes og hjerte- og karsykdom. Hos 
disse ble det målt lavere fastende glukosever-
dier i blodet, og de var slankere enn de som 
spiste mindre melkefett.

En undersøkelse fra USA publisert i det 
amerikanske legetidsskriftet i 2002 fant det 
samme. Her ble 3000 unge, overvektige kvinner 
og menn fulgt over en tiårsperiode. Forskerne 
undersøkte blant annet sammenhengen mellom 
forbruk av melkeprodukter og utvikling av insu-
linresistens, det vil si at hormonet insulin ikke 
virker godt nok. Denne tilstanden er forbundet 
med en rekke lidelser, blant annet diabetes og 
hjerte- og karsykdom. De som spiste mest mel-
keprodukter, både magre og fete typer, hadde 
redusert risiko for å få disse sykdommene. De 
hadde også mindre risiko for å bli svært over-

Deilig pisket 
kremfløte med 
jordbær…
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vektige og for å utvikle insulinresistens med 
økende inntak av melkeprodukter. Forskerne 
definerte en bestemt porsjon som ett inntak. 
Med fem inntak var risikoen 70 prosent lavere 
enn med ett. Også denne undersøkelsen gir 
grunn til å hevde at melkeprodukter i kosten 
kan ha en gunstig effekt på helsa, såfremt man 
tåler melk.

Også nordmenn
Nordmenn spiser lite smør og annet animalsk 
fett sammenliknet med en rekke andre nasjoner, 
for eksempel Frankrike, hvor dødeligheten av 
hjerte- og karsykdom tradisjonelt har vært langt 
lavere enn hos oss. Noe av det mest spesielle i 
norsk kosthold er derimot vårt høye forbruk av 
margarin. I en undersøkelse publisert i 2000 
tok man prøver av fettvevet til infarktpasienter 
og sammenliknet med kontrollpersoner som 
ikke hadde hatt infarkt. Resultatene viser at 
infarktpasientene trolig hadde spist mye mar-

garin, siden personene hadde høye nivåer av 
margarinfettsyrer, men lite smørfettsyrer.

I 2007 disputerte Anne Sofie Biong for sin 
filosofiske doktorgrad (dr.philos.) ved Universi-
tetet i Oslo.5 I avhandlinga viste hun at det ikke 
er belegg for påstanden om at økende inntak 
av mettet fett fra melk og ost øker risikoen for 
hjerte- og karsykdom. Tvert imot tyder hennes 
og andres data på at ost og melkefett kan virke 
beskyttende. Blant annet analyserte hun sam-
mensetningen av fettsyrer i blod og fettvev og 
sammenliknet 99 infarktpasienter med 98 
kontrollpersoner. Resultatene viste at de friske 
hadde høyest konsentrasjon i kroppens fettvev 
av mettete fettsyrer6 som i et vanlig norsk kost-
hold for det meste stammer fra meieriprodukter 
og melkefett.

To studier fra 2010 publisert i tidsskriftet 
American Journal of Clinical Nutrition stiller 
også spørsmål ved dagens anbefalinger om å 
redusere inntaket av mettete fettsyrer fra ani-
malske kilder som melk.7,8 Forskerne konklu-
derer at eksisterende befolkningsundersøkelser 
ikke gir grunnlag for å hevde at mettete fettsyrer 
øker risikoen for hjerte- og karsykdom. 

Beskytter mot astma
Melkeprodukter ser derimot ut til å beskytte 
mot visse lidelser. En nyere studie fra Nederland 
viser at barn som spiste mer melkefett, hadde 
mindre risiko for å utvikle astma.9 I studien 
deltok nærmere 3000 barn i en alder av to år da 
undersøkelsen startet. Forskerne kartla barnas 
spisevaner og deretter deres sykdomshistorie 
ved treårsalderen. Resultatene viste at de barna 
som inntok helmelk og smør hver dag, hadde 
betydelig lavere risiko for å utvikle astma enn 
barn som ikke brukte disse matvarene daglig. 
Forskerne kunne ikke finne en tilsvarende for-
skjell i forekomsten av astma da de sammenlik-
net barn som inntok skumma melk eller marga-
rin med de som ikke gjorde det. Daglig inntak av 
melkeprodukter generelt ble forbundet med en 
lavere hyppighet av tung pust hos barna. 

Gunstige fettsyrer
Det er blitt forsket mye på hvordan ulike fett-
syrer påvirker kroppen, og resultatene viser at 
melk og kjøtt inneholder fettsyrer med gun-
stige fysiologiske virkninger. Kortkjedete fett-
syrer i melk, slik som kapryl- og kapronsyre, 
har vist seg å være bakteriedrepende i forsøk, 
og smørsyre ser blant annet ut til å motvirke 
tykktarmskreft. Dessuten har melk en del av en 
naturlig forekommende transfettsyre kalt CLA 
(konjugert linolsyre), som i dyreforsøk har vist 
å kunne forebygge kreft, diabetes og hjerte- og 
karsykdom. Noen dyreforsøk og studier på 
mennesker har også vist at CLA kan redusere 

Fløte
Rent teknisk betegner fløte en spesiell del av melka som er særlig rik 
på fett. Ordet ”fløte” er i familie med ordet ”flyte”.2 Sammenhengen 
er åpenbar. Når man lar ubehandlet kumelk stå rolig i en bolle, skilles 
en del av fettet ut og legger seg på overflaten. Oppkonsentrering 
av fettet skjer ved at gravitasjonskreftene virker sterkere på melkas 
vandige bestanddeler enn de mindre tette fettkulene.1 Siden fett er 
lettere enn vann, dannes det på toppen et tynt lag med fløte som 
kan skummes av til edle formål. Før separatorens tid var det slik 
man fikk fløte, som deretter ble syrnet til rømme og kinnet til smør. I 
dag er det vanlig å homogenisere melka på meieriene nettopp for å 
unngå at fløten skal legge seg på toppen.
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andelen kroppsfett hos overvektige når fettsyra 
inntas som tilskudd i større doser enn det man 
normalt får gjennom maten.10,11,12

Sannsynligvis finnes det også andre helse-
fremmende stoffer i melk som overføres fra det 
husdyra spiser av gras og andre planter, men 
ennå har man for lite kunnskap om dette. Imid-
lertid vet man at beiting kan øke innholdet av de 
gunstige fettsyrene. Når dyra går ute og spiser 
gras og urter, vil melka få et høyere innhold av 
omega-3-fettsyra alfalinolensyre, noe som gir et 
gunstigere forhold mellom omega-6- og omega-
3-fettsyrer. Vanligvis er forholdet mellom disse 
i norsk melk omkring 4:1. Ved å la dyra gå ute 
og beite kan forholdet bli 2:1 eller mindre. Inn-
holdet av CLA øker også noen ganger til det 
dobbelte, det vil si én prosent eller mer. Totalt 

sett gir trolig dette en gunstigere fettsyresam-
mensetning i melkeproduktene.

På dette grunnlaget kan de som tåler mel-
keprodukter, gå jula trygt i møte med rikelig 
innslag av søt og særlig sur fløte i middagsretter 
og desserter. God appetitt! VOF
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Å	skumme	fløten
Metaforen ”å skumme fløten” viser til ”fløten” som noe flott, eksklusivt 
og ettertraktet. I et sosialdemokratisk samfunn gir metaforen imidler-
tid ikke bare positive assosiasjoner, som når noen beskyldes for ”å 
skumme fløten” av et marked for å oppnå rask gevinst. Vi holder oss 
dog til ekte fløte som skummes av melka, men selv da møter man 
moralens voktere og en advarende pekefinger fra dagens korsfarere 
mot melkefettet, som forkynner at fløte, rømme og smør er blant 
hjertets fiender. Det stemmer dårlig med eksisterende forskning. 

Is med mye fløte 
og lite sukker kan 
du lage selv.



76 l  Helsemagasinet VOF  l DES 2011

Forskningsnytt

Utmattelse er en vanlig bivirkning 
både av kreft og av konvensjonell 
kreftbehandling, og en pilotstudie 
viser at den energimedisinske tek-
nikken polaritetsterapi er lovende 
for å motvirke dette hos brystkreft-
pasienter som får strålebehandling. 
Polaritetsterapi er en healingteknikk 
som ble utviklet i 1947 av kiroprak-
toren, osteopaten og naturopaten 
Randolph Stone (1890–1981). Målet 
er å påvirke energiflyten i kroppen. 
Ved polaritetsterapi baserer man seg 
på at det skal være balanse mellom 
positive og negative poler i kroppen. 
Ved sykdom er energiflyten blokkert, 
noe som manifesterer seg som utmat-
telse, smerte, kvalme og sykdom. Ved 
polaritetsterapi forsøker terapeuten 

å spore og frigjøre energiblokkerin-
gene ved en kombinasjon av berøring, 
strekking, ernæring og samtale.

Førtifem kvinner var parallelt med 
strålebehandling med på et forsøk 
over tre uker. De ble tilfeldig tilordnet 
en av tre grupper: standard omsorg 
(passiv kontrollgruppe), en massasje-
time i uka (aktiv kontrollgruppe) eller 
en time med polaritetsterapi i uka. 

Etter tre uker gjorde forskerne opp 
status for graden av utmattelse og 
helserelatert livskvalitet. Resultatene 
viste at kvinnene opplevde sin utmat-
telse som mindre etter tre uker med 
polaritetsterapi. På et standardisert 
spørreskjema var det små forbedrin-
ger, mens i kvinnenes dagbøker ble 
bedringen oppfattet som stor sam-

menliknet med kvinner som fikk 
standard omsorg og massasje. Når 
det gjaldt helserelatert livskvalitet, 
var effektene bedre for dem som fikk 
polaritetsterapi enn for dem som 
fikk standard omsorg, mens polari-
tetsterapi var like bra som massasje. 
Denne pilotstudien underbygger tid-
ligere eksperimentell forskning som 
indikerer at polaritetsterapi kan være 
effektiv i å forebygge kreftrelatert 
utmattelse. IM

Kilde: Mustian KM, Roscoe JA, Palesh OG mfl. 
Polarity therapy for cancer-related fatigue in 
patients with breast cancer receiving radiation 
therapy: a randomized controlled pilot study. 
Integrative Cancer Therapies 2011; 10: 27-37.

Polaritetsterapi ved strålebehandling

Sammenliknet med den allmenne befolkningen er 
metabolsk syndrom (et knippe symptomer som bl.a. 
inkluderer insulinresistens, høyt blodtrykk, overvekt 
og økt livvidde) to til tre ganger hyppigere hos per-
soner som sliter med schizofreni, bipolar lidelse og 
alvorlig depresjon. Årsaken er som regel et for høyt 
inntak av lettopptakelige karbohydrater (stivelse, 
sukker), som blant annet fører til hyppig insulinstig-
ning og etter hvert insulinresistens. Dette skjer hvis 
muskel- og levercellene motsetter seg glukoseopptak, 
noe som gjør at bukspyttkjertelen skiller ut enda mer 
insulin. Insulinresistens i tidlig fase betyr med andre 
ord at kroppen lager for mye insulin, mens dette på 
lang sikt kan føre til at betacellene i bukspyttkjerte-
len blir ”utslitt” og begynner å produsere for lite.

Insulinresistens er forbundet med endret omset-
ning av glukose (dvs. at det skyldes et hyppig for-
høyet blodsukkernivå) og et forhøyet nivå av fett i 
blodet (dyslipidemi), begge en sentral del av disse 
lidelsene. Dette forklarer hvorfor lavkarbo-/høyfett-
kosthold, som motvirker alle symptomene på meta-
bolsk syndrom, i mange tilfeller kan forhindre eller 
lindre alvorlige psykiske lidelser. IM

Kilde: Ohaeri JU, Akanji AO. Metabolic syndrome in severe mental 
disorders. Metabolic Syndrome and Related Disorders 2011; 9: 
91-8.

Metabolsk syndrom 
ved alvorlige 
psykiske lidelser

Nyttig  ny viten
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Terapi og behandling

PEMF er forkortelse for Pulserende Elektro-
Magnetiske Felter. Teknologi som bruker slike 
behandlingsprinsipper, har en rekke dokumen-
terte bruksområder, og det finnes mange for-
skjellige typer apparater på markedet.

PEMF ble opprinnelig utviklet og testet for 
å behandle knokkelbrudd som ikke vil gro.1,2 
Metoden er akseptert av mange ortopeder og i 
vid bruk, ikke minst i forbindelse med idretts-
skader. Omfattende grunnforskning har avdek-
ket de sannsynlige underliggende mekanis-
mene, og en rekke kliniske forsøk har dokumen-
tert at metoden er trygg og effektiv. Teknologien 
er derfor godkjent av USAs tilsynsmyndighet 
FDA (mat- og legemiddeltilsynet).3 

Når pulserende elektromagnetiske felter 
anvendes på utsiden av kroppen, induseres 

svake, men målbare, strømmer i kroppsvevet. 
Dette omfatter to godt forståtte elektromag-
netiske lover fra 1800-tallet. Ampères lov sier 
at elektrisitet som sendes gjennom en ledning 
eller en spole, produserer magnetiske felt i 
omliggende rom. Faradays induksjonslov sier 
at varierende magnetfelt, for eksempel de som 
produseres av en spole, vil gi opphav til varier-
ende elektriske strømmer i nærliggende ledere, 
inkludert levende vev.3 

Siden PEMF viste seg å være effektiv til å få 
brudd til å gro, ble teknologien testet på andre 
typer vev. Det ble snart funnet at hvert vev 
responderer på en spesifikk frekvens. Forskning 
kartla PEMF-signaler som kunne stimulere hel-
bredelse i hud, senefester, sener, muskler og 
nerver.3 Nøkkelen til suksess viste seg å være 
bruk av veldig lave stimuleringsnivåer, slik at 
strømmene som går gjennom et brudd eller 
annet skadd vev, tilsvarer strømmene som 
naturlig går i kroppsvev når de blir strukket 
eller komprimert.

Faglitteraturen inneholder en rekke artikler 
om et vidt spekter av vev som reagerer positivt på 
svake signaler av spesifikke frekvenser. Et søk i 
den medisinske databasen Pubmed ga 234 publi-
kasjoner og 13 oversiktsartikler publisert mellom 
1981 og 2008.3 Frekvenser som har vist seg å ha 
klinisk relevans, varierer fra 0,1 Hz (Hz = Hertz, 
dvs. svingninger per sekund) til flere millioner Hz. 

Noen av vevene og fysiologiske prosesser 
som påvirkes er vist i tabellen, som er basert på 

Ved terapeutisk bruk av PEMF induseres meget svak strøm i kroppsvev 
ved hjelp av elektromagnetiske felter. Dette påvirker og framskynder 
kroppens selvhelbredende prosesser. Terapien har stort brukspotensial og 
er underbygget av en rekke vitenskapelige studier.

tekst iver MySterud     Foto ondAMed inc.

PEMF 
– helbredelse stimulert 
av meget svak strøm

PEMF og smerter
I dag er det størst interesse i allmennheten når det gjelder potensia-
let av elektromagnetiske felt til smertelindring.5 Blant ulike former for 
slike terapier er PEMF av de mest aktuelle.

Apparater som genererer PEMF, kan hjelpe folk med slitasjegikt i 
knær og ryggrad og migrene. Forsøk har vist at kronisk migrene er 
blitt redusert med rundt 80 prosent, og effektene av behandlingen 
er vist seg å holde i minst 16 måneder. (Teknikken er ifølge utført 
forskning ikke virksom ved spenningshodepine.)6 

PEMF er klassifisert som ”sannsynlig effektiv” ved smerter. Selv om 
slike apparater kommer i ulike prisklasser, angir forskerne at de som 
er brukt i studiene, er relativt rimelige. De ser ikke ut til å ha noen 
kortsiktige bivirkninger og kan lett brukes av pasienter eller teknikere. 
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medisinsk faglitteratur vurdert av eksperter på 
teknologien.

Flere grunner til at celler er følsomme for 
slike svake signaler er i stor grad avklart. For-
skere har avdekket en rekke prosesser som skjer 
på tvers av overflaten i celler, gjennom cellevan-
net (cytoplasma) og til kjernen, der kopiering 
av gener (transkripsjon4) aktiveres. Essensen er 
at cellene forsterker de svake signalene. Dette 
ser man særlig ved kalsiumkanalene: et enkelt 
foton med energi eller et hormon kan føre til at 
tusenvis av kalsiumioner trenger inn i cellen og 
aktiverer ulike prosesser.3

Hjelper ikke alle
I likhet med enhver klinisk prosedyre eller 
terapi kan ikke alle mennesker hjelpes av PEMF. 
For eksempel har en rekke kliniske forsøk av 
knokkelbrudd som ikke vil gro og tannproble-
mer vist at metoden bare var effektiv i 64 til 97 
prosent av tilfellene.3 Hvorfor responderte ikke 
alle pasientene? En årsak kan være at optimale 
terapeutiske frekvenser bør bestemmes indivi-

duelt. Dette er det tatt høyde for i terapisyste-
met Ondamed (se egen sak). En annen grunn 
kan være at det forelå andre faktorer som også 
måtte gjøres noe med før legingen kunne fram-
skyndes med PEMF.

Avslutning
Flere ulike PEMF-apparater har vist seg trygge 
og effektive i bruk. De er derfor godkjent av USAs 
og EUs tilsynsmyndigheter og blir markedsført 
for behandling av en rekke kliniske tilstander.3

Som eksempel på PEMF-teknologi presente-
rer vi Ondamed i en egen sak. I neste nummer 
gir vi en oversikt en del andre PEMF-apparater.

PEMF og healingteknikker
Forskning har vist at hendene til terapeutene 
som utfører healing av typen terapeutisk berø-
ring og polaritetsterapi, sender ut signaler som 
minner om PEMF. En fellesnevner er produksjo-
nen av pulserende magnetfelter som induserer 
flyt av strøm inne i vevene.7, s. 82 

Prosesser som responderer på pulserte 
elektromagnetiske felter, basert på 
medisinsk faglitteratur.3 
● Utskillelse av melatonin
● Regenerering av nerver
● Utvekst av nervefibre
● Dannelse av beinvev
● Bruskvekst
● Helbredelse av senefester
● Cellevekst
● Produksjon av bindevev (kollagen)
● DNA-syntese
● Redusert lokal død av celler og vev (nekrose)
● Nydanning av blodårer 
● Bindevevsvekst
● Aktivering av lymfocytter (hvite blodceller)
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Ondamed ble utviklet av den tyske elektroinge-
niøren og oppfinneren Rolf Binder og har vært 
på markedet siden 1993. Navnet er avledet fra 
latin og betyr “bølgemedisin”. Ondamed baserer 
seg på samme prinsipp som magnetresonansto-
mografi (MR), som imidlertid har en magnetisk 
feltintensitet som er en million ganger sterkere.8

Slik skjer behandlingen
En årsak til at ikke alle mennesker får hjelp med 
PEMF, kan være at optimale terapeutiske fre-
kvenser må bestemmes individuelt. Dette er det 
tatt høyde for i terapisystemet Ondamed. 

Behandlingen starter ved at en magnetisk 
applikator (enhet) plasseres rundt pasientens 
nakke. Fra applikatoren sendes deretter et spekter 
av PEMF-frekvenser fra 0,5 til 32 000 Hz. Når en 
fysiologisk betydningsfull frekvens blir indusert i 
kroppen via applikatoren, merker terapeuten en 
svak, men følbar forandring i klientens puls. Dette 
er det såkalte ”vaskulære autonome signalet” 
(VAS, se egen ramme), som er kroppens reaksjon 
på det signalet den eksponeres for. Enhver VAS-

respons lagres i apparatets minne.
Når terapeuten har gått gjennom alle fre-

kvensene, settes apparatet i behandlingsmo-
dus. Terapeuten skanner da kroppen med en 
håndholdt applikator som sender ut de samme 
frekvensene som kroppen responderte på under 
testingen. På denne måten avdekkes aktuelle 
behandlingsområder på kroppen, og gjennom 
en prioritering ved bruk av VAS avdekkes 
hovedfokusområdet som prioriteres å behandle. 
Ofte er behandlingsområdet et annet sted på 
kroppen enn der plagen eller symptomet opple-
ves. Det finnes også andre typer applikatorer til 
å behandle større områder som ryggraden eller 
buken, og det er utviklet en såkalt Flex-applika-
tor spesielt for behandling av beinskjørhet.

Ondamed kan også bruke VAS-reaksjonen til 
å velge mellom 174 forhåndsinnstilte program-
mer med en rekke frekvensmønstre, forhånds-
innstilt tid og intensitet.

Kjenner lite
De induserte elektriske strømmene ligger godt 

Ondamed kombinerer pulserende elektromagnetiske signaler (PEMF) og 
pulsdiagnose (biofeedback) både for diagnose og terapi. Systemet har 
mulighet til både å bruke forhåndsinnstilte frekvenser og å ”skreddersy” 
eller finne frekvenser til den enkelte pasienten ut fra vedkommendes 
behov.

tekst iver MySterud     Foto ondAMed inc. og iver MySterud

Ondamed

Ondamed bruker en spesiell form for tilbakekobling (bio-
feedback) for å registrere hvordan kroppen reagerer på 
et signal (pulsdiagnose). Kroppen utsettes for en og en 
frekvens, og når en fysiologisk betydningsfull frekvens blir 
indusert i kroppen via applikatoren, merker terapeuten en 
svak, men følbar forandring i klientens puls. Dette såkalte 
vaskulære autonome signalet (VAS) er kroppens svar på 
det signalet den utsettes for.3 

Forståelsen av VAS er basert på arbeidet til den franske 
legen, nevrologen Paul Nogier (1908-96), som regnes som 
grunnleggeren av øreakupunktur. Nogier oppdaget i 1966 
VAS-responsen i pulsen når han berørte spesifikke punkter 
på øret til en klient. Senere oppdaget han at pulsårene 

(arteriene) reagerte på en reproduserbar måte på et vidt 
spekter av forandringer i grunnleggende fysiologiske sys-
temer i kroppen.

VAS er en hurtig forandring i tonus (spenning) av de 
glatte musklene i veggene til arteriene i kroppen og påvir-
kes av sympatiske og parasympatiske nerver. Påvisbare 
forandringer i pulsen blir utløst av spesifikke hendelser i 
kroppen. Effekten er konsistent og repetererbar og målbar 
med moderne utstyr.

Selv om VAS ofte omtales som et signal, er det i praksis 
snakk om kroppens respons på noe som stimulerer den 
eller dens energifelt. VAS-responsen er rask og ekstremt 
følsom og kan brukes både før og etter behandling.

Det vaskulære autonome signalet – VAS
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under det nivået som får nerver til å depola-
risere (lades ut). Derfor vil en klient sjelden 
merke annet enn de svake lydene som sendes ut 
av spolene.3 

Bruksområder
Ondamed brukes for å behandle feilfunksjoner 
og ikke sykdommer. Systemet angis å stimulere 
blant annet nervesystemet, stoffskiftet, lymfe-
sirkulasjonen, immunfunksjoner og frigjøring 
av ATP (adenosin trifosfat9). Ondamed nøytra-
liserer frie radikaler, tilfører nyttig energi og 
reduserer betennelsesreaksjoner på cellenivå. 

Systemet brukes for å dempe smerter, 
øke tilfriskning etter kirurgi, øke sårheling, 
redusere stress, bedre søvnen, understøtte 
immunsystemets funksjon, stimulere til avgift-
ning, forebygge sykdom og motvirke aldring og 
behandle avhengighet av nikotin og alkohol. 
Ondamed påvirker imidlertid mer enn selve 
fysiologien. Mennesket lagrer følelser og erfa-
ringer på cellenivå, og Ondamed kan derfor 
også brukes til å behandle følelsesmessig sjokk 
og traumer.8

Ondamed brukes også blant eliteidrettsutø-
vere i USA for å spare dem for skader i løpet av 
konkurransene, øke tilfriskningen ved skader 

og bedre ytelsen.8 En av dem som har mest erfa-
ring med Ondamed, er den amerikanske kiro-
praktoren Jeffrey Spencer. Han er spesialist på 
prestasjoner og restitusjon hos idrettsutøvere og 
har arbeidet med en rekke idrettstopper i USA, 
inkludert sykkellegenden Lance Armstrong (f. 
1971). Spencer er opptatt av effektive metoder 
for å bedre utøvernes prestasjoner, minimali-

Effektiv røykeslutt uten bivirkninger
Erfaringsmessig er kun én behandling med rundt én times varighet 
med Ondamed tilstrekkelig . I noen tilfeller kan det være nødvendig 
med en supplerende behandling på grunn av en følelse av uro eller 
ubehag. Behandlingen angis å være ufarlig og smertefri. Etterpå 
forsvinner nikotintrangen i løpet av 2-12 timer. Allerede neste dag 
opplever de fleste at de ikke har behov for nikotin, og snart vil man 
heller ikke føler behov for å røyke, selv om man er sammen med 
røyere. Man skal ikke nyte kaffe, Coca-Cola eller alkohol de første 
12 timene etter behandlingen som også er effektiv ved avvenning fra 
nikotinplaster, -tyggegummi og andre nikotinpreparater.10

Nikotin skaper ubalanser i kroppen som fører til avhengighet, og 
Ondamed bidrar til å harmonisere disse forstyrrelsene og til å gjøre 
det lettere å leve et røykfritt liv.9

Bare i Danmark skal over 20  000 personer ha fått hjelp av 
Ondamed til et røykfritt liv de siste ti årene.9
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sere risikoen for skader, redusere tiden man er 
skadd og bedre restitusjonen.

Ondamed i Norge
På verdensbasis er det solgt rundt 1000 appa-
rater. Erling Vebenstad og firmaet BalansePluss 
importerer Ondamed til Norge. Et apparat 
koster kr 170 000 + moms. Det tar to dager å 
lære å bruke utstyret. I tillegg til Vebenstad 
bruker seks terapeuter Ondamed i henholdsvis 
Egersund (1), Moelv og Lillehammer (2), Oslo 
(3) og Tingvoll/Oslo (1). En oppdatert liste 
over norske brukere av Ondamed finnes på 
ondamed.net.

 

Pris og varighet
En behandling varer fra 30 til 45 minutter. 
Første time med samtale tar 60-75 minutter 
og en enkel vedlikeholdsbehandling cirka 15 
minutter. Prisen varierer fra kr 400 til 700 per 
ordinære behandlingstime. 

Antall behandlinger varierer naturlig nok fra 
tilfelle til tilfelle og fra om det er en akutt eller 
kronisk plage. Terapeutene ser gjerne resultater 
etter to til seks behandlinger. Etter fem-seks 
behandlinger vurderes om ønsket effekt er 
oppnådd.

Forskning og erfaring
En rekke studier har vist at både PEMF og 

Vi har fått tilgang til følgende behandlingseksempler fra 
terapeut Erling Vebenstad. Beskrivelsene er forkortet og gir 
ikke en fullstendig beskrivelse av behandlingene.

diagnose prolaps
En kvinne på 49 år fikk diagnostisert prolaps i ryggvirvlene 
L4-L5-L6 etter et fall på isen cirka et år tidligere og hadde 
hatt symptomer i rundt fem måneder. Hun hadde sterke 
isjiassmerter i høyre bein og fot, tok smertestillende medi-
kamenter fire ganger per døgn, men hadde likevel mye 
smerter som gjorde at hun ikke kunne sitte, bare stå eller 
ligge i enkelte stillinger. Dette ga også store søvnproblemer. 
Hun gikk til fysioterapibehandling og var 50 % i jobb. 

Kvinnen kom for behandling med Ondamed fem ganger 
i løpet av cirka to måneder. Hun ble gradvis bedre, trappet 
ned bruken av smertestillende medikamenter, avsluttet 
fysioterapibehandlingen og begynte å trene pilates. Ved 
den femte konsultasjonen hadde hun ikke lenger behov for 
smertestillende, søvnkvaliteten var god, hun trente pilates 
regelmessig og var tilbake i 100 % jobb. Hun ønsker å fort-

sette behandlingen cirka hver fjerde uke for å opprettholde 
resultatene.

søvnvansker
En mann på 35 år har hatt søvnvansker i mange måneder 
før han kom til behandling. Han mente at søvnvanskene 
skyldtes bruk av et allergimiddel. Mannen fikk behandling 
med Ondamed 12 ganger i løpet av cirka seks måneder 
og veiledning med vekt på tankemønster og atferd. Han 
fikk konkrete råd for god søvnhygiene, døgnrytme og bruk 
av rusmiddel. Allerede etter første behandling merket han 
signifikant effekt. I begynnelsen varierte søvnlengden, og 
han fikk tilbakefall etter bruk av rusmiddel.
 Etter kort tid stabiliserte søvnen seg på et godt nivå. 
Behandlingen ble avsluttet etter seks måneder med stabil 
søvn på cirka seks timer per natt. Fem måneder seinere var 
søvnen fortsatt stabil på samme nivå, og han hadde mye 
bedre hukommelse og konsentrasjon. Han brukte ingen 
sovemidler etter påbegynt behandling.

Behandling med Ondamed i praksis

Rolf og Silvia Binder 
sammen med den 
norske terapeuten 
og importøren 
Erling Vebenstad.
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Ondamed er også testet ved røykavvenning. 
Over 25 000 røykere på en røykavvenningsklinikk 
i Danmark ble behandlet med en til tre 45-minut-
ters sesjoner med 90 prosent suksessrate. 

biofeedback er trygge og effektive i bruk.3 Det 
skulle derved være få betenkeligheter med å 
bruke Ondamed.

For Ondamed er det gjennomført en rekke 
lovende, kliniske pilotstudier. De er imidlertid 
ikke publisert i medisinsk faglitteratur, men 
flere studier er for tiden i gang. 

Ondamed er brukt med hell i smertebehand-
ling. Den nederlandske legen og professoren 
C. A. Schroeter ved universitetsklinikken i 
Maastricht har konkludert at Ondamed er et 
utmerket testredskap. Dens behandlingsdel kan 
brukes alene eller sammen med andre typer 
smertebehandling. I hans pilotstudie ble 24 av 
27 pasienter med ulike typer smerter bra etter 
2-12 behandlinger.11 

Også forsker Joel Edman ved Thomas Jeffer-
son-universitetet i USA har funnet Ondamed 
trygg å bruke. Hans pilotstudie på personer 
med ulike former for smerte viste også at rundt 
30 % (3 av 11) rapporterte om vesentlig mindre 
smerter etter bare tre behandlinger. Studien var 
primært rettet mot å teste terapiens trygghet, og 
vanligvis anbefales 10-15 behandlinger.12

Den tyske legen, professor D. Ebert ved uni-
versitetsklinikken i Freiburg har utført en pilot-
studie på mørketidsdepresjon. Konklusjonen 
var at Ondamed ga vesentlig bedring. En større 
studie av dette temaet er i gang.8

Ondamed er også testet ved røykavvenning. 
Over 25 000 røykere på en røykavvenningskli-
nikk i Danmark ble behandlet med en til tre 
45-minutters sesjoner med 90 prosent suksess-
rate. Her ble det brukt en standardisert behand-
lingsprotokoll.8,13

Forsker Thomas R. Sexton ved Stony Brook-
universitetet i USA analyserte et datasett med 
to forskjellige grupper (n=103 og n=74) der 

Ondamed var brukt ved røykavvenning. Dette 
ble sammenliknet med en test av gradvis røy-
kavvenning med nikotintyggegummi. Konklu-
sjonen var at en større andel som var behandlet 
med Ondamed, var røykfri etter både én og seks 
måneder enn dem som brukte nikotintygge-
gummi (uavhengig av dose).14

Siden det er solgt over 1000 Ondamed-
systemer, foreligger det mye klinisk erfaring på 
teknologien og dens effekt på et vidt spekter av 
plager og lidelser. Fire pasientkasuistikker er 
omtalt av den nå avdøde kliniske ernærings-
fysiologen og treningsfysiologen Shari Lieber-
man, PhD (1958-2009) i Townsend Letter.15 
De dreier seg om klubbefinger, borreliose, 
posttraumatisk stresslidelse og både ”langdis-
tansekne” (bindevevsskade på ett eller begge 
knær, en vanlig årsak til smerte langs ytre del av 
kneet) og en betennelsestilstand i foten som gir 
smerter under hælen (plantarfasciitt). 

En rekke av Liebermans andre kasuistik-
ker er presentert i en gratis nedlastbar e-bok 
av den tyske legen Wolf-Dieter Kessler, PhD. 
Tilfellene omfatter astma, autisme, endome-
triose, fibromyalgi, fotsmerter, borreliose (tre 

personer), meniskproblemer, multippel skle-
rose (MS), mukocele (cyste som inneholder 
slim eller slimliknende stoff), muskelsmerter, 
slitasjegikt, posttraumatisk stresslidelse, svim-
melhet (vertigo), smerter i håndleddet, trauma-
tisk hjerneskade, ”langdistansekne”, brystkreft, 
plantarfasciitt, hund med lammelser og sau 
med alvorlig angrep av fluelarver.16

Avslutning
Ondamed kombinerer PEMF og biofeedback 
for både diagnose (ikke medisinsk diagnose) 
og terapi. VAS-responsen gir tilbakemelding 
om hvordan kroppen reagerer på spesifikke fre-
kvenser, og lydene som sendes ut fra den hånd-
holdte applikatoren og hvor på kroppen den 

Erfaringer fra terapeuter
Ondamed er ifølge ingeniør og terapeut Erling Vebenstad velegnet 
i kombinasjon med andre behandlingsformer. Norske terapeuter 
forteller at de har god erfaring med Ondamed både som selvstendig 
behandlingsform og integrert med behandlingsformer som kiroprak-
tikk, fysioterapi, osteopati, akupunktur, kinesiologi og kognitiv terapi 
som NLP.

[ ]
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holdes, gir tilbakemelding i løpet av behand-
lingsfasen. I praksis gir biofeedback både klient 
og terapeut kontinuerlig tilbakemelding under 
diagnose og terapi.

I følge den amerikanske biofysikeren James 
L. Oschman brukes Ondamed med stor suksess 
av både leger og andre terapeuter. Av spesi-
fikk relevans for leger påpeker Oschman at 
Ondamed har hjulpet en rekke pasienter som 
har forsøkt alt av konvensjonell medisin og 
der legene ikke ser noen muligheter for videre 
behandling.3 VOF
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Nettsider Ondamed
Produsent: www.ondamed.net, www.teleconfe-
renceinfo.net 
Norsk importør: BalansePluss, www.balanse-
pluss.no

Tekniske data8

Frekvensspekter 0,1 – 32.000 Hz
Feltstyrke 0,55 – 55 mT (milliTesla)
Induksjon i vev opp til 200 mikroampere
Fire operative moduler
Fire forskjellige applikatorer
Visualiseringsprogramvare
Batteridrevet backup
Klassifisert som medisinsk utstyr i kategori CE 
2B i Europa

Lær mer om Ondamed
En gratis nedlastbar e-bok av den tyske legen 
Wolf-Dieter Kessler, PhD, ligger på Dr-Kessler.
com.14 Her er mye informasjon om PEMF gene-
relt og Ondamed spesielt, inkludert grundig 
informasjon om hvordan man bruker systemet 
og en rekke pasientkasuistikker.

Klient med mag-
netisk enhet rundt 
halsen skannes 
med et håndholdt 
apparat.



Studien varte i 30 dager, og gjennomsnittlig var det kun 13 % i kontrollgruppa som opplevde tilsvarende 
effekter.  Ønsker du å lese forskningen selv, så anbefales boka: Earthing – The most important health 
discovery ever. En studie fra april 2011 viser fler oppsiktsvekkende resultater. Jording påvirket kroppens 
fysiologiske prosesser for alle deltagerne på en positiv måte. Videre opplevde deltagerne mer stabilt  
blodsukker og forbedret produksjon av stoffskiftehormoner. 

Les forskningen om du er interessert:  
www.earthinginstitute.net/index.php/research

Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo – Tlf. 21 44 76 41 / 951 76 797 
klinikken@unovita.com – www.unovita.com – shop.unovita.com Klinikk for Integrert Medisin

Bok og produkter er tilgjengelig  
fra vår nettbutikk: shop.unovita.com

Bli jordet og få et 
Bedre liv nå

jording 
 – en enkel og effektiv  

metode for Bedre helse
Forskning viser at det å være i direkte kontakt med jorden har en rekke  
helsegevinster. Resultatene av å sove på jordingslaken er formidable.

Kontrollerte studier har bl.a. vist at;
• 85 % sovnet fortere
• 93 % sov bedre gjennom hele natten
• 82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
• 74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
•78 % opplevde bedre helse generelt sett
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Gjør bruk av 
kokosfettet!
tekSt Anne Lene Johnsen og DAg VILJen poLeszynskI     
Foto shutteRstock

Kokosfett er en god fettkilde som gir raskere 
energi enn de fleste andre fettkilder fordi det 
inneholder mest korte og mellomlange fett-
syrer. Disse blir raskt brutt ned slik at vi får 
dannet energimolekylet ATP (adenosin tri-
fosfat). Kokosfett har antiseptiske egenskaper 

og motvirker virus, bakterier, sopp og andre 
mikroorganismer.

Ikke bare er kokosfett fint å steke og bake 
med, det kan brukes også på mer kreative 
måter, både utvortes og innvortes. En liten boks 
med kokosfett kan du lett ta med deg i veska.

Etter soling
En dag i sola tærer på huden, og vi vil selvføl-
gelig også unngå å flasse. Smør deg inn med 
kokosfett etter at du har solt deg, det bidrar 
til myk og god hud, og du flasser mindre. 
Dette har Stillehavsboere gjort i århundrer 
fordi de har erfart at det kan motvirke tørr og 

brent hud og heller ikke hadde tilgang på 
solkrem med ”faktor”. 

Med mindre du vil lukte sterkt av 
kokos, kan du jo bruke en variant 

uten duft. Eller for all del: 
Litt ”kokosparfyme” kan 

kanskje være litt 
forførende?

Som hårbalsam
Fra Ulla Chauton fikk vi tips om å bruke kokosfett for 
å ”fete” opp håret: Masser litt kokosfett inn i hårtup-
pene mens håret fremdeles er litt fuktig etter vask. 
Dette fungerer som en naturlig, god hårkur!

Ha i teen eller kaffen
Mange av oss kan eller vil av ulike grunner ikke ha 
melk i teen eller kaffen. I stedet for kan du røre ut 
litt kokosfett! Det tilfører deilig fett og 
kan også dempe effekten av gar-
vesyre i kaffen og motvirke 
mineraltap. I Polen bruker 
mange gjerne svinefett 
(smalec) i stedet. Bruker 
du den varianten som 
har kokossmak, får 
du også en ekstra 
smakspiff. 



87 www.vof.no  l

Redning for tørre albuer
Plages du av tørr hud på albuene? Smør dem inn med 
kokosfett! Tørre albuer kan selvfølgelig være tegn 
på noe annet, for eksempel lett hypotereose, men å 
lindre litt på symptomet er også lov.

På leppene
Kokosfett er en ypper-
lig leppepomade. Du 
trenger ikke mye, men 
litt på tørre lepper gjør 
underverker. Et mye 
mer naturlig alter-
nativ enn ”kunstige” 
kjøpepomader med 
masse tilsetningsstoffer i!

Litteratur:
Fife B. The healing miracles of coconut oil. Colorado Springs, CO: Health-
Wise, 2001.
Holzaprel C, Holzapfel L. Coconut oil for health and beauty. Summertown, 
TE: Healthy Living Publications, 2003. 

Smøre på kløende stikk
Har du fått et stikk eller annen kløe, kan det virke lin-
drende å smøre på kokosfett. Har du i tillegg noen tablet-
ter eller vitamin C i pulverform med deg , er dette et godt, 
lite ”hverdagsapotek”.

Som kropps- og håndkrem
Kokosfett kan naturligvis brukes 
på hele kroppen, også som fot- og 
håndkrem. Lunkent kokosfett er 
flytende og egner seg fint til mas-
sasje og trekker bedre inn i huden 
enn oljer som inneholder lengre 
fettsyrer.

Sofi e Hexeberg og Birthe Storaker
FRISK MED LAVKARBO 
– FROKOST OG LUNSJ

Sofi e Hexeberg 
og Gunn-Karin Sakariassen
FRISK MED LAVKARBO 

– 100 OPPSKRIFTER

Sofi e Hexeberg
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Sol, hud, solbrenthet og 
solfaktor
For de fleste er den viktigste kilden til 
vitamin D solas ultrafiolette stråler i 
form av UVB.4

Hudens pigment har tilpasset seg 
der folk har levd noen tusen år eller 
mer slik at de med for mørk eller for 
lys hud ikke overlever like godt som 
dem med en hudfarge tilpasset lokale 
forhold.5

Mørk hud beskytter mot skade-
virkninger av UV-lys, men gjør at 
mindre UVB trenger dypt inn i huden 
der vitamin D dannes fra 7-dehydro-
kolesterol. Vitamin D dannes følge-
lig raskere og i større mengder desto 
lysere hud man har, men lyshudete er 
samtidig mer utsatt for melanomer og 
andre former for hudkreft. Solkremer 
fungerer som mørk hud ved å redu-
sere intensiteten av UVB-stråler som 
trenger dypt inn i huden og hemmer 
dermed produksjonen av vitamin D. 
Selv om slike kremer motvirker sol-
brenthet, blokkerer de i like stor grad 
stråler med lengre (UVA) som kortere 

Vitamin D er det siste tiårets mest omdiskuterte næringsstoff. En rekke studier 
har funnet gunstige virkninger ved nesten 100 ulike plager og sykdommer. 
Dette gjelder blant annet beinskjørhet, flere kreftformer, hjerte- og karsykdom, 
diabetes, bakterie- og virussykdommer og autoimmunsykdommer som 
multippel sklerose (MS),1 nevrologiske tilstander som nedsatt hjernekapasitet,2 
idrettsprestasjoner og fysisk ytelse.3
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Vi trenger mye mer 
vitamin D enn anbefalt

Fra norsk seinhøst til tidlig vår gir ikke sola nok UV-stråling til at huden danner 
vitamin D. Derfor er det ekstra viktig å sørge for rikelig inntak av dette livgivende 
vitaminet, som også fungerer som et hormon. Vi anbefaler en kombinasjon av 
feit fisk, solarium, solferie i Syden og kosttilskudd med vitamin D.

Ortomolekylær medisin
William B. Grant, PhD, er medlem av redaksjonsrådet for Orthomolecular 
Medicine News Service, som regelmessig sender ut pressemeldinger i form 
av dokumenterte artikler om terapeutisk bruk av vitaminer og mineraler. 

bølgelengde (UVB). 
Bare UVA er forbundet med risiko 

for melanomer. De som bruker 
solkrem når det ikke er fare for for-
brenning, kan faktisk øke risikoen for 
å få slik kreft.6

Forskning
Siden kroppens egenproduksjon av 
vitamin D er den viktigste kilden til 
vitaminet, har økologiske studier og 
observasjonsstudier vært nyttige for å 
forstå helsevirkningene. Det finnes to 
typer økologiske studier, enten basert 
på geografiske forhold eller variasjo-
ner over tid (temporale studier).

Geografiske studier definerer folke-
grupper etter hvor de bor, og helse og 
risikomodifiserende faktorer blir tatt 
hensyn til for hvert geografisk område. 
Statistiske analyser kan deretter 
brukes for å bestemme den relative 
betydningen av hver faktor.

Den første studien som koblet UVB 
og vitamin D til redusert risiko for 
tykktarmskreft, ble publisert i 1980.7 
Denne sammenhengen er nå blitt 

utvidet til omkring 15 ulike kreftformer 
i USA når det gjelder gjennomsnitt-
lig UVB-dose fra sola midt på dagen.8 
Dosen er høyest i juli i det sørøstlige 
USA og lavest i nordøst.9 Dødeligheten 
er generelt lavest i sørvest og høyest i 
nordøst.10 Tilsvarende resultater er 
funnet for Australia, Kina, Frankrike, 
Japan, Russland, Spania og resten av 
verden.11

Temporale studier leter etter 
sesongvariasjoner i helsemål. Et godt 
eksempel på sesongavhengige virk-
ninger av UVB fra sol og vitamin D er 
forekomsten av influensa, som alltid 
når en topp om vinteren.12

Observasjonsstudier er generelt 
av tre typer: Case-/kontrollstudier, 
kohortstudier og tverrsnittsunder-
søkelser. Ved case-/kontrollstudier 
bestemmes blodnivået av 25-hydrok-
sivitamin D (25[OH]D] eller hvor mye 
vitamin D deltakerne inntar når en 
sykdom oppdages. Deretter foretar 
man statistiske sammenlikninger med 
andre med tilsvarende kjennetegn, 
men som ikke er syke.
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I kohortstudier rekrutteres delta-
kere til studien samtidig som deres 
vitamin D-status måles. Kohorten 
(utvalget) følges et visst antall år, og 
de som utvikler en spesifikk sykdom, 
sammenliknes statistisk med kontrol-
ler med samme bakgrunn, men som 
ikke er syke. Det viktigste problemet 
med kohortestudier er at den ene 
verdien til vitamin D-indeksen ikke 
nødvendigvis har sammenheng med 
det tidspunktet i personens liv da 
vitamin D hadde størst betydning for 
sykdomsutviklingen.

Tverrsnittsundersøkelser gir 
i hovedsak øyeblikksbilder av en 
befolkning og ser på ulike faktorer i 
sammenheng med forekomsten av 
forskjellige helseindikatorer. Siden 
biokjemiske faktorer kan påvirkes av 
helsestatus, gir slike studier ikke like 

god informasjon om rollen til UVB og 
vitamin D på helsemål.

Betydningen av vitamin D for utvik-
lingen av hjerte- og karsykdom og 
diabetes type 2 (voksendiabetes) er 
stort sett bare studert i kohortstudier. 
En rekke studier har rapportert om 
signifikant redusert risiko for begge 
tilstander i løpet av de siste tre årene.13

Randomisering
Offentlige helsepolitikere foretrek-
ker randomiserte (tilfeldig fordelt), 
kontrollerte studier (RKS) hvor man 
finner gunstige virkninger for helsa 
og helst små negative virkninger. 
Denne metoden er absolutt egnet for 
å teste farmasøytiske legemidler, som 
per definisjon er kunstige stoffer som 
menneskekroppen ikke har noen erfa-
ring med.

Det er flere grunner til at det kan 
være problematisk å bruke slike 
studier for å undersøke virkningene 
av vitamin D. Den første er at mange 
RKS’er bare har brukt 10 µg14 vitamin 
D3 per dag. Dette er langt lavere enn 
de 250 µg som kan dannes om man 
soler hele kroppen midt på dagen om 
sommeren, eller 37,5 µg fra sporadisk 
soling om sommeren.15 Den andre er 
at de fleste både inntar vitamin D oralt 
og eksponeres for UVB, slik at det man 
gir deltakerne i slike studier, konkur-
rerer med disse kildene.

Det er funnet betydelige variasjoner 
i individuelle serumnivåer av 25(OH)
D for et gitt oralt inntak av vitamin 
D.16 Dessverre måles stort sett ikke 
25(OH)D-nivået i studier som bruker 
orale tilskudd av vitamin D i RKS. Ikke 
desto mindre er det utført flere slike 
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USA er det beregnet at 400 000 døds-
fall kunne utsettes hvert år,26 hvilket 
tilsvarer omkring 15 % av alle dødsfall. 
Globalt er det anslått at reduksjonen i 
dødelighet av alle årsaker ville tilsvare 
en økt forventet levealder på to år.23

Mekanismene som gjør at vitamin 
D reduserer risikoen for sykdom er 
stort sett avklart. For kreft inkluderer 
de virkninger på celledifferensiering 
og spredning (utbredelse av kreft), 
nydanning av blodårer (angiogenese) 
og metastasering (utvikling av ”dat-
tersvulster”).27

Når det gjelder infeksjonssykdom, 
inkluderer virkningene induksjon 
av viktige polypeptider som kateli-
cidin28,29 og et skifte av cytokinpro-
duksjonen30,31 fra betennelsesfrem-
mende T-hjelpeceller (Th1) til Th2-
cytokiner.32 For hjerte- og karsykdom 
inkluderer de redusert blodtrykk og 
opprettholdelse av kalsiumstatus i 
beinbygning og tenner og frigivelse 
av kalsium fra blodårene.33 De med 
diabetes type 2 får gjerne bedre insu-
linfølsomhet.34

Lave offentlige anbefalinger
Til tross for at et stort og økende antall 
vitenskapelige studier tyder på at 
vitamin D har mange helsefremmende 
virkninger, publiserte USAs Institutt 
for medisin35 (IOM) i 2010 en rapport 
som påsto at holdepunktene kun var 

studier som har funnet signifikant 
helsegevinst ved siden av å motvirke 
fall og brudd.17 Disse inkluderer kreft, 
18,19 influensa og forkjølelse,20 influensa 
type A21 og lungebetennelse.22

Mange helsegevinster
Det er gode holdepunkter for at UVB 
og vitamin D har gunstige virkninger 
mot et stort antall helseproblemer, 
jf. www.vitamindcouncil.org/health-
conditions/. I tillegg til å gi en oversikt 
over litteraturen inkluderer denne 
hjemmesida en funksjon hvor man 
kan få tak i et stort antall studier på 
hver tilstand fra www.pubmed.gov. 

Tilstrekkelig informasjon er til-
gjengelig fra observasjonsstudier med 
støtte fra økologiske studier og RKS 
til at man kan bestemme forholdet 
mellom nivået av 24(OH)D i serum 
og forekomsten av tykk- og endetarm-
skreft,23 hjerte- og karsykdom24 og 
influensa.25 Risikoen synker raskt med 
små økninger i 25(OH)D hvis utgangs-
verdien ligger under 10 ng/ml (25 
nmol/L), og synker deretter gradvis 
mindre for dem med nivåer over 100 
nmol/L.

Slike data er blitt brukt til å anslå 
endringen i dødelighetsraten og 
forventet levealder hvis befolknin-
gens gjennomsnittlige serumnivå av 
25(OH)D ble økt fra nåværende nivå 
på 50-63 nmol/L til 113 nmol/L. For 

sterke for positive effekter på beinsub-
stansen.36,37 Begrunnelsen var at det 
ikke forelå noen overbevisende RKS 
for andre helsetilstander.

Studien som omhandlet kreft, viste 
en risikoreduksjon for alle former på 
77 % fra slutten av det første til det 4. 
året med tilskudd på 27,5 µg vitamin 
D og 1450 mg kalsium per dag.18 Imid-
lertid baserte IOM-komiteen seg på 
funn fra begynnelsen av studien, og de 
var ikke statistisk signifikante. Dessu-
ten viste komiteen til at observasjons-
studier som hadde rapportert om en 
U-formet kurve for sammenhengen 
mellom serum-25(OH)-vitamin D og 
forekomsten av sykdom, ga grunnlag 
for bekymring når det gjaldt bruk av 
høye doser vitamin D.

Disse studiene brukte bare én 
måling av serum 25(OH)-vitamin D 
fra starttidspunktet i løpet av en opp-
følgingstid på inntil 17 år. To studier 
fant at korrelasjonen mellom sykdom-
mens endepunkt og serumnivået ble 
endret fra negativt til positivt etter 7-15 
år.38,39 Dette betyr at den U-formede 
sammenhengen ikke er til å stole på og 
derfor ikke bør brukes som bakgrunn 
for policybeslutninger, særlig siden 
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komiteen nektet å ta i betraktning de 
hovedsakelig gunstige funnene fra 
observasjonsstudier.

Hvor mye vitamin D  
trenger vi?
IOM-komiteen satte anbefalt inntak 
av vitamin D til 15 µg/d for alle under 
70 år og til 20 µg/d for dem over 70. 
Samtidig uttalte den at 50 nmol/L 
var et tilstrekkelig serumnivå. Det er 
imidlertid vitenskapelig enighet om 
at oralt inntak bør være 25-125 µg/d 
for å nå 75-100 nmol/L.40 Forsknings-
miljøet har svart på IOM-rapporten 

med over 60 brev og artikler i fagfel-
levurderte tidsskrifter hvor de påpeker 
absurditeter og manglende logikk i 
IOM-rapporten.41 En faggruppe for 
indremedisin (The Endocrine Society, 
jf. www.endo-society.org/) publiserte 
en artikkel som anbefalte 37,5-50 µg/d 
og 45 nmol/L.42 I mellomtida har med-
lemmer av IOM-komiteen publisert 
artikler i konvensjonelle tidsskrifter 
for å fremme egne synspunkter. VOF
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reiser til fjerne strøk. Bio-Acidophilus styrker 
også immunforsvaret. 

Bio-Acidophilus inneholder nå hele 20 milliarder 
gode, levende melkesyrebakterier fra 4 humane 
bakteriestammer (LAB4) pr. dagsdose. Hver 
bakteriestamme er innkapslet hver for seg 
ved en MicroCell®-innkapsling som sikrer 
melkesyrebakterienes levedyktighet og opptak i 
kroppen. Finnes nå som både kapsler og pulver!

Prøv 
også

Kvalitetskrav BioCare 
probiotika

Menneskelig (human) opprinnelse 
Tåler magesyre og gallesyre 
Kan kolonisere menneskelig epitel 
for best virkning 
Produktspesifikke vitenskapelige 
studier 
Kvalitetstestet av uavhengig 
tredjepart 
Garantert mengde melkesyre-
bakterier ved utløpsdato 

Hva kjennetegner 
gode probiotika?

Nå 20 mrd 
melkesyre-
bakterier pr. 

dagsdose!



Forskningsnytt

Det har lenge vært diskutert om 
metallet aluminium kan være en 
årsaksfaktor ved Alzheimers sykdom. 
En ny oversiktsartikkel konkluderer  
at denne hypotesen hviler på solid 
eksperimentell forskning og ikke bør 
avvises. Forskeren mener det øyeblik-
kelig bør settes i verk tiltak for å redu-
sere eksponering for aluminium.

Aluminium er det vanligst forekom-
mende metallet på jorda som er giftig 
for nervesystemet. Det tas lett opp i 
menneskekroppen og er påvist  lagret 
i de delene av hjernen som rammes   i 
forbindelse med Alzheimers sykdom. 

Like fullt ble denne årsakshypotesen 
lenge avvist som relevant fordi 1) det 
ikke ville være mulig å få så mye  alu-
minium inn i hjernen til at det ville 
kunn skade den, 2) et eventuelt over-
skudd av aluminium i kroppen ville 
bli skilt ut og 3)  lagring av aluminium 
i nerveceller er en effekt av,  ikke en 
årsak til, tap av nerveceller. 

Imidlertid viser forskningen at det 
bare trengs små mengder aluminium 
for å gi giftvirkninger i nervesyste-
met Disse mengdene får vi gjennom 
maten. Aluminium bruker selektive 
transportmekanismer for aktivt å 

komme seg inn i hjernen, og  selv en 
svak eksponering for små mengder 
i løpet av mange år fører til lagring i 
utsatte deler av hjernen.  Siden 1911 
har eksperimentell forskning gjen-
tatte ganger vist at kronisk forgiftning 
med aluminium fører til de samme 
endringene i hjernen som er kjenne-
merket ved Alzheimers sykdom. IM

Kilde: Tomljenovic L. Aluminum and Alzheimer’s 
disease: after a century of controversy, is there 
a plausible link? Journal of Alzheimer’s Disease 
2011; 23: 567-98.

Aluminium og Alzheimers sykdom

Såfremt man tåler egg, bør denne 
matvaren være en del av alles kost-
hold. Den inneholder proteiner, fett, 
vitaminer og mineraler. Egg er også 
en rik kilde til antioksidanter. To 
rå eggeplommer har for eksempel 
dobbelt så mange antioksidanter som 
et eple. Så fort egg blir varmebehand-
let, mister de rundt halvparten av 

antioksidantene, men er fremdeles 
utmerkede å spise. Kanadiske forskere 
har undersøkt eggeplommer grundig. 
Hovedgrunnen til at eggeplommen 
inneholder mange antioksidanter, 
skyldes innhold av to frie aminosyrer, 
tryptofan og tyrosin. Varmebehand-
ling av egg i mikrobølgeovn ga størst 
reduksjon i nivåene av frie aminosy-

rer i egget (altså eggets antioksidative 
egenskaper), mens steking reduserte 
innholdet av fenoler i størst grad. IM

Kilde: Nimalaratne C, Lopes-Lutz D, Schieber A 
mfl. Free aromatic amino acids in egg yolk show 
antioxidant properties. Food Chemistry 2011; 
129: 155-61.

Egg som supermat?

Nyttig  ny viten
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Globalt utsyn
I denne spalta tar vi opp globale eller lokale problemer som men-
nesket møter i vårt samfunn. Fast bidragsyter er den internasjonalt 
anerkjente fredsforskeren Johan Galtung, som i 1993 stiftet det 
internasjonale nettverket for fred og utvikling, Transcend Interna-
tionals (transcend.org). Galtung skriver ukentlige kommentarer om 
viktige konfliktområder og problemstillinger som berører mennes-
kelig utvikling i et globalt perspektiv.

Jeg har lånt framgangsmåte fra medi-
sinen når jeg stiller en diagnose, legger 
fram prognoser og foreslår en terapi. 
Den grunnleggende diagnosen er at 
veksten i verdenssamfunnets ulikhe-
ter er sykelig og må opphøre og mot-
virkes.

I det som kan kalles ”alle krisers 
mor”, representerer Okkuper Wall 
Street nå en lokal arabisk vår, en 
protest foreløpig uten løsningsforslag. 
”De 90 prosentene på bunnen” – en 
interessant kategori i USA – har en 
gjennomsnittlig årlig familieinntekt 
på omkring $31 000 (omkring kr 

180 000), mens familier som tilhører 
den øverste promillen, har inntekter 
på mange millioner. 

En følge av en slik skjevfordeling er 
at det ikke finnes nok kjøpekraft til å få 
hjulene i realøkonomien til å gå rundt, 
samtidig som det er mer enn nok 
likviditet på toppen til at finansøko-
nomien blir overopphetet. På bunnen 
er lidelsen så stor at mange sulter: 
Globalt dør 37 000 mennesker av sult 
hver dag (det pleide å være 25 000); 
på toppen av pyramiden ødelegges 
ubalansen mellom finansøkonomien 
og realøkonomien til en slik grad at alt 

sammen bare blir verre.
En grunnleggende prognose er 

at USAs tre bobler bare venter på å 
briste:

● motsetningen mellom en galop-
perende finansøkonomi og en stagne-
rende realøkonomi,

● motsetningen mellom samfun-
nets hemmelige M2 (kontanter og 
”nære substitutter” for penger3) og 
penger i omløp, en størrelse som tilfø-
res nye sedler i et langt større opplag 
enn enhver realverdi kan gjenspeile,

● og motsetningen mellom krav 
om gjeldsnedbetalinger og offentlige 

I disse økonomiske krisetider: 

7 forslag som  
kan hjelpe

Den 9. oktober 2011 deltok jeg i en internasjonal konferanse over temaet ”Dialoger 
mellom sivilisasjoner” i Rodos Forum, Hellas. Her la jeg fram en metode jeg ofte bruker 
for å finne levedyktige forslag til å løse globale problemer. Hvordan kan USA og andre 
vestlige land løse sine økonomiske probleme uten at det går ut over de fattigste?

tekst JohAn gALtung     tILRetteLAgt AV dAg viLJen PoLeSzynSki     Foto ShutterStock

Som utdannet økonom1 i 1972 og etter flere års arbeid med freds-
forskning 1974-80 er det etter min oppfatning åpenbart at strukturelle 
endringer i verdensøkonomien må til hvis vi skal få bukt med fattigdom 
og akutt nød. Johan Galtung er en av de få som uttrykker i klartekst det 
mange andre bare tenker, men ikke tror er mulig.2
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tjenester.
Alt dette befinner seg bare i begyn-

nelsen; G20-landene4 økte i 2008 
ulikhetene enda mer. Et usannsyn-
lig kutt på 50 prosent i de fullstendig 
urimelige militærbudsjettene i USA 
og Hellas kunne hjulpet. USA er trolig 
snart nødt til å foreta en betydelig 
devaluering av dollaren, en argentinsk 
”løsning”.5

Grunnterapien ville være å få en 
langt bedre balanse mellom å kjøpe fri 
bankene og å stimulere økonomien; 
og mellom elitene og sivilsamfun-
net. USAs politiske eliter føler mer 

solidaritet med storselskapene som 
finansierer deres valgkamp, enn stem-
meberettigede som velger dem. Dette 
kalles snarere korporatokrasi enn 
demokrati.

President Barack Obama har snudd 
ryggen til sine velgere og redder sin 
hovedsponsor, det transnasjonale 
investeringsselskapet Goldman-
Sachs.6 Et bedre motto enn ”for stor 
til å gå under” ville vært ”for stor til 
å eksistere”: La oss ikke bare ha noen 
få store, men heller veldig mange små 
banker. La oss starte der og se på noen 
mulige løsninger:

1. Sivilsamfunnet oppretter et 
stort antall små spareban-

ker som tilbyr investeringskreditter 
støttet av bankenes egenkapital, ikke 
av spekulative investeringer. Store 
banker vil komme med mottiltak; 
derfor trenger små aktører gjerne 
beslutningsdyktighet i form av koope-
rativer. Investeringer knyttes til spe-
sifikke selskaper mens spekulasjoner 
flyttes rundt for å tjene mest mulig. 
Engasjementet over tid er tilstrekke-
lig til at produksjonen skal skyte fart 
og ikke bare gi kortsiktig profitt; det 
finnes solid egenkapital, ikke bare 
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veddemål. Lær av muslimske bankers 
sharia-begrensninger: minst 30 pro-
sent egenkapital.

2. Sivilsamfunnet boikotter 
uansvarlige, uprofesjonelle  

banker som tilbyr kreditt som langt 
overstiger egenkapitalen. Det vil 
være nødvendig å lage lister over 
banker etter graden av uansvarlighet, 
inkludert bruk av skyhøye bonuser til 
ledelsen som én indikator. De verste 
fortjener å gå under og dermed bane 
vei for veldig mange småbanker. 

Island har kommet gjennom den 
økonomiske krisa ved å la uansvarlige 
banker synke, og folket har i to avstem-
ninger nektet å gjøre den islandske 
befolkningen til gisler for å gi kreditt 
til disse bankene. Deres kreditorer må 
selv betale for deres egen manglende 
profesjonalitet ved at de trodde på 
slike uprofesjonelle banker.

3. Et moratorium for uansvar-
lige bankdirektører i 3 eller 

10 år, endog for livet.

4. Gjeldslette eller ansvarsfri-
tak for skyldnere i god tro – 

de som ikke har gjeld som overstiger 
enhver rimelig mulighet til å tilbake-
betale – snarere enn hjelp til banker 
som ikke var i god tro. Dette ville bety 
at mange konkurser ble opphevet og 
beskyttet av sivilsamfunnet med ikke-
voldelige midler.

5. Fokus bør være på alle 
som lider på bunnen – ofte 

minoriteter, kvinner, eldre og uføre. 
Utrydding av nød må være første-
prioritet, økonomisk vekst nummer 
to. For å få til en jevnere fordeling 
trengs landbrukskooperativer som 
kan drive moderne, tredimensjonalt, 
med fiskeoppdrett (akvakultur) og 
arbeidsintensiv produksjon – ikke 
endeløse plogfurer med jord forgiftet 
av kunstgjødsel og sprøytemidler. Det 
trengs lokale matmarkeder med direk-
tesalg, poliklinikker med årsaksrettet 
medisin og generiske legemidler og 
gratis utdanning av pensjonerte lærere 
– ikke skyhøye skolepenger som i dag.

6. Løft bunnen ved å la de 
trengende tilfredsstille sine 

grunnbehov. Løft samfunn, ikke indi-
vider, ved samarbeid mellom private, 
offentlig og sivilt samfunn og tverr-
sektorielt teknisk samarbeid, det hele 
koordinert av ministerier, frivillige 
organisasjoner eller kirkesamfunn.

Gjør rommelige kreditter tilgjen-
gelig for småselskaper som lager 
produkter til grunnleggende behovs-
dekning – matvarer, rimelige boliger, 
helsetjenester, utdanning – og ansett 
de som trenger det mest; i USA ikke 
bare aristokratiet i fagforeningene.

Etter hvert som folk løftes opp, vil 
de tilbakebetale kreditten, få økt kjø-
pekraft og i kraft av antallet stimulere 
nasjonal etterspørsel og økonomien 
i sin alminnelighet. Lær av den kine-
siske formen for kapi-kommunisme.

7. For opplyste regjeringer: 
Forby å selge short7 (hva 

med å kjøpe short?), offentliggjør 
navnene på kjøpere og selgere på 
markedet, omsett aksjer og gjelds-
brev bare når både selger og kjøper 
vet hva de driver med, vurder å forby 
dem som potensielt giftige.

Deretter må man tenke langsik-
tig: Skift hele økonomiens fokus fra 
materiell vekst til helseutdanning og 
grunnbehov (mat, klær, boliger, hel-
setjenester). Vi er blitt terrorisert av 

ønsket om økende brutto nasjonalpro-
dukt (BNP), et økonomisk verdimål 
som summerer bearbeiding og handel, 
honorarer innkrevd av intellektuelle, 
industrialister, kjøpmenn og valuta-
handlere på bekostning av natur og 
menneskelighet. Hensikten er imid-
lertid ikke omsetning og profitt, men 
gode, menneskelige liv! Gå bort fra 
BNP til MUI (Menneskelig Utviklings-
Indeks) i tråd med FNs Utviklingspro-
gram8 (UNDP).

Stimuler lang levealder og høy 
kreativitet, kjærlighet, glede og lav 
dødelighet. Og slutt å plassere gamle 
mennesker i pensjonistgettoer, å 
klage over en aldrende befolkning og 
å overse visdom til fordel for ungdom-
melighet.

Vi må kort og godt løfte bunnen ved 
hjelp av stimuli, hjelpe dem som er 
rammet hardest, og la inkompetente 
institusjoner gå til grunne. Det vi nå 
gjør, er det stikk motsatte: Ikke bare 
kjøper vi oss fri, vi til og med stimu-
lerer og belønner inkompetanse og 
grådighet og lar bunnen synke ennå 
dypere. At dette vil føre til massiv 
oppstand, er en optimistisk fortolk-
ning. Massiv lidelse er realistisk og er 
her allerede. Den mest pessimistiske 
prognosen: At den samme, dødsdømte 
politikken videreføres. VOF

Kilder:
1.  Bedriftsøkonom fra BI 1969, MS i finans og 
bankvesen og MBA i organisasjonsteori og man-
gagement fra Universitetet i Wisconsin 1971 og 
1972.
2.  Skrevet for TRANSCEND Media Service 17. 
oktober 2011.
3.  Definisjonen av samfunnets ulike former 

for likvider og penger i omløp forklares i http://
en.wikipedia.org/wiki/Money_supply
4.  G20 ble opprettet i 1999 og utgjør de 19 lan-
dene i verden med sterkest økonomi i tillegg til 
EU, jf. http://no.wikipedia.org/wiki/G20
5.  http://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_econo-
mic_crisis_%281999%E2%80%932002%29

6.  http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
7.  Short-salg betyr å selge aksjer man låner 
av megler, for seinere å kjøpe dem. I et fallende 
marked kan dette være svært lønnsomt, jf. http://
en.wikipedia.org/wiki/Short_%28finance%29
8.  http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_
Development_Programme
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Undertegnede og Johnny Laupsa-Borge fra VOF 
holdt selve kurset, supplert av Geilos kjente 
naturterapeut/akupunktør Marina Wedenberg, 
som ledet morgentreninga. Kursdeltakerne 
samlet seg i hotellets koselige bibliotek fredag 
kveld til informasjon om kursets innehold og 
timeplan. Deretter nøt vi en deilig, feit lavkar-
bomiddag i en egen spisesal.

Lørdag morgen var det intensiv trening med 
Marina, og etter frokost holdt undertegnede 
2½ times forelesninger over temaene ”Optimal 
kosthold for best mulig helse – et evolusjonært 
grunnlag”. Deretter ble det fjelltur i sommer-
varmt vær!

Før middagslaginga foreleste Johnny over 
”Lavkarbo i praksis”. Maten ble tilberedt av 
totalt 12 personer, og om kvelden var det stor 
stemning over matfatene.

Mens deltakerne hørte på Johnny og lagde 
mat, foreleste undertegnede i to timer over 
temaet ”Kritikk av myndighetenes ernærings-
råd (NRE) – og hva de ikke tar hensyn til” for 
40 Geilo-bygdinger. 40 engasjerte deltakere 
stilte gode spørsmål, og flere uttrykte ønske om 
å delta på hele kurset neste gang.

Søndag avsluttet undertegnede med en fore-
lesning om ”Pionerene etter 1945”. Etter en flott 
lunsj var oppholdet over, og vi ble enige om å 

fortsette kursvirksomheten i 2012.
VOF er imponert over Dr. Holms profesjo-

nelle gjennomføring av kurset og ikke minst den 
gode atmosfæren på hotellet og ser fram til flere 
kurs til neste år!

Kurs i 2012
Vi har fastsatt de to neste kurshelgene til 24.-26. 
februar og 5.-7. oktober 2012. Timeplanen blir 
trolig noe endret ved at vi starter forelesningene 
allerede fredag, og temaene som tas opp, vil 
ikke overlappe, men utvides for hvert kurs.

Kursavgiften blir kr 1 000, og fullpensjon på 
hotellet i 2 døgn kr 2800 per person i dobbelt-
rom. Deltakerne utenfra betaler kr 250. Med 
hele kurset, opphold inkludert blir totalprisen i 
underkant av kr 4 000. Alle kursdeltakere får 
10 % rabatt på behandlinger i Shiseido Spa. I 
februar blir det en tur i slalåmbakken eller på 
turski. Heiskort kommer i tillegg.

Vi har plass til 15-16 personer og ser fram til 
tidlig påmelding. Flere detaljer om kurset vil 
komme i VOF nr 1/2012, som når abonnentene 
i uke 4. 

Påmelding: Dr. Holms Hotell booking (tlf. 32 
09 57 00/booking@drholms.com) eller til Spa 
Manager Elin Slettemoen (tlf. 32 09 57 25/elin@
drholms.com).  Sjekk wwwl.drholms.com!

Fredag 30. september til og med søndag 1. oktober avholdt vi vårt første kurs 
på Dr. Holms Hotell. Omkring 12 personer var med på matlagning og kurs på 
hotellet, og 40 deltakere fra Geilo deltok i en kveldsforelesning lørdag.

tekst og Foto  dAg viLJen PoLeSzynSki 

Vellykket kurshelg 
på Dr. Holms Hotell

Kurs
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Kurs

VOF har lært mye av å arrangere og holde kurs 
og føler at vi er blitt bedre etter hvert, både når 
det gjelder teoretisk undervisning og gjennom-
føring av trening og matlagningskurs. Totalt 35 
deltakere (en på alle og to på to kurs) har fått 
12 timers forelesninger hver gang (totalt 36), 
deltatt i matlagning og trening. Fem fra VOF 
har deltatt, og tre av oss har forelest.

Følgende temaer har vært i fokus:
Kurs I (30. mars – 2. april): Evolusjonær bak-
grunn, steinalderkosthold og historiske erfa-
ringer, om kjente kostholdspionerer og matens 
fysiologi og biokjemi.

Kurs II (8. – 11. juni): Ernæring, fysisk 
aktivitet og livsstil i et evolusjonært perspektiv, 
kunnskaper om karbohydrater, fett og protein; 
historiske dietterfaringer og myndighetenes 
ernæringsråd.

Kurs III (30. august – 4. september): Ernæ-
ringsmedisin, matkvalitet fra jord til bord, 
tilpasset diett og kosttilskudd; biokjemisk indi-
vidualitet, argumenter for bruk av kosttilskudd, 
optimalernæring i klinisk praksis, hjerte- og 
karsykdom, ernæring og psykisk helse, vitamin 

C, praktiske råd om matlagning.
Alle kurs har inkludert praktisk matlagning 

hvor deltakerne har vekslet mellom å lage og 
servere treretters middager og bli servert. Kurs-
bevis blir sendt alle deltakerne.

Flere kurs i 2012
Tida ble for knapp til å arrangere flere kurs i år, 
siden vi vil holde helgekurs i samarbeid med Dr. 
Holms Hotell på Geilo. Flere kursdeltakere på 
Akinon uttrykte ønske om å legge inn en ekstra 
dag til sightseeing, avslapning og spabehand-
ling. Derfor utvider vi til neste år reisene slik 
at de varer fra mandag til søndag med kurs på 
tirsdag, onsdag, fredag og lørdag. Totalt blir det 
dermed 7 dager med 6 overnattinger. Døgnpri-
sen blir den samme.

Her er våre planlagte kurs:
Kurs IV: Uke 16 (16. – 22. april) – Opti-

malernæring, matkunnskap, forskning. Kurset 
vil særlig egne seg for deltakere som har vært 
gjennom ett eller flere av kursene i 2011, men 
også for dem som har en del forkunnskaper på 
området.

Høsten 2010 besøkte VOF Akinon Resort Center i La Nucia, Alicante. Linda 
og Helge Stokke har de siste 10 årene bygd opp et fantastisk kurssenter 
i et område med et svært behagelig klima. De har en helhetlig tilnærming 
til helse og tilbyr høyfett-/ lavkarbokosthold i ”VOFsk ånd”. Etter årets tre 
vellykte kurs inviterer vi våre lesere til å delta på tre nye kurs i 2012.

tekst dAg viLJen PoLeSzynSki     Foto dAg viLJen PoLeSzynSki og LindA Stokke

Glade kursdeltakere 
på Akinon Helseresort i Alicante
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Vi starter en ny kursserie som følger: 
Kurs I:    Uke 15 (18.–24. juni) – Begynner-

kurs, vektkontroll, praktisk matlagning
Kurs II:  Uke 36 (3.–9. september) – Ernæ-

ring og trening, praktisk matlagning
Kurs III: Uke 43 (22.–28. oktober) – Kost-

tilskudd, tolking av studier, praktisk matlaging
Alle kursene vil ta utgangspunkt i en evolu-

sjonær tankegang, og et gjennomgangstema 
blir hvordan vår art er best tilpasset å leve og 
hvordan vi kan ta hensyn til dette i vår tid.

Detaljer om hvert kurs vil følge på Facebook, 
www.vof.no og i VOF.

Ansvarlige for gjennomføring av kursene blir 
undertegnede, Johnny Laupsa-Borge og Kenn 
Hallstensen. Vi satser på å få med noen flere 
deltakere, slik at kursavgiften kan holdes så lavt 
som kr 2 000.

Informasjon og kontakt
Ta en titt på www.akinoncenter.com/hjem.htm 
for å få et inntrykk av stedet og følge med på 
nett og Facebook. Flybillettprisene kan variere, 
men ligger gjerne på kr 1000-1200 t/r fra Norge 
til Alicante. Totalpris for oppholdet på Akinon 
vil komme på omkring kr 3 800 i dobbeltrom og 
kr 4 800 (kan variere litt med kursen på euro) i 
enkeltrom pluss kostnader til spabehandling (10 
% rabatt på massasje), legekonsultasjoner eller 
ekstra måltider (frokost og middag er inkludert, 
men ikke lunsj). For mer informasjon og påmel-
ding, send en e-post til gry@vof.no eller legg ut 
spørsmål på Facebook eller vår nettside. VOF

Fornøyde kursdeltakere
Stemningen på kursene har vært god, og vi i VOF har hygget oss 
veldig med engasjerte og trivelige kursdeltakerne. Her er noen 
uttalelser fra noen av dem.

06.09.2011:
Hei på dere!!
Vel hjem tilbake til kalde nord. Jeg tenker på dere alle sammen 
og håper vi kan holde kontakten så vi kan dele ideer, oppskrifter 
og erfaringer. Søke hverandre opp på Facebook!

Jeg vil bare dele en liten episode med dere: I går leverte jeg 
yngstemann, Zelma i barnehagen. Noen timer senere ringte de 
og sa hun hadde over 38 i feber. Da jeg kom hjem, knuste jeg en 
1000 mg C-vitamin som jeg blandet med litt vann og ga henne. 
Hun sovnet, og en time etter var hun frisk som en fisk og pigg 
som bare det! Ikke fikk hun diaré heller. Morsomt.

Ta vare på dere selv, så sees vi i april!
Stor klem fra Melissa [fastboende i La Nucia]

11.09.2011:
Hei Dag, takk for sist! 
Det var et supert kurs og opphold! Jeg har notert i kalenderen at 
det er ny tur i april og blir gjerne med. Videre kan jeg ønske meg 
det forslaget du nevner for kurs 4, kanskje dere kan holde lenger 
undervisning et par av dagene med en fridag som foreslått.

 Mvh Ulla

12.09.2011:
Tusen takk - koselige bilder!  Takk for veldig kjekk tur!

 Anna Lise

13.09.2011
Eg er veldig glad for at eg har fått anledning til å vera med dykk 
på to kurs i Spania. Ein går lit lei når ein prøver å leva på lavkarbo 
og heile tida må forsvara seg mot venner og betrevitande som 
meiner at dette er feil. Difor stor takk til dykk i VOF, som gjev 
meg inspirasjon og glede til å fortsetja på lkhf [lavkarbo-/høyfett, 
red. anm.] og til å bli sikker i på at dette er den riktige maten for 
oss. At det har valgt å ha kursa dykk på Akinon i Spania, er jo heilt 
topp, ein får virkeleg ro i sjela av å vera der, og det varer lenge 
etter ein er kommen heim. Takk VOF!

 Ha ein strålande lkhf-dag
Klem Ellen [som har deltatt på to kurs]

16.09.2011
Kjære Dag og VOF gjengen,
Det har vært en opplevelse for oss å få kunne være vertskap for 
tre flotte kurs som også har gitt oss mye lærdom og bygget flotte 
relasjoner. Vi er glade for at stedet vårt brukes til slike formål 
som er helt i pakt med vår visjon om å skape muligheter for vekst 
og utvikling på ulike felt. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vel-
kommen tilbake!

Linda og Helge



Gi et abonnement 
på VOF i julegave! 

Priser
For privatpersoner:
1 år: kr 500,-
2 år: kr 900,-

Student/honnør/
foreningsrabatt:
1 år: kr 450,-
2 år: kr 800,-
 
(Løssalgspris: kr 75,-)

Helsemagasinet VOF (vitenskap & fornuft) ønsker 
å bidra til at flere får kunnskaper som setter dem 
i stand til å dekke sine behov for velferd, frihet, 
sikkerhet og identitet. Det betyr at enkeltindivider, 
deres familie/nærmeste og samfunnet lokalt, 
nasjonalt og globalt får kunnskaper til å holde seg 
fysisk og psykisk friske, får utviklet sine evner og 
lever et harmonisk og lykkelig liv til beste for seg 
selv og samfunnet.

Send inn kupongen eller ring 64 00 70 35.

Ja, jeg vil gi bort VOF til en jeg er glad i!

Mitt navn: ............................................................................
Adresse: .............................................................................
Postnummer: ...................... Sted: .....................................
Telefon: ..............................................................................
Abonnementsnummer: ......................................................

Jeg verver
Navn: ............................................................................
Adresse: .............................................................................
Postnummer: ...................... Sted: .....................................
Telefon: ..............................................................................

Jeg vil gi:
❏  1 års abonnement (8 utgaver) kr 500
❏  2 års abonnement (16 utgaver) kr 900

DB Partner AS
Postboks 163
1319 Bekkestua

Helsemagasinet

VOF
Vitenskap & fornuft
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Kurs, kongress- og møtekalender
Her gir vi informasjon om møter og kongresser hjemme og ute. Hvis man ikke selv kan 
delta, er det ofte mulig innhente informasjon fra arrangørene og kontakte forelesere. Vi 
mottar gjerne flere tips om møter og kongresser i inn- og utland.

Desember 2011
8.-10. desember: 19th Annual World Congress on 
Anti-aging medicine & biomedical technologies. 
Sted: The Venetian Hotel & Resort, Las Vegas (Nevada). 
Bestilling av rom tlf. 001(702)414-1000, pris per natt 
$199 (www.venetian.com/). antialdringskonferanse med 
>3000 deltakere og >90 internasjonale forelesere inklud-
erer alt fra hormonterapi, naturlige terapier mot kreft, 
tungmetallforgiftninger, genetisk testing, farmakologi og 
fysiologi, immunstimulering, ultralyd og en rekke temaer 
om antialdring. Deltakeravgift: $595 (A4M medlem), 
$995 (ikke-medlemmer), $495 (ansatt ved medlem-
sklinikk). For mer informasjon, se www.worldhealth.net/
pages/events/; registrering: event@a4m.com, telefon: 
001.561.997-0112. 

Januar 2012
11.-15. januar: Systematisk begrepsundervisning 
– del 1. Sted: Pilestredet Park 7, Oslo. Arr.: Hjernefa- 
brikken.no. Tema: Grunnleggende pedagogikk basert 
på Magne og Ragnhild Nyborgs systematiske begreps-
undervisning for personer med lærevansker. Kurset er 
det første av 2 uker. Pris pr uke: kr 9750. Mer informas-
jon på www.hjernefabrikken.no eller tlf. 900 11 030.

13.-15. januar: Testing og avgiftning. 16.-18. januar: 
Psykokinesiologi. Sted: Eikestubben 4, Vinterbro (Ås). 
Arr.: Stiftelsen Baldron. Tema: Kursene inngår i Baldrons 
utdanning i miljømedisin og er beregnet på terapeuter 
som ønsker å lære komplementærmedisin iht. dr. Die-
trich Klinghardt. Begge kursene koster kr 6500 eller 
kr 3900 for hvert kurs, som foregår på engelsk. Mer 
informasjon på tlf. 64 94 35 77, jf. http://baldron.org/
events-2/event/lyskinesiologi-miljomedisin-etter-dr-
klinghardt/

25.-27. januar: Næringsmiddeldagene. Arr.: Teknolo-
gisk Matforum, Hafrsfjord (ved Stavanger). Sted: Grand 
Hotel, Oslo. Temaer: Mat, kvalitet og kommunika-
sjon (Bjarne Håkon Hanssen), matindustriens trover-

dighet, ernæring og kosthold i fokus, om nye kostråd, 
markedsføring i en digital hverdag, debatt om foredra-
gene. Påmelding før 6. januar koster fra kr 8700 (ikke 
medlem) eller kr 3600 (en dag); medlemsavgift/år kr 900, 
studenter kr 200. Program og påmeldingsavgift: www.
teknologiskmatforum.no/uten_navn_53.htm. Spørsmål 
kan sendes til tema@getmail.no eller post@teknologisk-
matforum.no, tlf. 51 54 92 91.

Februar 2012
9.-11. februar: Integrative Healthcare Symposium.
Sted: Hilton Hotel New York, NY. Arr.: Integrative Practi-
tioner (9000 medlemmer). Tema: Hjerte- og karsykdom, 
mat som medisin, kvinners helse, hormoner, allergier. 
Deltakere: Dean Ornish, Leo Galland, Jeffrey S. Bland 
og andre kapasiteter innen ernæringsmedisin. For mer 
informasjon, se www.ihsymposium.com/12/public/en-
ter.aspx

22.-26. februar: Systematisk begrepsundervisning 
– del 2. Sted: Pilestredet Park 7, Oslo. Arr.: Hjernefab-
rikken.no. Tema: Grunnleggende pedagogikk basert på 
Magne og Ragnhild Nyborgs systematiske begrepsun-
dervisning for personer med lærevansker. Kurset er det 
andre av 2 uker. Pris pr uke: kr 9750. Mer informasjon på 
www.hjernefabrikken.no eller tlf. 900 11 030.

24.-26. februar: VOFs helgekurs i lavkarbo-/høyfett-
kosthold, teori og praksis. Sted: Dr. Holms hotell, Gei-
lo (se omtale av første kurs i VOF). Arr.: Helsemagasinet 
VOF/Dr. Holms. Forelesere: Dag Viljen Poleszynski og 
Johnny Laupsa-Borge. Tema: Forelesninger i høyfett-
kosthold og praktisk matlaging. Trening med akupunk-
tør/naturterapeut Marina Wedenberg. Åpne foreles- 
ninger for lokale deltakere. Pris: Ca. kr 4000 inkludert 
overnatting og kursdeltakelse. Spabehandling i tillegg. 
Påmelding: Dr. Holms Hotell booking (tlf. 32 09 57 00/
booking@drholms.com) eller til Spa Manager Elin Slette-
moen (tlf. 32 09 57 25/elin@drholms.com). Se også 
wwwl.drholms.com.

April 2012
15.-18. april: 9th annual nutrition & health confer-
ence. Sted: Westin Boston Waterfront, Boston, Mas-
sachusetts (USA). Arr.: Arizona Center for Integrative 
Medicine. Forelesere: Andrew Weil, Fredi Kronenberg, 
Robert Lustig, David Eisenberg, James Greenblatt og 
andre kjente leger og medisinske forskere. Tema: Viten-
skap og klinisk bruk av ernæringsmedisin. Pris: Fra $460 
(en dag) til $995 (leger, hele kurset). For informasjon se 
http://nutritionandhealthconf.org/.

16.-22. april: VOF IV på Akinon Helseresort i Spania. 
Sted: La Nucia, Alicante. Tema: Oppfølging av kurs I-III, 
denne gangen med en kombinasjon av praktiske øv-
elser i utforming av høyfettoppskrifter (regneark, bruk 
av Matvaretabell) og gjennomgang av viktige studier/
forskningsmetoder, som skal sette deltakerne i stand 
til å vurdere vitenskapelig litteratur og påstander som 
framkommer i media. Deltakerne tilbys trening hver mor-
gen, inkludert sirkeltrening med apparater, svømming 
og intervalltrening. Vi lager mat sammen og serverer på 
omgang. Oppholdet utvides nå med en dag, og vi tar 
fri torsdag; kurset foregår tirsdag-onsdag og fredag-
lørdag. Johnny og Dag er kursledere. NB! Vi drar ned 
mandag 16. april med retur søndag 22. Reise og op-
phold betales av deltakerne, som får rabatt på opphold 
før og etter kurset. Kursavgift kr 2000. NB! Reserver 
plass hos annelene@vof.no og følg med på Facebook 
for mer informasjon!

21.-22. april: Fagseminar i biologisk medisin/natur-
medisin. Arr.: Faglig forum for utøvere av biologisk me-
disin. Sted: Genius, Håndverkeren konferansesenter, 
Rosenkrantzgt. 7, Oslo. Forelesere: Urtespesialist Rolf 
Hjelmstad, ernæringsterapeut/forsker Eva Lydeking-
Olsen, biopat Carl-Erik Farnes, biopat Anne Victoria 
Heiberg. Pris kr 900. Påmelding: www.biologiskmedisin.
no/V-rseminaret-21-22--april-2012.html

Dato og sted for alternativmessene i Norge finnes på www.alternativ.no/messer/. I 2012 er det planlagt hele 30 messer, den første 11. 
januar og den siste 23.-25. november (Lillestrøm). De første messene finner sted på Gjøvik (januar), Drammen, Ålesund og Eidsvoll 
(februar), og deretter følger fem messer/festivaler i mars.

Oversikt for kurs og utdanningstilbud i regi av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon: www.alternativ.no/kurs/; jf. www.nnh.no/
article.aspx?id=12. NNH annonserer 4 kurs i 2012, de fleste beregnet på naturterapeuter.

Det er planlagt flere kurs og seminarer i biologisk medisin 2012, jf. www.biologiskmedisin.no. Det første finner sted 21.-22. april. 
Informasjon om møter i regi Foreningen kostreform ved overvekt og sukkersykdommer (KOS) finner du på www.kostreform.no.

Teknologisk matforum er en aktiv konferansearrangør med ca. 600 medlemmer innen næringsmiddelbransjen, jf. www.
teknologiskmatforum.no. Kontakt: E-post tema@getmail.no. 

VOF-kurs 2012
2011 var første året for kursvirksomhet, og i år har hatt tre vellykte kurs på Akinon Helseresort i La Nucia, 
Alicante. Første helg i oktober holdt vi kurs på Dr. Holms hotell på Geilo. Her deltok en tilreisende gruppe 
på matlagning og forelesninger, mens 40 personer fra lokalsamfunnet deltok på en egen forelesning. 
Vi planlegger å gjenta kursene til neste år med fire kurs på Akinon og 2 på Dr. Holms hotell (rapport fra 
første kurs i neste nr.). Merk av på kalenderen følgende datoer (foreløpig):

Akinon Helseresort fra mandag til fredag: 
16. – 22. april
28. – 14. juni
3. – 9. september
22. – 28. oktober

Helgekurs på Dr. Holms hotell fra fredag til søndag:
24. – 26. februar
5. – 7. oktober
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Leke 
litt?
tekst Anne Lene JohnSen     kAkuro VeD IngVILD JohAnsen

Anagrammet:
Hva kan dette bety? Her er tre 
anagrammer (ord som er lagd 
ved å stokke om bokstavene 
i et annet ord). Alle er lagd av 
det ene, samme ordet som er 
relevant for hva vi skriver om i 
VOF. Sett sammen bokstavene 
i en annen rekkefølge og finn ut 
hvilket ord vi vil ”tilbake” til. Det 
skal bli ett sammensatt ord:

HOT FLEST HØYDOTT
HODELYKT FOT HØST
FLODHEST TOK HØYT

Premieoppgaven
Denne gangen vil vi utfordre deg på 
et tallproblem i anledning av at dette 
nummeret kommer ut i årets 12. 
måned: 
 
Hva er det minste tallet som øker 
med 12 når vi snur det opp ned?

Send inn løsningen til redaksjon@
vof.no og bli med i trekningen av 
bokpremie: Tre lesere får boka Frisk 
med lavkarbo – frokost 
og lunsj av Sofie 
Hexeberg og Birthe 
Storaker (Cappelen 
Damm, 2011).

Frist for innsending: 
10. januar 2012

Kakuro:

11

27

3 12 10
20

7

10

15

10
12

1023
7

13
39

13

6

3 6 16

11

27

31210
20

7

10

15

10
12

10 23
7

13
39

13

6

3616

1
4
3
2

1
2
3

6
9
8

3
2
1
4

9 
5 
6 
4 
7 
8

1 3 2
2 9 82 1 9

1 3 7

Løsning kakuro: 

Løsning Anagrammet: HØYFETTKOSTHOLD Mønsteroppgaven i VOF nr 7/2011 
var laget av Olav Hoel-Dørum
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tekst SiMon Løvik

Hva er en NT-hånd?
I tidligere leksjoner har vi gått gjennom 
når man skal åpne i 1NT, som viser en 
balansert  hånd med 15-17 HP. Det er 
ellers mange andre åpningshender 
som er balanserte og dermed NT-hen-
der, men som har en annen styrke enn 
15-17 HP.

NT-intervallene
Det er vanlig å dele NT-hendene inn 
i ulike styrkeintervaller, det vil si at 
hånden er begrenset både nedad og 
oppad i styrke. Det laveste intervallet 
er 12-14 HP, og da åpner man med 1 i 
farge og gjenmelder 1 NT over makkers 
svar på 1-trinnet. Man foretar denne 
meldingen dersom det ikke finnes 
noen bedre alternativer. Har man flere 
alternativer, gjelder det å prioritere 
hva som er viktigst. Meld alltid av 4 
korts støtte til makkers majorsvar 
først. Svarer makker 1 hjerter på 1 
kløver fra deg og du har 4 korts støtte 
i makkers farge, har du to alternativer. 
Du kan melde 1 NT, som viser 12-14 
balanserte, eller du kan melde 2 hjerter 
som kan vise det samme. Siden 4 korts 
støtte til makkers majorfarge har før-
steprioritet, velger du derfor 2 hjerter. 
Har du 4 korts spar i steden for hjerter, 
velger du å melde 1 spar i stedet for 1 
NT. Egen majorfarge har andreprio-
ritet, så kommer ny farge, deretter 
gjenmelding av åpningsfargen og til 
slutt gjenmelding av NT på laveste 
nivå. Man melder altså NT i mangel 
på andre alternativer og viser samti-
dig 12-14 HP. Siden denne meldingen 
utelukker ganske mange andre mulige 
meldinger, er den veldig beskrivende 
for hvilken type hånd man har.

Det neste intervallet i styrke er 
15-17 HP, og da skal man som tidligere 
beskrevet åpne med 1 NT.

Intervallet over det er 18-19 HP. Da 
skal man hoppe i NT. Å hoppe betyr å 
ikke melde NT på det laveste mulige 
nivå, men på det neste nivået. Det er en 
vesentlig forskjell på dette intervallet i 

Hvordan melder vi andre 
NT-hender (enn 1 NT)?

Bridgeskolen

Et spill for deg som er litt dreven

forhold til det laveste intervallet (12-
14), og det er at man velger å melde NT 
selv om man har majorfarge. Grunnen 
til det er at man som regel skal melde 
utgang, så det vil være mulig å finne en 
eventuell majortilpasning på et senere 
tidspunkt.

Ta for eksempel disse hendene:
Du:  Makker:
♠ ED73 ♠ K1052
♥ K5  ♥ E9642
♦ EKn42 ♦ D8
♣ E65 ♣ 75

Her vil du åpne med 1 ruter og 
makker vil svare 1 hjerter. Nå skal 
man melde 2NT for å vise 18-19 HP. 
Makker vil melde 3 spar, som viser 4 
korts spar og 5 korts hjerter (NB:Det 

finnes mange ulike varianter her, så 
hva man velger å bruke, må man avtale 
med makker), og du kan nå melde 4 
spar. Man finner ofte tilpasningen på 
et senere tidspunkt når man har kort i 
NT-intervallet 18-19 HP.

Neste gang: Åpning med sterke 
hender

Syd åpnet med 1 hjerter og etter 
hvert havnet Øst i 3 spar.

Kontrakten ser i utgangspunktet litt 
håpløs ut, men av og til kan man få 
litt hjelp fra motstanderne. Utspillet 
var hjerter D, og Øst lot Syd beholde 
for den siden han ønsket at mot-
standerne skulle åpne sidefargene. 
Må han spille dem selv, blir det fort 
mange tapere. Syd var lite behjelpe-
lig med det og fortsatte i hjerter til 
esset i Vest. Etter 3 ganger spar var 
Syd inne igjen. Han gjorde det beste 
ut av det og fortsatte med kløver K, 
som Vest tok med esset og deretter 
nok en kløver til Nords D. Nord fort-

satte med kløver til Østs Kn, mens 
Vest fikk kaste en ruter. Posisjonen 
var nå blitt denne, etter at Øst hadde 
gitt bort 3 stikk og kunne gi bort 
maksimalt ett stikk til.

     
 

    

Nå spilte Øst ruter Kn, og spillet 
skal avgjøres. Legger Syd liten, vil 
Øst få sine 3 stikk. Legger Syd esset, 
som han aktuelt gjorde, er han inn-
spilt og må spille til dobbeltrenons 
eller ruter opp i saksa. Så, for å bete, 
må Syd klare å legge ruter D, og da 
kan Øst umulig få mer enn 2 av de 
fire siste stikkene og gå bet. I steden 
fikk han en gavepakke fra Syd, og 
kontrakten gikk hjem.

♠ Kn96 
♥ DKn1062
♦ ED4
♣ K6

♠ D 
♥ K853
♦ 975
♣ D9854

♠ K843 
♥ E7 
♦ K863
♣ E32

♠ E10752
♥ 94  
♦ Kn102
♣ Kn107

N

♠ -
♥ 10
♦ ED4
♣ -

♠ -
♥ -
♦ 975
♣9

♠ 8
♥ -
♦ K86
♣ -

♠ 10
♥ -  
♦ Kn102

♣

N



annonser her! 
Hvis du er terapeut, behandler, driver klinikk eller har produkter å selge, tilbyr vi rubrikkannonser  

à kr 1000 per gang eller kr 7000 for 8 utgaver.  Kontakt Kenn Hallstensen på kenn@vof.no.

Helseklubb og kostholdskurs
www.eatclub.no
post@eatclub.no

Lavkarbo-høyfett-kosthold

www.balansepluss.no
bli bedre på en bedre måte

Utdannelse til kostrådgiver i lavkarbo
10.-14. okt + 21.-25. nov i Oslo (80 timer)

HÄLSOUTBILDNINGAR www.mfgruppen.se

Stallgata 15
Pb 164
5700 Voss
Kontortid: 08.30–16.00

Holistisk Tannpleie og Sportsodontologi

Holistisk Tannpleie

Tlf: 56 52 00 20
E-post: post@tannlege-barman.no
Stallgata 15, Pb 164, 5700 Voss

Kontortid: 08.30 - 16.00

Telefon: 56 52 00 20   
E-post: post@tannlege-barman.no   

Holistisk Tannpleie

Tlf: 56 52 00 20
E-post: post@tannlege-barman.no
Stallgata 15, Pb 164, 5700 Voss

Kontortid: 08.30 - 16.00

Medisinsk Helsesenter i Ulvik
tilbyr eit årsaksretta og
heilskapeleg behandlings-
opplegg mot overvekt
og ulike kroniske plager
og sjukdomar.  

Vårt medisinske team 
med lege og ernærings-
rådgjevar kan hjelpa deg 
til ein sunnare livsstil og betre 
helse med diett, kosttilskot, trening 
og andre tiltak skreddarsydd dine behov. 

Betre helse
med ein sunnare livsstil

Vi tilbyr no ernæringsrådgiving hjå Voss Kiropraktorkontor
to dagar i månaden. Ta kontakt med dei for
bestilling av time på Voss. Tlf.: 56 51 17 55

Medisinsk Helsesenter AS
Tlf: 56 52 65 05
Epost: post@medhelse.no
www.medhelse.no

Kontakt oss for meir informasjon og timebestilling

Medisinsk Helsesenter i Ulvik tilbyr eit årsaksretta 
og heilskapeleg behandlingsopplegg mot overvekt 
og ulike kroniske plager og sjukdomar.
Medisinsk Helsesenter AS   Tlf: 56 52 65 05   E-post: post@medhelse.no   www.medhelse.no

Betre helse med ein sunnare livsstil

● Testing og avgiftning med dr. Klinghardt ● Hus 
og helse – stråling, byggbiologi ● Psyko-kinesiologi 
og ART (Klinghardt) ● Tankefeltterapi (MFT) 
Ny oppstart, kursene kan tas enkeltvis. Åpen kveld hver måned. 
Tlf. 64 94 35 77 post@baldron.com - www.baldron.org

Miljømedisinutdanning i moduler

Verftsgt. 10, inngang c, 5. etg., 6416 Molde
+47 71 21 53 21 • +47 413 52 408
citenorge@gmail.com • www.citenorge.no

cite lysakupunktur – en ny og unik teknologi som
gir kroppen energi og stimulerer immunforsvaret

CITE Norge AS: Verftsgt. 10, 6416 Molde
citenorge@gmail.com | +47 71 21 53 21 / 413 52 408

Natural Health Jadematte
...med helse og energi i hver stein  www.citenorge.no

Tr1 AS
St. Hallvardsvei 13,
3400 LIER
Tlf. 32 85 31 11       Mob. 466 22 651
info@tr1.no              www.tr1.no

Norges eneste hudlege med spesialisering 
innen ortomolekylær behandling.

Eksem- Akne - Psoriasis - Allergier - Aldringstegn - med mer
www.drbondevik.no   Tlf. 23383320   www.skinline.no

Dr. Bjørn E. Bondevik, spesialist i hudsykdommer

D vitamin på sprayform 
sikrer et bedre opptak. 
Bestilles fra www.vitamind3.no

Sørg for god D vitaminstatus før vinteren

www.rorosmeieriet.no 
Ikke homogenisert - Uten e-stoffer

Lavpasteurisert - Økologisk

Muskel- og leddbehandling for akutte og kroniske 
belastningslidelser. Som f.eks. rygg- og nakke-
plager, arm el. ben smerter, idrettsskader etc.           
www.bowennorge.no

BowenTeknikken

	  

Naturlig helsekost fra havet.

Norsk naturligvis.
www.medicmarine.no 

Finn din nærmeste 
behandler på 
www.multivib.no

Lydmassasje / VAT

James A. Nystedt. Naturmedisinsk klinikk
Akupunktur, naturmedisin, homeopati, tuina 
(kinesisk massasje), qigong og osteopati.
Telefon: 67 54 06 07  E-post: nystedt@online.no   
Hjemmeside www.james-nystedt.no

Vitale Livsrom - Tlf.: 67 58 90 68
www.tcenergydesign.no

Naturlig vitalisert vann  
med Alladin karaffel

Tlf.: 997 03 871

Diabetikersokker, helsemagneter, 
helsesjokolade, krystaller til 
mobiltelefon. Dokumentert 
effekt på alle produktene! 
Aquamassasje/detoxbehandling.

Tannlege Rolf  Stemland, Stemlandklinikken
Telefon: 22 830 830. E-post: info@stemlandklinikken.no
Stortingsgaten 28, 7. etg, 0161 Oslo

Amalgamproblematikk og amalgamsanering

Nettbutikken
www.helseogkost.no 

Velkommen innom 
– vi har alltid åpent

E-post: r.s@kildenhelse.no
Web: www.kildenhelse.no 
Telefon: 23 00 69 50

Kilden HelseVi tror at 
kilden til helse 
ligger i oss selV

Dr. Fedon Lindbergs klinikk
Oslo, Bergen og Stavanger
Tlf. 22 92 60 00    www.fedon.no  

Behandling og forebygging 
av livsstilssykdommer
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I salg fra 23. januar!

Neste gang i VOF:

Neste nummer

Hovedtema: 
Vaksiner
● Fugleinfluensa: Rollen til kjemisk 
industri
● Heksejakten mot Andrew Wakefield
● Er ALUMINIUM i vaksiner skadelig?

Dessuten: Lesetips til mørke vinterkvelder, ortomolekylær medisin, 
Johan Galtungs spalte, flere hverdagsoppskrifter med mye fett, 
forskningsnytt, leserbrev, bridgeskolen og mye mer. 

Leseroppskriften: 

Slik lager man 
LaVkarbopizza

Finnes effektiv 
terapi mot MS?

Gjestespaltisten: 

Er bruk av 
solarier farlig?

Tone Nordli Vallevik – 

fra farmasøyt til para-
psykologisk medium

kaostrening: 

Hvordan variere 
treninga for 
optimalt utbytte
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De lærde strides om hvorvidt koles-
terol er farlig eller ikke og har ulike 
synspunkter på hva som er underlig-
gende årsaker til innleiring av fett 
og kolesterol i blodåreveggen. En 
slik innleiring kan føre til trangere 
eller tette blodårer. Vi har lenge fått 
høre at et kosthold med mye mettet 
fett øker blodets kolesterolnivå og at 
dette igjen leder til tette blodårer. 

Imidlertid har flere store meta-
analyser (samleanalyser av mange 
originalstudier) vist at det ikke er 
sammenheng mellom verken totalt 
inntak av fett eller mengde mettet 
fett og hjerte- og karsykdom. Derimot 
er det vist klar sammenheng mellom 
hjerte- og karsykdom og inntak av 
transfettsyrer (industrielt bearbei-
det fett). Mange er likevel usikre på 
hvorvidt lavkarbokost øker blodets 
kolesterolnivå og om det er farlig. 
Derfor overvåkes dette nøye hos våre 
pasienter.

  Vår erfaring er at de fleste får 
uendrede eller litt lavere koleste-
rolverdier etter omlegging til høy-
fettkosthold. Fastende triglyserider, 
et fettstoff som dannes fra glukose 
(sukker) i leveren i løpet natta, faller 
nesten alltid etter kostomleggin-
gen. Samtidig øker 
det ”gode” HDL-
kolesterolet, mens 
det ”farlige” LDL-
kolesterolet gradvis 
synker. Selv om dette 
gjelder de fleste, får 
enkelte en økning 
i kolesteroltallet. 
Mange pasienter 
kommer til oss etter 
at fastlegen er blitt 
bekymret for dette 

og ønsker å starte med kolesterolsen-
kende behandling.

Bjørn (52 år) hadde redusert 
kraftig på karbohydratinntaket, men 
tillot seg fortsatt en god del karbohy-
drater. Etter en kostomlegging hadde 
han vært hos fastlegen: Han hadde 
funnet et lett forhøyet blodtrykk på 
140/90 mmHg, en økning fra 120/80 
i løpet av en toårsperiode, mens 
totalkolesterolet hadde økt fra ca. 5 
til 7,0 mmol/l. Fastlegen anbefalte 
blodtrykks- og kolesterolsenkende 
medikamenter.

Bjørn oppsøkte meg for justering 
av kostholdet og for å få en vurdering 
av om det var nødvendig å starte med 
medikamentell behandling. Blodprø-
ven viste triglyserider på litt under 1 
mmol/l, som ikke er høyt. Totalko-
lesterolet var på 6,8 mmol/l, HDL på 
1,9 og LDL på 4,2. Forholdet mellom 
totalkolesterol og HDL-kolesterol var 
3,6, et forhold som anbefales å være 
under 4.

Lipoprotein(a) er en risikofaktor 
for hjertesykdom, og denne verdien 
var lav og gunstig. Apolipoprotei-
nene A-1 (gunstig) og B (ugunstig) 
transporterer kolesterolet i blodet, 
og samlet viste de en relativt gunstig 

profil. Blodtrykket ved undersøkelsen 
var normale 118/80. Alt i alt så jeg 
ingen grunn til å starte med medika-
menter, verken mot kolesterol eller 
blodtrykk, og Bjørn hadde heller 
ingen kjent hjerte- eller karsykdom 
som skulle tilsi noe annet. 

Imidlertid viste blodprøvene litt 
lavt magnesiumnivå, og vi ble enige 
om at han skulle ta tilskudd av mag-
nesium og være mer konsekvent med 
kostholdet fram til neste kontroll etter 
fire måneder. Magnesium hemmer 
kroppens egen kolesterolproduk-
sjon og virker på samme enzym som 
de vanligste kolesterolreduserende 
medikamentene. 

Etter fire måneder kom Bjørn til 
kontroll og hadde da en enda mer 
gunstig kolesterolprofil. Hvilken 
betydning magnesium hadde hatt, 
er vanskelig å si, siden vi har sett 
tilsvarende effekt også uten bruk av 
magnesium. 

Erfaringen viser at kolesteroltal-
let først øker med lavkarbokosthold. 
Mange får deretter et fallende koles-
teroltall over tid og utvikler en gunstig 
profil. Dette er en observasjon også 
andre har gjort. Hvor lang tid det 
tar før verdiene blir ”normale”, kan 
variere, og om noen ikke får et mer 
”normalt” kolesterol over tid, vet vi 
egentlig ikke. Uansett er det lite som 
tyder på at et forhøyet totalkoleste-
rolnivå utgjør noen risiko dersom 
andre målinger er gunstige. VOF

frisk med lavkarbo
Dr.med. Erik Hexeberg (f. 1957) er vår nye spaltist. Han vil 
skrive om resultater av behandling av pasienter ved hjelp av 
høyfett-/lavkarbokosthold. Erik jobber ved Dr. Hexebergs 
klinikk i Sandvika (Bærum) sammen med sin kone, tidligere 
spaltist dr.med. Sofie Hexeberg, jf. www.drhexeberg.no.

Høyt kolesterol etter 
omlegging til lavkarbo
tekst erik hexeBerg

Lege Erik Hexeberg (f. 1957) 
er dr.med. og spesialist i 
indremedisin. Han har mange 
års praksis fra farmasøytisk 
industri og klinisk praksis, og 
i 2010 startet han Dr. Hexe-
bergs klinikk sammen med 

sin kone Sofie Hexeberg.

Prøve (referanseverdier) start Etter 4 mnd

Triglyserider, mmol/l (< 2,60) 1 0,7

HDL-kolesterol, mmol/l (0,8-2,1) 1,9 1,9

LDL-kolesterol, mmol/l (2,0-5,3) 4,2 3,0

Totalkolesterol, mmol/l (3,9-7,8) 6,8 5,1

Totalkolesterol / HDL-kolesterol 3,6 2,7

Apolipoprotein B (0,6 – 1,5) 1,3 1,0

Apolipoprotein A-1 (1,0-1,8) 1,6 2,0

ApoB/ApoA-1 (<1,2) 0,8 0,5



Cocosa - økologisk 
kokosnøttolje

Bytt ut usunne fettkilder og lag 
i stedet julekakene dine med 
Cocosa. Du unngår transfett-
syrer, og får i stedet en mat-
olje som gir kroppen en rask 
energiinnsprøytning samtidig 
som den er gunstig for å øke 
fettforbrenningen og styrke 
immunforsvaret.

Cocosa Extra Virgin er kaldpresset av 
ferskt kokoskjøtt og har et bredt spekter 
av vitaminer, mineraler og antioksidanter 
som beskytter oljen og gir den naturlig 
lang holdbarhet og stabilitet. Den har 
en nydelig duft og smak av kokos og er 
derfor perfekt å ha i smoothies, bakverk, 
på brødskiven og i baking. 

Flere oppskrifter?
GRATIS hefte med flere gode oppskrifter  
og inspirasjon til hverdag og fest får du 
ved å henvende deg til Soma Nordic AS 
info@soma.no eller 69232770.
www.soma.no

 Cocosa-kake
Ingredienser: 

1 ts pulverkaffe
½ dl vann 

350-400 g mørk sjokolade (70% kakao)
2 ss konjakk 

1 ss appelsinmarmelade 
250 g Cocosa Extra Virgin 

2 økologiske egg 
2 ss økologisk rårørsukker 

6-8 valnøtter 
1 pk Per kjeks (eller annen søt kjeks) 

 
Til servering:

Friske bær
Evt. mynteblad

Slik gjør du:
Kle en brødform med aluminiumsfolie. Rør 
pulverkaffen ut i ½ dl vann. Smelt sjokolade 
og Cocosa Extra Virgin over vannbad. Tilsett 
kaffe, cognac og appelsinmarmelade. 
Pisk egg og sukker til eggedosis og hell i 
sjokoladeblandingen litt og litt, mens du rører 
rundt. 
Dekk bunnen og legg på kjeks. Legg deretter 
sjokoladeblanding og kjeks lagvis – med 
sjokolade på toppen. La kaken stå i kjøle-
skapet i ca to timer, hvelv den deretter på et 
passe fat. Serveres med appelsinskiver eller 
appelsinsalat, friske bær og eventuelt en klatt 
med Kesam vanilje.

Ingredienser:
250 g Cocosa Extra Virgin 

250 g mørk sjokolade (50 - 70 % kakao) 
Hakkede nøtter/mandler 

Slik gjør du: 
Sett Cocosa-glasset i varmt vann slik at kokos-
oljen blir flytende. Brekk sjokoladen i biter 
og smelt den i vannbad. Hell den flytende 
Cocosaen i den smeltede sjokolademassen 
og bland godt. Fyll små muffinsformer/kon-
fektformer eller liten langpanne med hakkede 
nøtter/mandler. Hell deretter sjokolade/
Cocosa-massen over nøttene. Settes kjølig til 
de stivner. Oppbevares kjølig eller fryses. 

Denne deilige konfekten er full av sunne fettsy-
rer, proteiner og antioksidanter og inneholder 
minimalt med karbohydrater. 

Deilig Konfekt

Sunne Juleoppskrifter
Lett og mett med riktig fett

”Prøv deilig, 
velduftende 
økologisk  
kokosfett og 
merk forskjellen!”

God JulGod Jul
God Jul

God Jul
God Jul

God Jul God JulGod Jul
God Jul

God Jul
God Jul

God Jul

Udo´s Choice 
– Oppskrifter

Fristende oppskrifter med Udo’s Choice - din økologiske 

og vegetabilske kilde til omega 3, 6 og 9

1

Nyhet!

Cocosa     Oppskrifter

Oppskriftene er nå merket med symboler for:

Lavkarbo, Fri for melk & gluten og Rawfood



Naturlig D-vitamin
Solaray vitamin D 
kapsler og dråper 
består av vitamin 
D-3 fra fiskeleverolje 
for optimalt opptak 
og virkning. Godt for 
benbygning, hjerte  
og immunforsvar.

Alle B-vitaminer samt 
magnesium og vitamin C!

Travel hverdag?
Solaray Mega-B-stress virker lett avslappende og motvirker lett uro. 
Mega-B-stress er også godt for hud, hår og negler. B-vitaminet folsyre
er spesielt viktig for gravide. 

Solaray Mega-B-stress inneholder alle 8 B-vitaminene samt vitamin C, 
magnesium og urter for bedre opptak og virkning. Gjærfritt.

Kjøpes i helsekostbutikker og utvalgte apotek.

Gleden med sunnhet!

Hjerte, hud og ledd
Solaray Ultra Omega 
3-6-9 inneholder     
essensielle fettsyrer 
fra planter og fisk 
i optimal balanse.  
Godt for hjerte, hud 
og ledd.

Daglig overskudd
Solaray Spektro 
er et komplett 
multivitamin- og 
mineraltilskudd med 
urter og sporstoffer 
fra naturlige kilder. 
Fås med eller uten 
jern og vitamin K.

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no. www.solaray.no

Prøv 
også


