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Våre forgjengere for noen tusen år siden hadde ikke sko på beina og sov på bakken. 
De fikk tilført livgivende elektroner som støttet kroppens antioksidantforsvar fra jorda. 
Noen mener at fattige barn blir ”utviklet” av å få sko i gave med gummisåler. Da blir 
de imidlertid isolert fra vår livgivende jord, akkurat som solkrem skjermer huden mot 
livgivende UV-stråler fra sola.

Behovet for jordkontakt kan du lese mer om i dette magasinet. Levende organismer 
gjennomstrømmes av livgivende, elektromagnetiske impulser fra jorda. Prinsippet brukes 
terapeutisk med elektroniske apparater som ”leser” kroppen og korrigerer ubalanser. Les i 
VOF om maskinelt utstyr som bruker elektriske impulser som informasjon. Først ut er det 
populære diagnose- og behandlingsapparatet e-Lybra. Fordi forskningen er mangelfull, 
baserer vi oss foreløpig på kliniske erfaringer og tekniske beskrivelser.

Ernæringsskolen setter fokus på karbohydrater, som inngår i tusenvis av molekyler. Vi 
avkrefter feiloppfatninger om fiber og diskuterer åtte sukkerarter som kroppen normalt kan 
lage, og som finnes i mat og kosttilskudd. Kanskje har tilskudd et helbredende potensial.

Nasjonalt råd for ernæring skal snart publisere sine nye anbefalinger. Nå har det kommet 
viktige innrømmelser fra en av verdens mest kjente ernæringsforskere, dr. Walter Willett, 
sjefsforsker i ernæring ved Harvards institutt for offentlig helse. Ifølge Los Angeles Times1 
mener han at ”fett ikke er problemet”, og at ”hvis amerikanere kuttet ut sukkerholdige 
drikker, poteter, hvitt brød, pasta, hvit ris og søte snacks, kunne nesten alle problemene vi 
har med vekt og diabetes og andre stoffskiftesykdommer utryddes”.

Willett støttes av førsteamanuensis i ernæring og medisin ved Tufts Universitet, Edward 
Salzman, som uttaler at ”et økende tilfang av overbevisende forskning peker nå mot 
karbohydrater, særlig de med raffinert mel og sukker”, som årsak til fedme. Willetts 
kollega ved Harvard, professor Frank Hu, istemmer: ”Landets storstilte lavfettbudskap er 
feilslått”, og ”den overdrevne vektleggingen på å redusere fettinntaket førte til at inntaket 
av karbohydrater og sukker i kostholdet skjøt i været. Den endringen kan være koblet til 
de største helseproblemene i dagens Amerika”.

I romjula skrev medier at ”Norske kostholdsråd bør vrakes” på bakgrunn av kommentarer 
til det europeiske forskningsprosjektet ”Diogenes”. 2 Forskergruppa fant at litt mer 
protein og lavere glykemisk indeks vedlikeholdt vekta bedre enn et kosthold med høyere 
glykemisk indeks og mindre protein og konkluderte at ”en diett med et moderat høyt 
proteininnhold og litt lavere glykemisk indeks… ser ut til å være ideell for å motvirke 
vektøkning”. 

Er et kosthold med 40 % karbohydrat og 35 % fett ideelt? VG kalte kostholdet ”optimalt”, 
men overser forskernes koblinger til Merck, Pfizer, Johnson & Johnsen, Kraft, Bayer, Roche, 
Sanofi-Aventis, Coca-Cola, PepsiCo, Heinz, Nestlé, Unilever, Danone og McDonalds. 

Hvorfor forske på kjente sammenhenger? Er det for å tåkelegge det som ellers ligger i 
dagen? Vi er nå i 2011, men sammenhengene har vært kjent lenge. Les Jean Anthelme 
Brillat-Savarins La physiologie du goût3 fra 1825 og lær!

Godt, fett nytt år!

Dag Viljen Poleszynski
Ansvarlig redaktør

Kilder:
1.  Jameson_2010_A reversal on carbs. Los Angeles Times 20.12, jf. www.latimes.com/health/la-he-
carbs-20101220,0,5464425.story.
2.  Larsen TM, Dalskov SM, van Baak M mfl. Diets with high or low protein content and glycemic index for 
weight-loss maintenance. New England Journal of Medicine 2010; 363: 2102-13.
3.  Brillat-Savarin JA. Smakens fysiologi. Oslo: Spartacus Forlag AS, 2007. 

Jordnært og godt
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Tim Newlin, arkitekten fra California ble i 1976 
headhuntet til en kreativ lederstilling for en stor  
Disney-produksjon basert i København. Han job-
bet senere med magasin-, reklame- og vitens-
kapelige tegninger for flere skandinaviske for-
lag, flere reklamebyråer, Carlsberg Forsknings-
senter og Københavns universitet. Tim har skre-
vet og illustrert flere barnebøker, og tegningene 
hans er publisert i en rekke magasiner, bøker og 
vitenskapelige tidsskrifter. På www.timtim.com finnes tusen-
vis av tegninger til fri, privat benyttelse. Siden har en søkbar 
database og et tegne- og fargeleggingsverktøy som gjør at 
brukerne kan tilpasse tegningene etter egne ønsker. 

Dag Viljen Poleszynski (f. 1946) Økonom fra 
BI (Oslo 1969) og MSc og MBA fra USA (Madi-
son 1971-72), cand. scient. ernæring (Univer-
sitetet i Oslo 1986) og dr.philos. (Institutt for 
sosiologi, Tromsø 1999). Dag deltok i å stifte 
Norsk forening for helhetsmedisin (NFHM), Fritt 
helsevalg (FHV) og Kostreform ved overvekt 
og sukkersykdommer (KOS). Dag har publisert 
nær 900 artikler og bidratt til utgivelse av 45 
bøker om alt fra energipolitikk til freds- og forbruksforskning, 
alternativ medisin og ernæring. Dag har drevet med svøm-
ming, turn og skyver p.t. jern, kjører slalåm og spiller bridge.

Anne Lene Johnsen (f. 1968) Handelsøkonom
/MBM fra Oslo Handelshøyskole/BI (1993) og 
studerer p.t. psykologi online ved Argosy Uni-
versity, i USA. Hun er bl.a. opptatt av mental, 
kognitiv og emosjonell utvikling og hvordan 
man kan få bedre psykisk balanse og helse 
blant annet ved hjelp av kosthold, læring og 
andre livsstilsvalg. Anne Lene arrangerer kurs 
om lese- og skrivevansker (se Hjernefabrik-
ken.no), har utgitt flere bøker om hjernetrim og intelligen-
strening og var i flere år fast populærvitenskapelig spaltist i 
Dagbladet Magasinet. 

Ingredienser
12 Hvorfor blir vi syke?

Del 4: Genetiske årsaker til sykdom.

18 Årsaksrettet medisin 
 vs. symptombehandling

Ulike behandlingsmetoder ved fem vanlig lidelser.

26 Jordkontakt: En manglende 
 faktor i helselikningen

Barbeintkontakt med jorda gjør deg friskere!

40 Gi hjernen en hjelpende hånd
Psykolog Kelly Lambert: Bruk hendene og bli mindre 
deprimert! 

58 Hvem bør ta kosttilskudd?
12 gode grunner til at alle bør ta dem og hvorfor det ikke 
er farlig.

66 Diabetes og insektmidler
Er det en sammenheng?

68 Jakten på den 
 rette dietten fortsetter: 
 Fett – måltidets viktigste næringsstoff.

78 Blir man slankere av å trene?
Hva er viktigst for å gå ned i vekt: Trening eller kosthold?

83 Trening på høyfettkosthold
Intervju med forskerne bak en ny, norsk studie.

92 Ting tar tid
Hvorfor det tar så lang tid fra rop om varsku til handling 
for bedre helse.

95 VOF-kurs i Spania i 2011
Lær om optimalernæring på lavkarbospaet Akinon i 
Alicante!

Vår matfotograf Agurtxane Concellon (37) 
er spansk statsborger, men har siden 2007 
bodd i Eidfjord, en liten bygd innerst i Hardan-
gerfjorden. Før dette tilbrakte hun halve livet i 
Frankrike, hvor hun studerte fotografi i tre år. 
Senere utdannet hun seg innen grafisk design i 
Spania. Agur har arbeidet som frilans fotograf og 
grafisk designer i åtte år.
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Iver Mysterud (f. 1966) er dr.philos. i biologi 
fra UiO i 2005 på avhandligen Mennesket og  
moderne evolusjonsteori (Gyldendal Akade-
misk, 2003). Han er særlig interessert i evolu-
sjonsteoriens relevans for å forstå menneskets 
atferd og fysiologi/medisin. Iver er også opp-
tatt av hvordan nye miljøfaktorer i et evolu-
sjonært perspektiv bidrar til fysiske sykdom-
mer og atferdsproblemer. Han har skrevet og 
redigert flere bøker og tallrike artikler på norsk og engelsk. 
Han elsker friluftsliv og trening og er ivrig mosjonist på ski 
(langrenn) og sykkel (terreng).

Johnny Laupsa-Borge (f. 1968) har tverrfag-
lig cand.mag. (Universitetet i Bergen), p.t. er-
næringsrådgiver ved Medisinsk Helsesenter AS 
i Ulvik, en privat klinikk for årsaksrettet behan-
dling mot kroniske lidelser vha. ernæring, aku- 
punktur og nevrofeedback. Johnny underviser 
på universitet/høgskoler om matvarekunnskap, 
matkultur og ernæring, holder kurs om mat-
kultur, ernæringskvalitet, helse og økologisk 
landbruk og foredlings og konserveringsmetoder. Johnny var 
fagjournalist i Mat & helse fra 2002 til mai 2010 og er utdannet 
fjellfører og tindevegleder med internasjonal godkjenning.

Kenn Hallstensen (f. 1966) er ingeniør innen 
administrativ databehandling (1991) og studert 
ernæring ved Høgskolen i Harstad (kosthold, er-
næring og ortomolekylær medisin, 2003). I 2002  
startet han firmaet Eat AS, som holder kurs om 
«steinalderkosthold» og har høstet erfaringer 
fra mer enn 16000 personer som har fulgt dette 
kostholdet. Kenn er bl.a. opptatt av trening og 
har vært aktiv innen fotball, styrkeløfting og 
kroppsbygging. Han jobber også med kosthold for toppidrett-
sutøvere og er blant annet kostholdsansvarlig for Tippeligaklub-
bene Strømsgodset og Odd Grenland.

Stig Bruset (f. 1955) Lege, 
spes. allmennmedisin ved Lier-
skogen Helsesenter. Stig har 
skrevet en rekke artikler og 
bøker, blant annet Helse på 
grønn resept og vil bidra med en 
fast spalte om problemstillinger 
fra sin allmenn-praksis. Han har 
drevet med judo på høyt nivå og 
driver allsidig trening blant annet 
på eget institutt.

Sofie Hexeberg (f. 1960) Lege 
dr.med., driver privat legepraksis 

i Sandvika i Bærum. Hun har 
utgitt salgssuksessen Frisk med 
lavkarbo – Nytt liv med riktig 
mat. Sofie er VOFs andre faste 
spaltist og vil skrive om klinisk 
praksis med lavkarbokosthold.

Melvyn R. Werbach (f. 1940)  
er utdannet ved Columbia Col-
lege, Tufts Universitet, Nasjo-
nalt institutt for mental helse 
(NIMH) og Cedars-Sinai Medi-
sinske Senter. Han ble spesialist 
i psykiatri i 1971. 
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Tiril Friid Fladeby, leder av Norske
Homeopaters Landsforbund vil godkjennes.
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Stråling og dødfødsler
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 om gjenmelding etter åpning.

104 Rubrikkannonser
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106 Frisk med lavkarbo 
	 Dr.med.	Sofie	Hexeberg	om	hodepine	og	magesmerter.
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Store doser kosttilskudd
Jeg snakka med en med doktorgrad 
innen ernæringsfysiologi om kost-
tilskudd. Hun mente at det ikke er ok 
å kjøre på med store doser, selv om 
det ikke blir tatt opp i kroppen, som 
f.eks. C-vitamin. Ernæringsfysiologen 
sa at det går jo gjennom tarmen og 
muligens også noen organer, og vi ”vet 
ikke hva det gjør på veien ut, selv om 
det ikke tas opp”. Jeg kan ikke stort 
om dette, men når jeg tenker over det, 
virker det fornuftig. Man skal jo ikke gi 
spedbarn diverse matvarer fordi bl.a. 
leveren ikke er ferdig utviklet. Det blir 
vel litt feil å sammenlikne voksne og 
spedbarn, men, hva mener dere om 
”store mengder” kosttilskudd? Er det 
en belastning på kroppen?

 Fra Facebook-siden til VOF

VOF: At man har en doktorgrad i 
ernæringsfysiologi, er ingen garanti for 
å vite noe om ortomolekylær medisin 
(bruk av naturlig forekommende 
stoffer, slik som vitaminer og minera-
ler) i behandling av sykdom. Dette er 
et forsømt fagområde ved offentlige 
læresteder i Norge, og uttalelser basert 
på det man lærer her, er oftest lite å 
stole på. Ernæringsfysiologens uttalel-
ser vitner om at hun ikke har kunnskap 
om ortomolekylær medisin og heller 
ikke vet mye om virkningene av store 
doser vitaminer generelt.

Store doser vitaminer har vært brukt 
i behandling av alt fra schizofreni til 
alvorlige infeksjoner i omkring 60 år, og 
dokumentasjonen av positive virknin-
ger er meget omfattende. ”Store doser” 
av vitaminer er generelt ingen belast-
ning på kroppen – det som belaster, er 
store mengder høyglykemiske matvarer 
(fint brød, sukker, kaker, osv)!

Med ”store doser” vitaminer 
menes for eksempel fra noen gram 
til flere titalls gram vitamin C eller 
gramdoser av vitamin B3 (niacin, 
nikotinamid). Vi vil definitivt skrive 
om ortomolekylær medisin i VOF. Se 
for øvrig egen sak i dette nummeret 
om kosttilskudd. Vi kan også anbe-
fale  nettsidene orthomed.com og 
orthomolecular.org. DVP

Alkohol og slanking
Jeg trenger noen råd om slanking. 
Min kone spiser lavkarbodiett, men 
går ikke ned i vekt. Hun er 158 cm 
og veier 70 kg. Hun spiser en del egg, 
røkelaks, tomat, kål, kjøttmat, litt oli-
venolje og drikker noen glass vin 2-3 
ganger i uken. Hun har tidligere fulgt 
Atkinsdietten med brukbart resultat. 
For øvrig har hun diabetes type 2 og 
går på blodtrykksenkende tabletter. Er 
takknemlig for svar, da dette går litt på 
psyken hennes.  TK

VOF: Basert på de opplysningene du 
gir, anbefaler vi å kutte ut alkohol en 
periode. Alkohol påvirker omsetnin-
gen av glukose og fettsyrer, særlig i 
leveren, som ved et høyt inntak over 
tid gir fettinnlagring som hemmer 
leverens funksjon. Leveren bryter ned 
alkohol til acetaldehyd, og i prosessen 
hemmes det oksygenkrevende stoff-
skiftet slik at bruken av fett som ener-
gisubstrat reduseres. Samtidig øker 
kolesterolsyntesen, og den økte ana-
erobe omsetningen av glukose fører til 
opphopning av melkesyre. 

Alkohol er i noen studier vist å 
kunne bedre insulinfølsomheten og 
redusere mengden stresshormoner i 
kroppen, mens andre studier har vist 
motsatte resultater. Hos enkelte kan 
alkohol gi økt fettlagring på magen og 
væskeansamling. Alkohol kan redu-

sere utskillelsen av kjønnshormoner 
og forstyrre sultfølelsen fordi det 
hemmer gjenoppbyggingen av glukose 
fra melkesyre i leveren (Cori-syklus). 
Dette kan føre til lavt blodsukker, 
særlig etter fysiske anstrengelser. 

Dessuten tilfører alkohol 7 kcal per 
gram, og selv om det gir økt varmepro-
duksjon og forholdsvis lite blir gjort 
om til fett, kan kroppens stoffskifte 
påvirkes negativt.

Et kjennetegn ved diabetes type 2 
er insulinresistens, som betyr at man 
tåler karbohydrater dårlig. For diabe-
tikere er det gunstig å kutte karbohy-
dratinntaket til ca. 50 gram per dag. 
Noen har nytte av å redusere inntaket 
til maksimalt 20 gram en periode for 
gradvis å øke inntaket til vekta holder 
seg stabil. Gode kilder til karbohydra-
tene er grønnsaker og litt bær, glyko-
gen fra animalske matvarer og even-
tuelt feite melkeprodukter, som imid-
lertid kan motvirke en vektreduksjon. 
Forklaringen er at melkeprotein gir en 
forholdsvis stor insulinutskillelse.

Blodtrykksenkende medikamenter 
kan gjøre det vanskelig å gå ned i vekt. 
Med en omlegging til et kosthold med 
20-50 gram karbohydrat per dag er det 
gode muligheter for at din kone kan 
kutte ned på bruken av medikamenter 
og bli kvitt sin diabetes.  KH og DVP

Syre og base
Takk for interessant blad som også ga 
meg mer dybdeinformasjon om helse, 
kosthold og beslektede emner. Jeg 
har nettopp lest en bok som heter PH-
mirakelet. Boken tar opp manglende 
balanse mellom syre og base og at 
folk flest spiser alt for mye syreholdig 
mat. Mitt spørsmål blir. Hvordan ser 
dere på dette problemet, og kunne 
dere tenke dere å skrive noe om dette i 
VOF? Leser

VOF: Ja, det er et sentralt tema for 
oss! Mange andre har sikkert også lest 
Robert Youngs bok, som du refererer 
til. På kort sikt regulerer kroppen kon-
tinuerlig syre- og basebalansen slik at et 
eventuelt syreoverskudd skilles ut, men 

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.
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på lang sikt kan et kosthold som er sterkt 
syredannende føre til opphopning av 
vann i kroppen og lavere pH i en del vev. 
Derfor anbefaler vi generelt et kosthold 
med lite karbohydrater og mye fett. 

En gruppe forskere som beregnet 
netto syrebelastning for 159 dietter 
fra før jordbruksrevolusjonen (”stein-
alderdietter”) fant at 87 % av diettene 
hadde baseoverskudd. Det betyr at 
om man skifter til et kosthold med lite 
kornprodukter og sukker, mer grønn-
saker, røtter, frukt, bær og gjerne 
rikelig med fett, behøver man ikke å 
bekymre seg om at kroppen skal over-
belastes med syre. DVP
Kilde: Sebastian A, Frassetto LA, Sellmeyer DE 
mfl. Estimation of the net acid load of the diet of 
ancestral preagricultural Homo sapiens and their 
hominid ancestors. American Journal of Clinical 
Nutrition 2002; 76: 1308-16.

Fett og ketose
Hvis man er i ketose, men likevel 
inntar for mye fett, hva skjer egentlig 
da? Lagres overskudd direkte i fettcel-
lene? Det er jo lite insulin i sving som 
åpner opp for lagring. Line Holdal

VOF: Det er vanskelig å innta ”for 
mye fett”. Det skjer bare hvis man ikke 
dekker behovet for protein/essensi-
elle aminosyrer. Det er uansett ikke 
tilrådelig å spise etter at man er mett, 
uansett om det er fett, protein eller 
karbohydrater. Enkelte forsøk har vist 
at det er vanskelig å legge på seg selv 
om man øker inntaket av fett, dersom 
karbohydratinntaket er lavt. Årsaken 
er at fett ikke øker kroppens insulin-
nivå, slik at overskuddet av fett ikke så 
lett lagres i fettvev.

Å være i ernæringsindusert ketose 
betyr at man skiller ut ketoner via 
nyrene og lungene. Dette skjer noen 
ganger etter overgang til et lavkarbo-/
høyfettkosthold. Virkningen gir seg 
gradvis etter hvert som kroppens celler 
erstatter bruk av glukose med ketoner 
og fettsyrer. Dette gjelder hjernen og 
annet nervevev, deler av nyrene og 
blodcellene. 

Det er ingen fordel å være kronisk 
i ketose og heller ikke optimalt ifølge 

Følg oss på 
www.vof.no

Jeg har fulgt Mat & helse fra første 
nummer og abonnerer nå på VOF. Jeg 
er interessert i kosthold og helse, men 
nå er forvirringen stor. Det diskuteres 
i lokalpressen for tiden om steinalder-
kost (omtalt som proteindiett) og lav-
karbokost er sunt i det lange løp, og 
det blir referert til amerikansk fors-
kning på dette området som ikke taler 
for, og det blir hevdet at et tilnærmet 
middelhavskosthold er å foretrekke. 
Kjenner dere til denne forskningen?

Hva er status for blodtypedietten 
(jeg er type A) i forhold til steinalder-
kost? Ifølge teorien skulle det bli helt 
feil for en person med blodtype A å 
spise steinalderkost. Håper på svar 
slik at jeg kan spise min lavkarbomat 
med god samvittighet. Brit H.

VOF: Vi kjenner til forskningen på 
feltet, og det finnes ingen godt utførte 
studier som viser at lavkarbokosthold 
er usunt. Ta en titt på carbohydrates-
cankill.com, så vil du se at mer enn 

1200 publiserte studier støtter bruk 
av lavkarbokosthold.

Du behøver følgelig ikke bekymre 
deg for at lavkarbokosthold er skade-
lig. Det er det mest naturlige kost-
holdet for vår art. Før jordbruksre-
volusjonen startet, spiste alle uansett 
blodtype en variant av steinalderkost-
hold, dvs. moderate mengder karbo-
hydrater uten verken korn, poteter, 
sukker eller kumelk. Evolusjonsfor-
skere har beregnet at inntaket av kar-
bohydrater har variert mellom 10 og 
125 g/d i hele vår arts forhistorie. 

Det er følgelig helsebringende for 
alle friske personer å spise steinal-
derkost, selv om noen føler seg bedre 
om de spiser mer grønnsaker, frukt, 
sopp og bær enn andre. En del av oss 
er fortsatt dårlig tilpasset korn og 
kumelk, mens andre kan leve utmer-
ket med slike matvarer i kostholdet. 
Vi kommer til å ta opp både blodty-
pedietten og andre retninger i VOF 
framover, så følg med! DVP

Er lavkarbokosthold usunt?

den polske legen Jan Kwaśniewski. 
Han har beregnet at et inntak av sti-
velse (som inneholder glukose) på 
40-60 gram per dag for de fleste er 
tilstrekkelig til at hjernen og andre vev 
som krever glukose, får nok. Resten av 
vevene vil med et slikt inntak bruke 
fettsyrer og ketoner, og man er da ikke 
i ketose. DVP

Testing av intoleranser, 
vitamin- og mineralstatus
Hvor kan man få gjort en grundig 
test på eventuelle intoleranser, samt 
vitamin-/mineralstatus i Norge? 
 Line Holdal

VOF: Allmennlegen kan ta blodprø-
ver for å finne ut om du har allergiske 
reaksjoner mot matvarer, og disse kan 
suppleres med alternative testmetoder 
som f.eks. kinesiologi. En enkel ”gras-

rotmetode” er å måle pulsen før du 
spiser en matvare og 15-20 minutter 
deretter. Det er nok å telle pulsslagene 
i 30 sekunder. Hvis pulsen øker mer 
enn 10 slag i minuttet, kan det være 
indikasjon på intoleranse. 

Dersom du ikke vet akkurat hvilke 
matvarer du ikke tåler, kan du forsøke 
en rotasjonsdiett hvor du spiser ulike 
matvarer hver dag og ikke gjentar 
inntak av en bestemt matvare oftere enn 
hver 5. dag. Dersom du mistenker at du 
reagerer på en matvare, utelater du den 
fra kostholdet en periode og tester den 
eventuelt igjen etter noen uker.

Vitamin-/mineralstatus kan måles 
på mange måter, og vi kjenner til at 
bl.a. Bio Medisinsk Laboratorium AS i 
Bærum (bmlab.no) tilbyr en rekke slike 
tester. Håranalyse er også en mulighet 
som særlig er relevant for tungmetaller 
og sporelementer, men mindre presis 
for f.e. kalsium. DVP
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Hva er det leger i land som Frankrike, 
Skottland og Cuba, men ikke norske 
leger, har skjønt? Eller la oss snu spørs-
målet på hodet og spørre norske leger 
om hva de mener å ha forstått, men som 
legene i de nevnte land ikke har. 

I land der man enten må være lege 
for å utøve homeopati1 eller der home-
opater er offentlig godkjente, er det 
naturlig nok større aksept for faget enn 
i land som Norge. Norske Homeopa-
ters Landsforbund (NHL) ønsker ikke 
at homeopati kun skal utøves av leger. 
I stedet ønsker vi en autorisasjon av 
faget slik at godkjente terapeuter kan 
gi norske pasienter reelt frie valgmu-
ligheter mellom homeopati og andre 
terapier.

Halve befolkningen 
behandles alternativt
I dag koster alternativmedisinsk 
behandling betraktelig mer for pasi-
entene enn konvensjonell behandling, 
men tall viser likevel at så mange 
som halvparten av Norges befolkning 
bruker alternativ medisin. Forskerne 
ved Nasjonalt forskningssenter innen 

komplementær og alternativ medisin 
(NAFKAM2) i Tromsø med professor 
Vinjar Fønnebø i spissen undret seg i 
en artikkel i Aftenposten3 i fjor vår over 
hvorfor ikke alternativ behandling tas 
med når framtiden til norsk helsevesen 
planlegges. Dersom myndighetene gir 
autorisasjon til terapeuter som prakti-
serer denne typen alternativ behand-
ling, vil det gi større trygghet for pasi-
entene fordi en godkjenningsordning 
samtidig ville fjernet useriøse aktører 
i markedet. 

Per i dag kan hvem som helst kalle seg 
homeopat og starte en praksis. Derfor 
er vi i NHL opptatt av å markedsføre 
homeopater med tittelen MNHL, som 
innebærer at de er medlem av NHL og 
har gjennomgått de kravene vi stiller 
til utdanning når det gjelder kvalitet og 

antall timer i konvensjonell medisin og 
homeopatiske fag. 

Eldste terapeutorganisasjon
Norske Homeopaters Landsforbund 
feiret våren 2010 sitt 80-årsjubileum 
i Bergen. Vi er dermed den eldste 
organisasjonen for alternativbehand-
lere i Norge. NHL har jobbet med å 
kvalitetssikre utdanning og praksis 
til homeopater og har vært en pioner 
innen å fremme bruken av alternativ-
medisin i Norge. Våre homeopater var 
i sin tid sentrale i Aarbakke-utvalget, 
som la fram den offentlige utred-
ningen Alternativ medisin i 1998.4 
Denne utredning dannet et ”bakteppe” 
for at kvakksalverloven ble erstattet 
av lov om alternativ behandling og 
momsfritak knyttet opp til etablering 

HomeopatI 
– veien framover!

Mine hjertesaker
I denne spalta slipper vi til repre-
sentanter for ideelle organisa-
sjoner og foreninger som virkelig 
brenner for sin sak. Homeopat Tiril 
Friid Fladeby er leder av Norske 
Homeopaters Landsforbund.

60 % av skotske og 33 % av franske leger (dvs. ca. 18.000) forskriver homeopa- 
tiske medisiner i sin praksis. på Cuba er fordypning i tradisjonell medisin, inklu-
dert homeopati, blitt ett av linjevalgene i medisinutdannelsen, og banebrytende 
forskning på effekten av homeopati har sett dagens lys. I tyskland og i england  
er homeopati en del av det offentlige helsevesenet. Hva med Norge?

tekst Tiril Friid Fladeby   Foto ShuTTerSTock

Så lenge vi ønsker å tilby våre behandlinger innenfor 
det etablerte helsevesenet, må vi alle ha fokus på hele 
tiden å oppdatere våre kunnskaper og dessuten være 
kritiske til vårt eget fag. 
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av en registerordning for alternative 
utøvere i Brønnøysundregisteret. Våre 
medlemmer var også med på å danne 
ECCH,5 det Europeiske sentralrådet 
for klassisk homeopati, som er en 
paraplyorganisasjon for ulike homeo-
patiorganisasjoner over hele Europa.

Mål om offentlig godkjenning
De overordnede målene til NHL er i 
dag følgende:

● Homeopater skal bli offentlig 
autorisert som helsepersonell.

● Det skal bli opprettet en homeopa-
tiutdanning på masternivå.

● Homeopater skal stimuleres til å 
drive forskning, og alle som ønsker å 
forske, skal få opplæring og veiledning.

Veien til autorisasjon av faget home-
opati går via en offentlig godkjent 
utdanning. Vi har fram til nå i Norge 
hatt to skoler som har holdt den stan-
darden vi krever for å bli medlem hos 
oss. Skandinavisk Institutt for Klassisk 
Homeopati (SIKH6) går i disse dager 
over til å bli en etterutdanningsinstitu-
sjon for homeopater i samarbeid med 
Tunsberg medisinske skole.7 Dette 

samarbeidet er særlig viktig fordi våre 
medlemmer plikter å holde seg faglig 
oppdatert. 

Norsk Akademi for Naturmedisin 
(NAN8) i Oslo venter i disse dager 
på svar om offentlig godkjenning av 
tre ulike linjer, deriblant homeopati. 
Skolen har kommet seg gjennom første 
etappe hos Nasjonalt organ for kvalitet 
i utdanningen (NOKUT9) og venter nå 
på å få godkjent det faglige innholdet. 
NAN er den eldste naturmedisinske 
skolen i Norge, og den har hele tiden 
jobbet for å få en offentlig godkjenning 
av fagene ved skolen. 

Årsmøtet i NHL har vedtatt at vi 
skal jobbe for å få på plass en godkjent 
mastergrad i homeopati i Norge. Det 
betyr at NAN først må få godkjent en 
treårig utdanning til bachelor. Når det 
eventuelt har skjedd, må elevene i en 
overgangsperiode mot mastergraden 
ta et fjerde år for å bli tatt opp som 
medlemmer i forbundet.

Mastergrad i homeopati
NHL og skolene har alltid ansett det 
som viktig å holde den faglige standar-

den så høy som mulig. Da det åpnet en 
mastergradutdanning i homeopati i 
England for et par år siden, var åtte av 
17 elever norske, og de fleste av disse 
var tilknyttet SIKH og NAN. Så lenge 
vi ønsker å tilby våre behandlinger 
innenfor det etablerte helsevesenet, 
må vi alle ha fokus på hele tiden å opp-
datere våre kunnskaper og dessuten 
være kritiske til vårt eget fag. 

Forskning – et viktig 
virkemiddel
En annen viktig vei inn i det etablerte 
helsevesenet er via forskning. Det har 
over mange år vært bevilget svært 
lite midler til forskning på alternativ 
medisin. Derfor var det gledelig da 
NAFKAM i Tromsø startet sitt spen-
nende arbeid. Flere av våre medlem-
mer har vært og er tilknyttet NAFKAM 
med ulike prosjekter. Per i dag er det 
publisert flere forskningsrapporter 
som viser at homeopati har effekt,10,11,12 
men man vet enda ikke hvordan home-
opati virker. Vi ser med glede fram mot 
den dagen virkningsmekanismene kan 
forklare det vi homeopater daglig ser i 
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MINE HjERtESaKER

vår praksis: Friske og glade pasienter 
som er blitt kvitt alt fra akutte til kro-
niske plager.

Annerledeslandet Cuba
Cuba er kjent for å ha et av verdens 
beste helsevesen, og i 2007 ble det 
gjennomført spennende forskning på 
bruk av homeopatiske medisiner under 
Leptospiroseepidemien som herjer 
landet hvert år under orkan- og tyfon-
sesongen.13 Antall smittede sank med 
84 % i regionen som fikk homeopatiske 
medisiner forebyggende, og i tillegg så 
man at samme region lå under normen 
for antall smittede også året etter. 

En gruppe norske homeopater dro 

til Cuba høsten 2010 for å besøke 
forskningsinstitutter, møte de homeo-
patiske legene og lære om hvordan 
homeopatien brukes på Cuba.  Der 
ble homeopati innlemmet i det offent-
lige helsevesenet i 2007, og på ethvert 
helsesenter over hele Cuba jobber nå 
en homeopatisk lege. Cubanske hel-
semyndigheter sier at de tar det beste 
fra alle behandlingsformer og bruker 
homeopati der det har vist seg å ha 
effekt og konvensjonell behandling 
der det viser seg å ha effekt. I et land 
som er så lite påvirket av farmasøytisk 
industri, er det spennende å høre at de 
bruker homeopati fordi de ser på det 
som effektivt, billig å produsere og lett 

å distribuere.
Vi i NHL ønsker velkommen et 

helsevesen som setter økt fokus på 
en naturlig og helhetlig tilnærming til 
helse. Her kan både homeopater og 
andre terapeuter som fortsatt define-
res som alternative behandlere, yte 
viktige bidrag.  VOF

Tiril Friid Fladeby (f. 1981) er 
leder for Norske Homeopaters 
Landsforbund, jf. www.nhl.no. 
Hun er utdannet homeopat ved 
Norsk Akademi for Naturmedi-
sin (2002-2007) i Oslo og driver 

klinikken Skjold Naturmedisin i indre Troms, jf. 
www.naturligfrisk.no.
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2.  www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/orga-
nisasjon/hjem?p_dimension_id=88112&p_d_
i=-31494&p_d_c=&p_d_v=88112&p_
menu=42374&org_plassering=88112&p_lang=2
3.  www.aftenposten.no/fakta/innsikt/arti-
cle3619159.ece
4.  Aarbakke J, Befring AK, Bjørgan BU mfl. 
Alternativ medisin. NOU 1998:21. Oslo: Statens 
forvaltningstjeneste/Statens trykning, 1998.
5.  European Central Council of Homeopaths, se. 

www.homeopathy-ecch.org/.
6.  www.sikh.no/wip4/.
7.  Medisinfagskolen endret i 2010 navn til Tuns-
berg Medisinske Skole, jf. www.tunmed.no.
8.  Se www.nan.no/.
9.  www.nokut.no/.
10.  Spence DS, Thompson EA, Barron SJ. 
Homeopathic treatment for chronic disease: A 
6-year, University-Hospital outpatient observatio-
nal study. The Journal of Alternative and Comple-
mentary Medicine 2005; 11: 793-8.
11.  Steinsbekk A. Patients’ assessments of the 

effectiveness of homeopathic care in Norway: A 
prospective observational multi-centre outcome 
study. Homeopathy 2005; 94: 10-6.
12.  Friese K-H, Kruse S, Ludtke R, mfl. Homeo-
pathic treatment of otitis media in children: com-
parisons with conventional therapy. International 
Journal of Clinical Pharmacology and Therapy 
1997; 35: 296-301.
13.  Bracho G, Varela E, Fernández R mfl. Large-
scale application of highly-diluted bacteria for 
Leptospirosis epidemic control. Homeopathy 
2010; 99: 156-66.

VITAMINTILSKUDD SOM
IKKE GÅR TIL SPILLE

Designet for din kropp
– merk forskjellen i dag!

En betingelse for at du kan få glede av ditt vitamintilskudd, er 
at vitaminene og mineralene kan tas opp i kroppen. Slik er det 
dessverre ikke alltid. Derfor har vi introdusert Multivitamin Pharma 
Nord, et produkt hvor opptakelighet og kvalitet er i høysete. Her er 
aktive vitaminer og mineraler samlet så du kan få dekket kroppens 
behov for noen av de viktigste næringsstoffene.

Bio-Magnesium
Kan hjelpe mot lette muskelkramper. 
Inneholder både organiske og 
uorganiske magnesium forbindelser 
for optimal effekt.

Bio-Qinon Q10
Overskudd og energi. 
Norges originale Q10, 
med dokumentasjon 
for effekt.

Bio-Marin Pluss
Omega-3 som frie fettsyrer. 
Puremax sertifi sering garanterer 
renhet i forhold til tungmetaller 
og miljøgifter.

Bio-Chrom
Kan kontrollere trangen 
til søtsaker. Patentert 
organisk krområvare med 
svært godt opptak.
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Harald er snart 60 år og kom til helse-
kontroll tre måneder etter at han var 
blitt innlagt på sykehuset med bryst-
smerter. Det viste seg heldigvis at det 
ikke var hjerteinfarkt, men derimot 
stress og muskelsmerter, som var 
årsaken til at det snørte seg i brystet 
og han fikk pustebesvær. På sykehuset 
ble det oppdaget at han hadde for høyt 
blodtrykk (160/100) og (etter sykehus-
legens oppfatning, red. anm.) for høye 
kolesterolverdier. En hjertespesialist 
skrev ut en ”standardpakke” medika-
menter som inkluderte acetylsalisyl-
syre (Albyl E), betablokker (Selo Zok) 
og et kolesterolsenkende middel (Sim-
vastatin). Han fikk deretter beskjed om 
å følge opp behandlingen med regel-
messige kontroller hos fastlege. 

Jeg oppfattet det slik at Harald var 
blitt definert som en høyrisikopasient 
på grunn av blodtrykket og koles-
terolverdiene. Den medikamentelle 
behandlingen skulle redusere risikoen 
for åreforkalkning og hjerteinfarkt. 
Han hadde ikke fått noen råd vedrø-
rende livsstil som kosthold og mosjon.

Ved undersøkelsen forteller han at 
han ikke føler seg særlig bra og er redd 
for at han er sykere enn han trodde på 
forhånd. Han føler seg svimmel, og 
kondisjonen er dårlig. I tillegg plages 
han av muskelsmerte og kalde hender 
og føtter. Det første Harald lurer på, er 
om han likevel kunne ha hatt et hjerte-
infarkt siden han føler seg så redusert. 
Han orker ikke å trene og føler at han 
har et trykk for brystet. 

Når jeg spør om han fått informa-
sjon om eventuelle bivirkninger av 
medikamentene, svarer han benek-
tende. Derimot fulgte det med skrift-
lige vedlegg i pakningene. Der var det 
listet opp en lang rekke bivirkninger, 
men lista var så lang at han ikke hadde 
orket å lese alt sammen. Jeg fortalte 
da at de fleste symptomene var kjente 
bivirkninger av medikamentene han 

tok, og at de kanskje ikke var tegn på 
sykdom. Harald fortalte at han hadde 
målt blodtrykket hjemme, og da var 
det svært lavt (100/60). Jeg hadde 
bedt om å ta med apparatet til kon-
toret, slik at vi kunne sammenlikne 
målinger fra mitt og hans apparat. Det 
viste seg å være god overensstemmelse, 
og sannsynligvis hadde man målt et 
forhøyet blodtrykk på sykehuset fordi 
han hadde vært redd og stresset ved 
innleggelsen. 

Etter en lengre samtale ble vi enige 
om å starte på nytt ved å slutte med alle 
medikamentene og legge om livsstilen 
de nærmeste månedene. Han fikk 
derfor en ”grønn resept” som ordinerte 
minst en halv times trening hver dag 
og råd om å spise feit fisk to ganger per 
uke, to ruter mørk sjokolade hver dag, 
kaste all margarin og erstatte den med 
oliven- og rapsolje, øke inntaket av 
grønnsaker inkludert hvitløk og gjerne 
et glass rødvin når han hadde lyst. 
Dessuten anbefalte jeg at han skulle 
holde seg unna alle sukkerholdige pro-
dukter og fine melprodukter. Vi gjorde 
avtale om å møtes hver sjette uke til 
faste kontroller. Han fikk råd om å ta 
omega-3-fettsyrer (2 g) og koenzym 
Q10 (100 mg) hver dag.

Allerede etter de første ukene var 
han betydelig bedre, og mange av 
symptomene hadde forsvunnet kort 
tid etter at han sluttet med medika-
mentene. 

Det oppstår viktige etiske problem-
stillinger når leger starter massiv 
farmasøytisk behandling av personer 
som i utgangspunktet ikke er syke. 
Ikke sjelden får våre pasienter medika-
menter fra sykehusleger, mens det er 
vi fastleger som registrerer bivirknin-
gene sammen med pasientene. 

Etter et halvt år var blodtrykket 
ganske normalt (140/85), og pasien-
ten hadde langt mer energi og over-
skudd. Han fortalte også at han hadde 

fått tilbake potensen, som var sterkt 
redusert mens han brukte medisinene. 
Vi hadde tatt utvidede prøver for å 
kartlegge risikoen for hjerte- og kar-
sykdom, inkludert blodsukkerbelast-
ning, triglyserider, lipoproteiner (apoA, 
apoB, lp(a)), crp og insulin (c-peptid) 
i blodet og mikroalbumin i urin.  Selv 
om Haralds kolesterolverdier var litt 
høye etter dagens anbefalinger, hadde 
han nå god kontroll over de viktigste 
risikofaktorene. Man kan si at han ble 
behandlet etter ”Hippokratiske prinsip-
per”, som først anbefaler ordet (samtale 
om livsstil), dernest planten (reseptfrie 
midler) og til sist kniven (inkludert 
medikamenter). Ingen av tiltakene 
behøver nødvendigvis å være feil, men 
rekkefølgen må være riktig. VOF

Fra allmennpraksis

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

Bivirkninger av 
skolemedisin
tekst STig bruSeT   Foto ShuTTerSTock
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Gener som 
fører til sykdom, 

kan være fordelaktige
alvorlig syke mennesker lever kortere og får færre barn enn friske. Hvordan kan 
da noen sykdommer være arvelige? slike sykdomsgener burde jo vært luket ut 

for lenge siden. Hvorfor er de ikke det? 

tekst iver MySTerud    Foto ShuTTerSTock
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En rimelig hypotese er at noen sykdomsgener 
kan være fordelaktige. Spørsmålet er for hvem 
slike gener er fordelaktige, siden det åpenbart 
ikke er de som har slike sykdomsgener. Følgelig 
må andre individer ha fordel av slike sykdoms-
gener, som kan være til stede hos noen indivi-
der som er symptomfrie bærere. Det kan være 
slik at man kan ha én genkopi fra mor eller far 
og at dette gir bærerne en fordel, samtidig som 
bare en dobbel dose av genet – ett gen fra mor 
og ett fra far – gir sykdom. Det kan også tenkes 
at andre sykdomsgener gir fordeler tidlig i livet, 
mens de gjør at man blir syk fordi man har dem 
når en blir eldre. Prisen for en frisk barndom kan 
dermed være at man blir syk i alderdommen.

En gåte
Siden syke mennesker overlever dårligere og 
får færre barn enn de som er friske, burde syk-
domsframkallende gener ha blitt luket ut fra 
en befolkning (Darwins naturlige utvalg). Det 
kan være to årsaker til dette: Enten oppstår 
nye mutasjoner som fører til samme sykdom i 
senere generasjoner, eller så videreføres slike 
genetiske defekter fra generasjon til generasjon 
fordi de ikke bidrar til lavere fruktbarhet. 

Her fokuserer vi på gener som føres videre. I 
dette tilfellet er det oftest snakk om sykdommer 
der ett enkelt gen er ødelagt. Endringer (=muta-
sjon) i ett enkelt gen fører til manglende produk-

sjon eller aktivitet bare i ett bestemt enzym fordi 
bestemte deler av arvestoffet DNA koder for å 
lage helt bestemte enzymer. Hvis arvestoffet 
endres ett sted, vil man derfor automatisk ikke 
få produsert et gitt enzym i normale mengder 
eller med normal aktivitet.

Huntingtons sykdom er av de mest velkjente 
sykdommene som er forårsaket av ett dominant 
gen. Genet som forårsaker denne sykdom-
men, er ikke blitt eliminert av naturlig utvalg 
fordi det ikke oppstår alvorlige symptomer på 
sykdommen før ved 40-årsalderen. Før man er 
så gammel, har de fleste allerede fått barn og 
dermed brakt genet videre. I evolusjonsproses-
sen premieres ikke god helse, men forplant-
ningsmessig suksess. Ofte er det sammenheng 
mellom god helse og å få flere barn, men ikke 
alltid. Så lenge man får barn, barnebarn og 
oldebarn, spiller det ingen rolle om man blir 
syk som voksen eller gammel. Poenget med hele 
evolusjonsprosessen er jo å føre våre gener eller 
”kopier” av oss selv videre til neste ledd.1

Noen sykdomsgener er vidt utbredt i noen 
befolkninger, mens andre er mindre utbredt. 
Hvis en stor andel mennesker i en gitt befolk-
ning har ett spesielt gen, kan dette genet ha 
effekter som er fordelaktige bare i dette miljøet. 
Dette vil i så fall gjøre at det aktuelle genet blir 
mer utbredt. Selv sykdommer som på en alvorlig 
måte nedsetter både mulighet for overlevelse, 

Hvorfor blir vi syke?
I VOF nr. 1 hadde vi en oversikt over evolusjonsperspektivets betydning for medisin og helse. Alvorlig 
syke mennesker overlever dårligere og får færre barn enn friske. Da skulle vi forvente at stadig færre 
mennesker ble syke etter hvert som syke mennesker og deres arveanlegg ble ”luket vekk” gjennom 
naturlig utvalg. Men dagens mennesker er syke som aldri før. Hvordan kan dette forklares? Evolu-
sjonsforskere har trukket fram minst fem årsaker til at vi blir syke. Her utdyper vi den tredje av dem.
1. Forsvarsreaksjoner
2. Mikroorganismenes korte generasjonstid
3. Sykdomsgener kan være fordelaktige
4. Historiske hendelser med skjebnesvangre følger
5. Vi er ikke tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

Gener bryr seg ikke 
om lidelse fordi de 
ikke bryr seg om 
noe som helst.
 Richard Dawkins2

Røde blodlegemer med unormale hemoglobinmolekyler (venstre) har en tendens til å klumpe seg ved lavt 
oksygentrykk, i motsetning til normale røde blodlegemer (høyre) © Anthony Cerami, Kenneth S. Warren 
Institute, Kitchawan, NY, USA. 
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formering og fysisk velvære, kan være forårsa-
ket av gener som også gir visse fordeler til den 
som har dem. Et velkjent eksempel gjelder syk-
dommen sigdcelleanemi.

Sigdcelleanemi
Sigdcelleanemi eksisterer fordi det er fordel å 
ha sykdomsgenet i enkelt dose. Siden sykdom-
men ikke slår ut for dem som er bærere av 
ett sykdomsgen, gjelder fordelen dem som er 
symptomfrie bærere. I dette tilfellet betyr det 
at de er motstandsdyktige mot sykdommen 
malaria. Mennesker med motstand mot malaria 
har arvet ett ”normalt” gen og ett ”sykdomsgen” 
fra sine foreldre. De som har sigdcelleanemi, 
har sykdomsgenet i dobbel dose og vil dø ut 
fordi deres røde blodlegemer blir formet som en 
sigd og ikke kan ta til seg nok oksygen. 

Sigdcelleanemi er et godt eksempel på forde-
len av å være symptomfri bærer av et gen som i 
utgangspunktet ikke er normalt. Det kan altså 
være fordelaktig å ha et sykdomsgen i enkelt-
dose, enten det er arvet fra mor eller far. Slike 
fordeler må altså ses i forhold til den miljøsam-
menhengen de opptrer i. I områder der malaria 
er utryddet, vil det ikke lenger representere 
noen fordel å ha sigdcelleegenskapen. Andelen 
mennesker som har genet, er derfor også mye 
lavere blant afroamerikanere i USA enn det for 
eksempel er i Vest-Afrika.3

Cystisk fibrose
Cystisk fibrose er en annen livstruende sykdom. 
Pasientene har blant annet seigt slim i lungene 
det er vanskelig å bli kvitt. Omlag ett av 4000 barn 
har sykdommen, mens ett av 30 er symptomfrie 

(friske) bærere av genet. Cystisk fibrose er en 
enkeltgensykdom, dvs. at de som blir syke, har 
to ødelagte gener som ikke gjør sin normale jobb. 

Symptomfrie bærere av dette sykdomsgenet 
har trolig noen fordeler, for ellers ville genet 
vært valgt bort under evolusjonen. Sann-
synligvis dreier det seg om visse fordeler ved 
astma eller diaré som følge av kolera. Derfor 
har sykdomsgenet økt i frekvens i en befolk-
ning gjennom mange generasjoner, dvs. at 
en stadig større andel av menneskene er blitt 
rammet av cystisk fibrose. Dette har skjedd 
fordi truslene som genene har beskyttet mot 
– astma eller kolera – har vært så utbredt og 
har kommet igjen ved jevne mellomrom i slike 
miljøer. Prisen for dette er altså at en viss andel 
i dag får cystisk fibrose. For å få et barn med 
cystisk fibrose må imidlertid begge foreldre 
være symptomfrie bærere. Hvis et par har fått 
ett barn med cystisk fibrose, er det 25 % risiko 
for at et senere barn vil ha den samme sykdom-
men, 50 % for at barnet vil være en symptom-
fri (frisk) bærer og 25 % sannsynlighet for at 
barnet vil være friskt og ikke være bærer av det 
sykdomsframkallende genet.4,5

Fragilt X-syndrom
Dette er en form for mental tilbakeståenhet som 
skyldes ett gen som finnes på X-kromosomet og 
altså arves fra mor, men ikke fra far (fra far arves 
et Y-kromosom). Dette sykdomsgenet fører til 
mental tilbakeståenhet hos ett av 2000 guttebarn 
som fødes. Av en eller annen grunn ser det ut til 
at kvinner med genet i enkeltdose – symptomfrie 
bærere – får økt fruktbarhet, slik at de i gjen-
nomsnitt fått flere barn enn andre. Prisen for 

Genetiske sykdommer
Flere	tusen	sykdommer	kan	klassifiseres	som	genetiske.	De	som	
blir	syke,	har	en	feil	i	bare	ett	enkelt	gen,	og	de	fleste	slike	gene-
tiske sykdommer forårsakes av det vi kaller recessive (”passive”) 
gener. Det betyr at de bare fører til sykdom hos individer som har 
fått dette genet både fra mor og far. Problemet oppstår dersom 
man får slike gener i dobbel dose. Dette gjelder for eksempel 
Føllings sykdom (hvor man skiller ut en aminosyre, fenylalanin, 
i	urinen).	Andre	eksempler	er	cystisk	fibrose,	sigdcelleanemi	og	
Tay-Sachs sykdom.

På den annen side arves Huntingtons sykdom dominant: Man 
trenger bare å arve sykdomsgenet fra mor eller far for selv å bli 
syk. Noen sykdomsgener arves i tillegg kjønnsbundet, dvs. at 
de	 bare	 finnes	 på	 X-kromosomet.	 Alle	 mennesker	 har	 23	 par	
kromosomer, som er samlinger av bestemte gener. Kvinner har 
imidlertid	to	X-kromosomer,	mens	menn	bare	har	ett	slikt	og	ett	
Y-kromosom. Eksempler på kjønnsbundede sykdommer er vel-
kjente lidelser som fargeblindhet og blødersykdom, men også 
mindre	 kjente	 tilstander	 som	 fragilt	 X-syndrom	 og	 Duchennes	
muskeldystrofi.

Genetisk tilpasning mot mal    aria
Malariainfeksjoner forårsakes av en liten parasitt 
(av slekten Plasmodium). Parasitten overføres 
til nye verter av en mygg av slekten Anopheles, 
og malaria er spesielt vanlig der disse myggene 
har	gunstige	levevilkår.	Sykdommen	dreper	flere	
millioner mennesker hvert år og er av Verdens 
helseorganisasjon (WHO) karakterisert som et av 
verdens største helseproblemer. Høyeste døds-
rate er påvist hos barn som er fra seks måneder 
til tre år gamle.

Ved 6-månedersalderen mister barna den 
immuniteten mot parasitten de har fått overført 
fra moren ved fødselen, og ved treårsalderen 
begynner deres eget immunapparat å oppar-
beide motstand. I befolkninger som lever i miljøer 
der malaria er svært utbredt, er det gjennom 
evolusjonsprosessen dannet genetiske trekk som 
bidrar til å gi motstand mot malaria, blant annet 
ulike hemoglobinvarianter. Hemoglobin er et stort 
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protein	 som	finnes	 i	 de	 røde	blodlege-
mene og som blant annet sørger for 
oksygentransporten i blodet. Den mest 
utbredte varianten kalles hemoglobin S 
og	finnes	hos	så	mange	som	40	prosent	
av befolkningen i Vest-Afrika. Bare én 
aminosyre	avviker	fra	dem	som	finnes	i	
normalt hemoglobin. Dette er likevel nok 
til at røde blodlegemer med hemoglobin 
S blir sigdformede ved oksygenmangel 
og klumper seg sammen. Dette skjer 
enten man har genet i enkel eller dobbel 
dose (dvs. enten man har arvet genet fra 
mor eller far eller fra både mor og far).

Normale blodlegemer sirkulerer i 
omlag 120 dager, mens blodlegemer 
med denne typen avvikende hemoglo-
bin har kortere levetid. Ved dobbel dose 
av genet utvikles sigdcelleanemi, som 

vanligvis er dødelig hos barn dersom 
de ikke kommer under behandling. Hos 
dem med både normalt og avvikende 
hemoglobin i blodlegemene sirkule-
rer blodlegemene 2-3 uker før de går 
til grunne. Malariaparasitten lever og 
formerer seg i de røde blodlegemene 
og er avhengig av disse cellenes stoff-
skifte. Blodlegemer med så kort levetid 
som hos dem med hemoglobin S, er 
en kraftig ulempe for malariaparasitten, 
som ikke rekker å formere seg. Perso-
nene som har genet for den avvikende 
hemoglobinformen i enkeltdose, blir 
ikke fullstendig immune mot sykdom-
men, men sigdcelleegenskapen de 
bærer med seg, gjør at malariainfeksjo-
nen ikke slår ut så kraftig.

 Bærere av sigdcellegenet i dobbel 

dose får også økt motstandskraft, men 
her blir sigdcelleanemien en alvorlig 
trussel, og mange dør. Likevel opp-
rettholdes en høy frekvens av sigdcel-
legener i områder med mye malaria. De 
med ett normalt og ett unormalt gen har 
altså fordeler når det gjelder å overleve 
malariainfeksjoner, også sammenliknet 
med dem som har helt normalt hemo-
globin. På den måten vil det oppstå 
balanse mellom forekomsten av gener 
som gir normalt og avvikende hemo-
globin. Ulempene for dem som utvikler 
anemi av å være bærer av genet, blir 
balansert mot fordelene for dem som 
blir i stand til å mestre malariainfek-
sjoner. Hemoglobin S opptrer dermed 
som en form for genetisk ”livsforsikring” 
mot malaria.2,11

Folk med normalt 
fargesyn ser enkelt at 
det står 25 i denne 
figuren. Mange farge-
blinde vil ha problemer 
med det.

økt fruktbarhet er at en del av barna får denne 
formen for mental tilbakeståenhet.

Tay-Sachs sykdom
Hos jøder av europeisk avstamning (Askenazi-
jøder) er en spesiell genetisk sykdom relativt 
vanlig, Tay-Sachs sykdom. Den viser seg 
allerede i første leveår og fører til døden i 
løpet av få år. Det finnes ingen behandling 
mot selve lidelsen, som skyldes mangel 
på et spesielt enzym (heksosaminidase 
A). Likevel er genet til stede hos 3-11 
prosent av disse jødene. De som får Tay-
Sachs sykdom og derfor dør tidlig, har 
vært uheldige nok til å få sykdomsgenet 
i dobbel dose. 

Hvem kan ha eller ha hatt fordel av 
dette genet? En mulighet er at symptom-
frie bærere i tidligere tider kan ha hatt en 
viss beskyttelse mot tuberkulose. Jødene har 
historisk vært mye hjemsøkt av denne sykdom-
men. Fordel overfor tuberkulose kan derfor være 
den historiske grunnen til at genet finnes hos en 
relativt stor andel av jøder i dag. Prisen er at de 
som får genet i dobbelt dose, dør i ung alder.

Fargeblindhet
Har du sett en fargeblind person plukke tytte-
bær? Det går ikke særlig bra. Fargeblinde klarer 
nemlig ikke å skille mellom de røde bærene og 
de grønne bladene. Fargeblindhet eller man-
gelfull fargesans skyldes et defekt arveanlegg. 
Tilstanden rammer ca. 8 prosent av alle menn 
og knapt én prosent av alle kvinner. Den store 
kjønnsforskjellen skyldes at anlegget er knyttet 
til X-kromosomet, som kvinner har to av og 

menn bare ett. Kvinner blir kun fargeblinde 
hvis de arver anlegget fra begge foreldre. Menn 
blir imidlertid fargeblinde selv om de bare arver 
anlegget fra moren. De kan nemlig ikke arve det 
fra faren, for fra ham får de kun et Y-kromosom. 
Fargeblinde menn kan gi anlegget videre til sine 
døtre, men ikke til sine sønner. En kvinne som 
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Det er viktig å merke seg at 98 % av dagens syk-
domsbelastning ikke skyldes enkeltgener, og at 
de	fleste	komplekse	trekk,	 inkludert	sykdommer,	
omfatter	flere	gener.	De	er	såkalt	”multigenetiske”.12

er fargeblind eller bærer av genet, kan gi det 
videre til både sønner og døtre. Når et defekt 
gen finnes hos en såpass stor andel av indivi-
dene i en befolkning, mistenker man at noen må 
ha fordel av genene. Hvem kan så dette være?

Det ser ut til at fargeblindhet er fordelaktig for 
å se kamuflasje, dvs. gjenstander som går i ett 
med omgivelsene.6 Det er med andre ord de far-
geblinde selv som kan ha hatt en fordel i tidligere 
tider. Grunnen til at en slik egenskap oftest finnes 
hos menn, er at det helst var menn som var jegere 
i vår fortid. Fargeblindhet kan ha vært fordelaktig 
for å se byttedyr som 
går i ett med omgivel-
sene. Kvinner ville hatt 
mindre fordel av en slik 
egenskap, kanskje ingen 
i det hele tatt når man 
tenker på hva som er 
fordelaktig når man skal 
sanke bær. Kvinner har i 
større grad enn menn stått for sanking i fortiden, 
mens menn har stått for jakt og fangst.

Aldring
”Vi vil leve lenge, vi, men gamle vil vi aldri bli!” 
Slik synger Halvdan Sivertsen i et forsøk på å 
sette ord på menneskers drømmer. Menneskets 
aldring har opptatt oss opp gjennom historien. 
Aldringsprosessen kan ikke stoppes, kun for-
sinkes. Alle eldes, blir gamle, og til slutt er det 
bare bærerne av våre gener – barn, barnebarn, 
slektninger – som er igjen. 

Årsakene til aldringsprosessen er gjenstand 
for intens forskning, særlig i USA. En mulig-
het som diskuteres, er at visse gener forårsaker 

aldringsprosessen. Sagt på en annen måte har 
ikke slike gener blitt luket vekk gjennom naturlig 
utvalg. ”Aldringsgener” kan bli foretrukket bare 
hvis de gir oss fordeler tidlig i livet.7 Tenk deg et 
gen som forandrer omsetningen av kalk, slik at 
knokler heles fortere etter et brudd, men samti-
dig forårsaker en sakte og gradvis kalkavleiring 
i blodårene. Et slikt gen ville ikke blitt luket bort 
fordi mange individer ville ha tjent på dets for-
delaktige egenskaper tidlig i livet, mens få ville 
leve så lenge at de erfarte ulempene med årefor-
kalkning i høy alder. Effekter av slike gener er 

blitt dokumentert hos bananflue og flere andre 
organismer, men noe spesifikt eksempel er ennå 
ikke blitt påvist hos mennesket.8 

Andre gener som forårsaker aldring, har 
ingen kjente fordelaktige effekter, men har 
trolig heller ikke hatt noen skadelige effekter i 
det normale livsløpet hos våre forgjengere. De 
har rett og slett ikke vært til noen ulempe før et 
moderne miljø har tillatt flere mennesker å nå 
en høyere alder.

Genetisk betyr ikke forutbestemt
Fortviles du over tanken på genetiske sykdom-
mer?  Da bør du vite at ”genetisk” ikke betyr at 
noe er forutbestemt eller umulig å endre. Ofte 

Gener som er involvert i sykdom og 
plager/ulemper (”sykdomsgener”), kan 
forekomme både hyppig og sjeldent. 
Hvor høy andel av en befolkning som 
har en gitt ”genetisk sykdom”, kan 
være en viktig pekepinn for å skjønne 
hvorfor sykdomsgenene eksisterer.4

Hvis en sykdom skyldes gener som 
har lav frekvens i en befolkning, kan 
det antas at det skyldes nye muta-
sjoner. Slike mutasjoner forekommer 
med en viss hastighet i en befolkning 
(den såkalte mutasjonsraten), og disse 
sykdomsgenene blir normalt borte, 
for eksempel ved at individene ikke er 
levedyktige eller dør ved ung alder. Men 
i en del tilfeller vokser individer med nye 
mutasjoner opp, og disse genendrin-
gene kan være årsak til individenes 
sykdommer og plager. 

Hvis	 sykdomsgener	 finnes	 i	 høye 
frekvenser	 i	 en	 befolkning,	 er	 det	 flere	
mulige forklaringer på deres eksistens. 
La oss ta de viktigste. 

1) Dette kan dreie seg om gener som 
var nøytrale i et jeger- og sankermiljø, men 
som er involvert i sykdom i et moderne 
miljø. Et eksempel kan være nærsynthet, 
som har en genetisk komponent. Dette 
betyr at det er genetisk sårbarhet som 
er bakgrunnen til at noen blir nærsynte, 
andre ikke. Men nærsynthet er fravæ-
rende hos jegere og sankere. Det ser ut 
til at moderne miljøfaktorer er med på å 
utløse denne tilstanden. Dette skyldes 
delvis at vi fra barnsben bruker øynene 
på en konstant måte gjennom nærarbeid 
(lesing osv.), delvis at vi spiser mye raske 
karbohydrater. 

2) Genene har høy frekvens fordi 

noen har fordel av dem: 
A. Dette kan være andre enn den som 

har en genetisk sykdom. Et eksempel 
er sigdcelleanemi. Symptomfrie bærere 
(heterozygoter) av sykdomsgenet har 
motstand mot malaria i områder med 
denne sykdommen. 

B. Hvis et sykdomsgen har fordelak-
tige egenskaper for en selv tidlig i livet, 
men er involvert i sykdom eller uheldige 
prosesser senere i livet, vil genene forbli 
i en befolkning. Et eksempel er genet 
DR3, som ser ut til å øke risikoen for 
å utvikle type 1-diabetes. Grunnen til 
at det ikke er ”luket vekk” i seleksjons-
prosessen, er at genets tilstedeværelse 
i fosteret sannsynligvis kan redusere 
mislykkede svangerskap hos moren. 
Med andre ord har fostre med dette 
genet økt sjanse for å komme til verden.

Lav versus høy forekomst

[ ]
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kan det motsatte være tilfellet. Når forskerne 
finner fram til ulike sykdomsgener, dvs. påviser 
at årsaken til en sykdom skyldes en gendefekt, 
vil dette kunne gi håp om hjelp for bærerne. 
Ofte vil nemlig endringer av spesifikke miljø-
faktorer kunne forebygge slike sykdommer. En 
genetisk sykdom kan nemlig ofte forebygges 
eller lindres ved å endre miljøet. Det er dette 
fenomenet som diskuteres av Bruce N. Ames 
og medarbeidere når det gjelder bruk av vita-
miner i store doser (megavitaminterapi) ved 
genetiske sykdommer.9

La oss som eksempel ta Føllings sykdom. 
Det er en form for mental tilbakeståenhet 
som skyldes en genetisk defekt. For å få syk-
dommen må man arve sykdomsgenet fra både 
mor og far. Hvis nyfødte med genet i dobbel 
dose spiser mat som inneholder aminosyra 
fenylalanin, utvikles sykdommen. Disse per-

sonene tåler ikke et normalt inntak av denne 
aminosyra fordi det hopes opp store mengder 
i blodet. Derfor søker nyrene å skille ut mest 
mulig, noe man kan konstatere ved å analysere 
en urinprøve. Derfor kalles sykdommen også 
fenylketonuri. 

Denne typen tilbakeståenhet kan forebygges 
hvis et barn tilbys et kosthold nesten eller full-
stendig uten fenylalanin. Nyfødte testes derfor 
for om de har Føllinggenet i dobbel dose kort tid 
etter fødselen. 

Kunnskap om sykdomsgener bør følgelig ikke 
føre til fortvilelse eller resignasjon, men til økt 
leting etter miljøfaktorer som gjør at genene ikke 
får noen konsekvens. Eksemplet Føllings sykdom 
har vist at dette er mulig, og Ames og andre for-
skere som Abram Hoffer10 har vist at det kan 
være mye å hente ved megavitaminterapi. VOF
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en rekke genetiske 
sykdommer like etter 
fødselen.
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Et godt helsevesen inkluderer årsaksrettede, 
naturlige behandlinger med effektiv lindring 
av smerte og teknologi til hjelp ved alvorlige 
ulykker og akutt sykdom. Dette stiller krav 
til oss alle, også hvis vi rammes av sykdom. 
Symptombehandling kan være nødvendig, for 
eksempel for å lindre smerte, men fører ikke til 
varig god helse. 

Av historiske årsaker er det forståelig at ”hel-
sevesenet” snarere fungerer som et ”sykevesen”:1 
Da det offentlige sykehus og annen kostbar 
infrastruktur ble bygd ut, var det nødvendig å 
prioritere de minst bemidlede med alvorlige 
infeksjonssykdommer, yrkesskader, psykiske 
lidelser, akuttmedisin og rehabilitering. Etter 
hvert som sykdommer som ofte var forbundet 
med ernæringsmangler og dårlig hygiene ble 
bekjempet, overtok livsstilssykdommer som 
hjerte- og karsykdom, kreft, sukkersyke, ledd-
gikt og andre kroniske lidelser.

Den medisinske utviklingen har drevet fram 
kostbar teknologi som er blitt brukt til å øke 

livskvaliteten til alvorlig syke eller å forlenge 
liv. Samtidig har høyt utdannede helsearbei-
dere krevd sin del av den materielle velstands-
økningen, inntil vi har kommet i en situasjon 
hvor årsaksrettet medisin og forebygging knapt 
praktiseres.

I prinsippet kan man tenke seg tre ulike veier 
til helse:

● Man kan praktisere en helsefremmende 
livsstil hvor man unngår forhold som kan føre 
til sykdom, samtidig som man styrker organis-
mens helbredende evne. 

● De som tross egeninnsats blir syke, trenger 
hjelp til å finne ut årsakene og til å sette inn kor-
rigerende tiltak. Noen kan ha behov for opphold 
på et opptreningssenter hvor profesjonelle hjel-
pere gir håndrekning.

● Hvis ingen alternativer fører fram, gjen-
står ofte konvensjonell behandling på sykehus, 
enten man først har oppsøkt sin faste lege eller 
er blitt henvist til spesialist.

Figuren nedenfor2 illustrerer tre ulike valg 

Årsaksrettet medisin 
bedre enn symptombehandling
I dagens samfunn venter mange til de blir syke før de oppsøker lege. 
på sykehusene tilbys operasjoner, antibiotikabehandling, bestråling eller 
medikamenter, ikke ernæringsmedisin. pasienter utsettes for livstruende 
sykehusbakterier og menneskelige feil. alternativet er å leve i pakt med 
våre gener og få årsaksrettet hjelp etter behov.

tekst dag viljen PoleSzynSki    Foto ShuTTerSTock

Mange årsaker til sykdom, flere veier til helse
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som enten tar utgangspunkt i at man skal ha 
kontroll over sitt eget liv, slik at man holder seg 
frisk (1), at man korrigerer de sidene ved livs-
stilen som bidrar til sykdom (2), eller at man 
venter til man er så dårlig at legebesøk ikke kan 
unngås (3).

Et alternativmedisinsk perspektiv tilsier at 
konvensjonell behandling bare kan forventes 
å føre til ’halv helse’ (pseudohelse). Det inne-
bærer at selv om symptomene blir dempet, 
blir ikke de underliggende årsakene til sykdom 
fjernet, og sykdomsprosessen vil dukke opp 
igjen, eventuelt med andre symptomer. I 
praksis vil man derfor hele tiden ha vært syk 
uten å ha vært klar over det. Et eksempel er at 
kreftsyke kan ha symptomfrie perioder, men 
likevel gradvis bli sykere. 

Utsiktene til å oppleve et langt liv med 
”perfekt helse” er avhengig av i hvilket stadium 
sykdommen befinner seg på. Om man ikke har 
gjort noe av betydning for å bli kvitt sine proble-
mer, kan en for tidlig død bli følgen. Dette er en 
god grunn til å finne ut hva man feiler og å gjøre 
noe med årsakene, framfor kun å behandle 
symptomene. 

Her skal vi kort diskutere fem sykdommer 
eller symptomer som kan behandles på helt for-
skjellige måter: Poliomyelitt, tannråte, magesår, 
sukkersyke og metabolsk syndrom.

Poliomyelitt – en ernæringsfeil?
Poliomyelitt er en virussykdom som angri-
per nervesystemet. Dersom man ikke klarer å 
bekjempe viruset med immunapparatet, kan 
sykdommen føre til lammelser særlig i beina. 
Sykdommen opptrådte i store epidemier i 
industrialiserte land for 50-100 år siden, men 
ble gradvis utryddet. Da hadde forskere med 
Jonas Salk3 (1914-1995) og Albert Bruce Sabin4 
(1906-93) i spissen utviklet en vaksine for å sette 
kroppen i stand til å bekjempe polioviruset. 
Salks vaksine med ”drepte virus” ble introdusert 
i 1955, men injeksjonene forhindret ikke spred-
ning av viruset. Dette søkte Sabin å løse med sin 
orale vaksine, som i 1955-60 ble testet på minst 
100 millioner mennesker i Sovjetunionen, deler 
av det tidligere Øst-Europa, Singapore, Mexico 
og Nederland, før en større test ble lansert i 
april 1960 i USA.

De færreste vet at en amerikansk lege ved 
navn Benjamin Sandler på slutten av 1940-tallet 
lanserte en løsning på polioproblemet: å holde 
seg unna ”raske” karbohydrater som finnes i 
Coca Cola, glasurboller og andre søtsaker, dvs. 
å spise mat med lav glykemisk indeks, slik som 
kjøtt, fisk og annen sjømat, fugl og grønnsaker. 

Sandler forsket blant annet på kaniner,5 som 
på normal (for kaniner) kost var umulige å 
smitte med poliovirus. Han fant ut at immun-
cellene i blodet hos pattedyr må ha stabil tilgang 
på sukker,6 samt at kaniners blodsukker alltid 
var stabilt, for at hvite blodlegemer skal være i 
stand til å nøytralisere virus. Det var enkelt å få 
til fall i blodsukkeret hos aper, og forsøk viste at 
de lett ble smittet av poliovirus dersom blodsuk-
keret falt til under fastende nivå. 

Prøving og feiling viste at kaniner kunne 
utvikle lammende polio i løpet av kort tid, 
dersom de sammen med smitten fikk en injek-
sjon med insulin. Dette førte til at kaninenes 
blodsukker falt til under fastende verdi. Dermed 
ble kaninenes hvite blodlegemer lammet, slik at 
de ikke klarte å bekjempe poliovirus. Dette er 
også vist i nyere studier.7,8,9,10

I tråd med dette fikk han satt i gang store 

Tidligere president i USA, Franklin D. Roosevelt (1882-
1945), ble gradvis rammet av lammelse i 1921 og fikk 
diagnosen poliomyelitt. Han ble en sterk forkjemper 
for poliovaksine og tok i 1938 initiativ til å opprette 
March of dimes i regi av Nasjonaleforeningen for 
barnelammelse.
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Dr.med. Thomas L. Cleave var den første 
som antydet den bakenforliggende årsaken til 
magesår:	Et	kosthold	med	mye	sukker/raffinerte	
karbohydrater. 

kampanjer mot Cola, iskrem og søtsaker i tre 
sørstater sommeren 1948, da en polioepidemi 
var under oppseiling. Disse tiltakene førte til at 
den pågående epidemien ble langt mildere enn 
forventet,11 og Sandler hadde bevist sitt poeng: 
De som spiser høyglykemisk mat, er langt mer 
utsatt for smittsomme sykdommer som polio 
enn de som lever lavglykemisk.12

Fluor mot tannråte?
Erfaringene til Salk og Sandler viste at vaksiner 
til en viss grad forhindret polio, også blant dem 
som levde på et kosthold som ga grunnlag for 
smitte, dvs. et høyglykemisk kosthold. Dette så 
ut til å bety at det var mindre risikabelt å spise 
galt enn før vaksinene ble introdusert, noe som 
bidro til at sukkerforbruket vokste. En konse-
kvens av dette var at bl.a. barn og unge stadig 
fikk mer tannråte. 

En årsaksrettet løsning på ”tannråteepide-
mien” i moderne samfunn ville selvsagt være å 
spise slik menneskets forgjengere gjorde før de 
ble bofaste jordbrukere og begynte å bearbeide 
maten.13 Ifølge den britiske marinekirurgen 
Thomas Latimore Cleave (1906-83) var tann-
råte ”i nesten en million år nærmest fraværende 
blant urmenneskene og er det fortsatt i dag blant 

noen få overlevende, ”primitive” raser og fra ville 
dyr”.14, s. 66 Tannråte og en rekke andre kroniske 
lidelser som diabetes, hjerte- og karsykdom, 
kreft, leddgikt og andre immunsykdommer ble 
utbredt etter introduksjonen av kornjordbruket 
for 8-10.000 år siden.15 Tennenes motstands-
kraft er heller ikke avhengig av renhold dersom 
man spiser mineralrik, lite syredannende mat.16

Men hva skjedde i stedet for å spise slik 

vår art er best tilpasset? Noen kloke hoder 
ansatt av aluminiumsindustrien, en av verdens 
største forurensere av giftige fluorider, fant 
at mineralrikt drikkevann, som gjerne også 
inneholder fluor, ga en viss beskyttelse mot 
tannråte.17 I stedet for å finne ut hvilke mine-

raler i vannet som 
bidro til bedre tann-
helse,18 fikk fabrikker 
som tidligere måtte 
behandle fluorider 
som gift, mulighet til 
å lansere det indus-
trielle avfallsstoffet 
fluor som medisin og 
tjene gode penger på 

det. 
Denne strategien ble en suksess i USA, 

England og flere andre land, tross motstand fra 
leg og lærd. I mange land klarte fabrikkene det 
mesterstykket å gå i allianse med myndighe-
tene, som hjalp dem å selge giftige fluorider til 
vannverkene for å bedre befolkningens tann-
helse. I Norge gikk ikke denne taktikken, men 
fluor ble likevel universalløsningen på barns 

[ ]

Norge drikkevann blir 
ikke fluoridert. I stedet 
satser myndighetene 
på fluorskylling, tablet-
ter og fluortannkrem.

Kjemikeren dr. John Yiamouyiannis (1945-2000) var 
en av de fremste kritikerne av vannfluoridering i USA.



22 l  Helsemagasinet VOF  l  JaN. 2011

MEDISIN OG FYSIOLOGI

dårlige tannhelse – i form av piller, skylle-
væske og fluorpensling på skolene.19 Samtidig 
fortsatte inntaket av sukkerholdige leskedrik-
ker å stige, dvs. at fluorstrategien bidro til å 
legitimere et usunt kosthold. 

Fluor er en giftig, reaktiv gass, og som det 
mest elektronegative av alle grunnstoffer har 
det en rekke negative helsevirkninger – fra 
skjemmende, hvite flekker på tennene til kreft 
og framskyndet aldring.20 Fluortilsetning i drik-
kevann, tannkrem eller i form av tabletter er 
ikke nødvendig for god tannhelse, og fluor har 
så mange helseskadelige virkninger at det gjør 
mye mer skade enn gagn.

Det er korrekt at forekomsten av tannråte 
blant barn og unge de siste årtiene har vært for 
nedadgående. Årsaken til dette skyldes delvis 
at bruken av sukkerholdige medikamenter er 
faset ut, at små barn kommer tidligere til kon-
troll, at fissurer (sprekker) i tennenes biteflater 
tettes igjen forebyggende, bedre munnhygiene 
(tannpuss, tannkrem), og trolig til en viss grad 

at fluorpensling og -skylling hemmer melkesy-
reproduserende bakterier i munnen og har en 
viss beskyttende effekt på tannemaljen.

Magesår av stress?
Et problem som i 70 år hadde gitt medisin-
ske forskere hodepine, var å forstå årsaken til 
magesår. Marinekirurgen Thomas L. Cleave 
hadde utforsket årsakene til magesår i flere 
årtier.21 Eksperimenter og epidemiologiske 
studier indikerte at kostholdet var av stor betyd-
ning. TL Cleave dokumenterte at tyske soldater 
som hadde magesår, men som dro til Østfronten 
under Den andre verdenskrig, ble kvitt mageså-
ret mens de var der. Når de senere fikk permi-
sjon og dro tilbake til Berlin, kom magesårene 
tilbake. 

Cleave undersøkte hva soldatene spiste mens 
de kriget i fronten og fant at de levde på grove 
rotvekster og ubearbeidet mat. Hva spiste de på 
permisjon i Berlin? Jo, kaker og annet snask, 
fint brød med syltetøy, osv. Hans hypotese var 
at karbohydrat- og dermed proteinfattig mat 
gjorde at magesekken og tolvfingertarmen ble 
utsatt for etsende magesyre. Løsningen på mage-
sårproblemet lå dermed oppe i dagen, nemlig å 
spise mer i tråd med slik våre forgjengere gjorde 
i steinalderen, men slik gikk det ikke. 

I stedet for en ernæringsreform lette farma-
søytisk industri etter løsninger som kunne gi 
mulighet for å opprettholde det som i utgangs-
punktet var et feil kosthold: Syrenøytralise-
rende medikamenter og protonblokkere som 
reduserte utskillelsen av saltsyre i magesekken. 
Psykologene foreslo stressreduksjon, til tross 
for at det åpenbart må være mer stressende å 
være i krig langt inne i Russland enn ha perm 
i Berlin. Ingen av delene ga varig hjelp, og 
magesår forble en sykdom som var så vanske-
lig å behandle at til og med kirurgi ble forsøkt: 
Bukveggen ble åpnet og mange av fibrene til 
vagusnerven kuttet fordi disse gir signal om å 
stimulere produksjon av saltsyre.

Tyske forskere hadde allerede i 1875 funnet 
spiralformede bakterier i slimhinnen hos men-
nesker,22 og i 1892 beskrev en italiensk forsker 
slike bakterier i et surt miljø hos hunder. Den 
første som forslo at disse bakteriene kunne 
spille en rolle i magesykdommer, var en polsk 
professor, Walery Jaworski. 

Imidlertid gikk de tidlige funn av bakterier 
i glemmeboka inntil to australske forskerne, 
Robin Warren23 (f. 1937) og Barry Marshall24 (f. 
1951), i 1982 fant bakterien Helicobacter pylori 
hos pasienter med magesår. Etter omfattende 
studier mente de at årsaken til magesår nå 
var klarlagt, og i 1994 ble anerkjent at de fleste 
tilbakevendende magesår var forårsaket av H. 
pylori og kunne behandles med antibiotika.

Konvensjonell 
behandling inkluderer 
å måle blodsukkeret 
og blodtrykk, men 
medikamenter som 
demper symptomene, 
gjør en ikke frisk.
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Den skolemedisinske løsningen på mage-
sårproblemet ble å tilføre antibiotika i store 
doser. En kur på 14 dager med tre bredspek-
trede antibiotika viste seg å helbrede de fleste 
med magesår, og de to australierne fikk i 2005 
Nobelprisen i fysiologi eller medisin for sin opp-
dagelse.

Det stemte imidlertid ikke helt at årsaken til 
magesår var en bakterie, siden den også finnes 
hos friske. Altså måtte det være noe som gjorde 
at bakteriene kunne formere seg for mye og 
derved skape problemer. Dr.med. Thomas L. 
Cleave var den første som antydet den baken-
forliggende årsaken til magesår: Et kosthold 
med mye sukker/raffinerte karbohydrater. 
Mekanismen var ikke slik han foreslo, men et 
slikt kosthold gjør at bakterien trives for godt. 

Cleave argumenterte imidlertid for å fjerne 
høyglykemiske karbohydrater fra kostholdet, 
noe som ville løse problemet, selv om teorien 
ikke stemte. Men en slik årsaksrettet strategi 
blir det lite penger av, og få leger velger ernæ-
ringsmedisin framfor en antibiotikakur.

I dag vet vi at for hyppig bruk av antibiotika 
kan føre til resistens – at antibiotika ikke lenger 
biter på bakteriene. I den grad antibiotika 
brukes mot mer livstruende infeksjoner enn 
magesår, kan strategien på lang sikt bidra til økt 
dødelighet. Mange som gjennomgår den såkalte 
trippelkuren med ulike antibiotika, får dessuten 
forstyrret bakteriefloraen i tarmen med mage-
smerter og diaré som resultat.

Stadig mer sukkersyke
Også mot sukkersyke foretrekker skolemedisi-
nen symptombehandling,25 selv om de fysiolo-
giske mekanismene ved diabetes er godt kjent: 
Et stort inntak av lettopptakelige karbohydra-
ter over lang tid kan føre til en rekke sykdom-
mer inkludert sukkersyke, særlig av type 2, 
som opptrer i voksen alder. Dette viste Cleave 
i førsteutgaven av sin bok fra 196626 med data 
tilbake til 1959. Han spådde i 1975 at ”land som 
i dag har et høyt sukkerinntak i kortere tid, 
trolig vil stå overfor et utbrudd av diabetes om 
20 år” og la til at dette gjaldt for ”forekomst”, 
mens en økt dødelighet først ville slå ut etter 
omkring 40 år.

Undersøkelser viser forstyrrelser i blodsuk-
kerreguleringen helt ned i skolealder hos over-
vektige barn, selv om sykdommen oftest blir 
diagnostisert midt i livet. Hva gjør man så med 
sukkersyke? Man bruker først og fremst medi-
kamenter27,28 som gjør cellene mer følsomme 
for insulin. Hvis ikke det er nok, tar man insulin, 
noe som igjen gjør cellene mindre følsomme for 
insulin, slik at man gradvis må øke dosen. Er 
ikke det ganske fortvilet å vite at diabetes type 2 
kan forebygges29 og helbredes30,31 med en kom-

binasjon av endret kosthold (mindre karbohy-
drater og mer fett32) og mer mosjon?

Metabolsk syndrom
Folk som spiser feil, slik som de som får type 
2 diabetes, blir ofte overvektige. De er fra før 
insulinresistente, noe som gir langt høyere insu-
linproduksjon enn normalt, og dette bidrar til 
overvekt og lavt blodsukker. Overvekt kan føre 
til høyt blodtrykk, en vanlig folkesykdom, dvs. 
at insulinresistente kan utvikle et helt knippe 
av symptomer som er blitt kalt metabolsk 
syndrom, syndrom X og nå gjerne insulinresis-
tenssyndrom.33 Risikoen for å dø av hjerte- og 
karsykdom øker drastisk om man samtidig er 
overvektig, insulinresistent og lider av høyt 
blodtrykk. Hva har industrien å tilby mot dette? 
Først og fremst medikamenter, f.eks. ACE-hem-
mere, betablokkere eller vanndrivende midler 
mot høyt blodtrykk eller slankepillen Xenical, 
som hindrer kroppen i å oppta fett. 

Medikamenter overstyrer imidlertid kroppens 
egne reguleringssystemer. Et bedre alternativ er 
en livsstilsendring som inkluderer å spise lavgly-
kemisk, å ta tilskudd av magnesium, en naturlig 
kalsiumblokker, å spise mer grønnsaker og bær 
(som inneholder mye kalium og lite natrium), å 

Et kosthold med mye søte bakervarer (donuts) øker 
sannsynligheten for å utvikle metabolks syndrom og 
sukkersyke (diabetes type 2).

Den australske 
patologen John Robin 
Warren (f. 1937) fikk 
Nobelprisen i medisin 
og fysiologi i 2005 
sammen med profes-
sor i klinisk mikro-
biologi Barry James 
Marshall (f. 1951) for 
å ha funnet årsaken 
til betennelse og sår i 
magen.
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ta store doser vitamin C, som virker lett vanndri-
vende, for saltfølsomme å kutte ned saltinntaket 
(steinalderfolk spiser ikke salt), finne metoder 
for avstressning som yoga, meditasjon eller 
rolige spaserturer. Ikke minst er det viktig å finne 
en treningsform som øker forholdet mellom 
muskler og fett.34 Mer muskelmasse gir økt for-
brenning, bedre insulinfølsomhet og overskudd 

i hverdagen, slik at man får lyst til å trene mer. 
Det betyr at man er kommet inn i en god sirkel…

Ta ondet ved roten
Feilen med vårt nåværende ”helsevesen” er at 
det fungerer som et ”sykevesen”, dvs. at det som 
regel først er til hjelp etter at vi er blitt syke. 
Det fungerer med andre ord ”nedstrøms”. Skal 
vi unngå livsstilssykdommer, må vi starte med 
årsakene eller ”oppstrøms”. Det betyr at vi må 
endre livsstil, inkludert kosthold og mosjonsva-
ner. Vi må også endre de strukturelle forholdene 
i samfunnet som virker sykeliggjørende, inklu-
dert å eliminere forurensninger av luft, jord, 
vann og mat, fjerne kilder til elektromagnetisk 
forurensning og gjenopprette vår kontakt med 
jorda, stimulere til mosjon og avkobling, øke 
kvaliteten på maten vi spiser og fjerne helse-
skadelige produkter fra markedet. I motsatt fall 
kommer vi til å oppleve mer sykdom og tidlig 
død og et sykevesen vi snart ikke har råd til å 
drive videre. VOF

Seljalandsfossen på 
Island kan illustrere 
hvordan ”sykevesenet” 
fungerer: I stedet for å 
bygge rekkverk og vern 
oppå fossen, venter 
ambulanse og helse-
arbeidere i bunnen av 
fossen for å plukke opp 
dem som faller utfor…
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-	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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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 



Den amerikanske 
biofysikeren James L. 
Oschman har lenge 
vært interessert i 
jording og har forsket 
på effekter av slik 
teknologi.

Bedre enn antiinflam- 
matoriske molekyler?
Ved	 inflammasjon	 er	 det	 mangel	 på	 negativ	
ladning (elektroner). Enhver mekanisme som 
leverer elektroner til et skadet sted, vil redusere 
inflammasjonen.	Derfor	brukes	både	syntetiske	
medikamenter, mat som er rik på antioksidanter 
(f.eks. mørk sjokolade og gurkemeie) eller kost-
tilskudd	 med	 antioksidanter	 mot	 inflammasjon	
(vitamin	 C).	 Både	 antiinflammatoriske	 medi-
kamenter og antioksidanter er elektrisk ladde 
molekyler som bærer overskuddselektroner til 
steder	med	 inflammasjon,	 der	 de	 nøytraliserer	
frie radikaler. Biofysikeren James L. Oschmans 
hypotese er at frie eller mobile elektroner kan 
virke direkte på frie radikaler, og at dette skjer 
naturlig når kroppen er i kontakt med jorda, som 
er en naturlig elektronkilde.
Antiinflammatoriske	molekyler	kan	selv	bli	frie	

radikaler når de har avlevert sine overskudd-
selektroner for å nøytralisere frie radikaler. 
Kroppen vår må derfor fjerne antioksidanter 
som har gitt fra seg sine elektroner. Dette fører 
til økt belastning på energisystemet i kroppen. 
Som en kontrast til dette virker frie elektroner 
fra jorda direkte på frie radikaler. De har derfor 
ikke samme ulemper som antioksidanter, enten 
vi snakker om syntetiske medikamenter eller 
naturlige stoffer i  mat eller kosttilskudd.1

28 l  Helsemagasinet VOF  l  JaN. 2011

MEDISIN OG FYSIOLOGI

Begge deler handler om å være koblet til jord, 
så vi kan si jording, ha jordkontakt eller å være 
i kontakt med jord så lenge vi har klart for oss 
hva som menes.

Føler man seg bedre?
Vanligvis gjør man det, og det skjer ofte hurtig. 
Dette er basert på de kliniske studiene som er 
utført, og på erfaringene til tusenvis av men-
nesker som har begynt å jorde seg i hverdagen, 
gjerne når de sover. Det trekkes fram som viktig 
å bruke jording som en langsiktig og permanent 
del av ens daglige rutiner. Jo mer man jorder 
seg, desto større kan fordelene forventes å bli. 
Hvis man stopper å jorde seg, har ens plager en 
tendens til å komme gradvis tilbake.2, s. 10

I tillegg til å gå barbeint kan man på naturlig 
måte få tilført elektroner ved å dusje og opp-
holde seg i rennende vann.

Bli kvitt jetlag!
Effektene av jetlag kan bli redusert ved jording 
når man ankommer et nytt oppholdssted. Prose-
dyren er å ta av skoene og sokkene og stå rett på 
jorda i 15 minutter. Dette fører til at jordas elek-
triske rytme gjeninnstiller kroppens hormonelle 
klokker som regulerer søvn og aktivitetsrytme.2,3

Solas betydning
Det elektriske potensialet i jordas overflate 
stiger og synker med solas posisjon. Intensite-
ten er mer positiv og energetisk i løpet av dagen 
og støtter dermed våre daglige aktiviteter fra vi 
står opp til vi legger oss. Den er mindre positiv 
og energetisk i løpet av natta, og dette fremmer 
søvn. Variasjonene i energinivået regulerer 
våre indre kroppsmekanismer som når vi skal 
være våkne eller sove, hormonproduksjonen og 
dermed opprettholdelsen av god helse.2, s. 6

For godt til å være sant?
Det sies ofte at hvis noe virker for godt til å være 

sant, så er det ofte det. Dette utsagnet trekkes 
gjerne fram dersom for eksempel en ny tera-
piform eller en ny teknologi påstås å virke på 
nesten alt som er av problemer i et samfunn. 
Like fullt finnes det en rekke forhold der utsag-
net ikke treffer spikeren på hodet. Eksempler 
kan gjerne hentes der en art, som mennesket, 
lever under helt annerledes livsbetingelser enn 
man har gjort i fortida, særlig hvis endringene 
har skjedd hurtig. 

Som	ordet	sier,	vil	elektroner	lett	forflytte	
seg i en leder, for eksempel i en kob-
berwire. Hvis man har kommet borti 
et strømgjerde, har man på den harde 
måten lært hva en leder er. Der går det 
strøm, og den går inn i kroppen vår når 
vi tar på den. Kroppen vår består hoved-
sakelig av vann og mineraler, og disse 
er gode ledere av elektroner. I en leder 
kan	mange	frie	elektroner	flytte	på	seg.	
Det er det også i jorda, som får jevnlig 
påfyll gjennom naturlige fenomener som 
solstråling, lynnedslag og energi fra pla-
netens kjerne. Litt av dette elektronover-
skuddet overføres til kroppen når vi står 

barbeint på bakken eller er koblet til jord 
på annen måte.2, s. 5

I isolerende materialer kan ingen frie 
elektroner bevege seg fordi de holdes 
på plass i atomene. Plast, gummi, glass 
og tre er gode isolasjonsmaterialer. 
Tenk tilbake på strømgjerdet. Skal man 
passere det når strømmen står på, må 
man ta tak i et håndtak av et isolerende 
materiale for å åpne gjerdet, ellers får 
man støt. Skosåler er oftest lagd av 
gummi eller plast, og mange hus er lagd 
av tre. Dette hindrer elektroner innpass i 
kroppen.2, s. 6 
Halvledere	befinner	seg	midt	 imellom	

ledere og isolatorer. De leder noen 
ganger strøm, andre ganger ikke. Deres 
elektriske ledningsevne er ikke så god 
som en leder, men ikke så dårlig som 
en isolator. Halvledere er ryggraden i 
moderne elektronisk utstyr fordi led-
ningsevnen kan bli kontrollert ved å 
anvende et elektrisk felt. Lær og skinn 
er halvledere som blir gode ledere når 
de blandes med mineraler og fuktighet, 
for eksempel fra svetten i en fot. Bruk 
av sko med en såle av lær/skinn gir 
derfor kroppen en jevn tilførsel av energi, 
dersom man går direkte på jorda.

Ledere, halvledere og isolatorer



Les mer om jording
Earthing: The most important health discovery 
ever? fra 2010 gir en god, populærvitenskape-
lig oversikt over jording. Boka er 
omtalt i en egen ramme. Nettsi-
den til Earthing Institute (earthing-
institute.net) inneholder også mye 
informasjon, inkludert mange av 
studiene som er utført. Biofysi-
keren James L. Oschman har 
publisert	flere	 fagartikler	som	gir	
en oversikt over forskningen og 
fenomenene.1,3,4

Fram til 2010 fantes kunnskapen om 
effektene av jordkontakt på helsa kun 
som erfaringer hos et lite antall fagfolk. 
Den var dels basert på et lite antall 
vitenskapelige studier. Videre var den 
basert på erfaringer og tilbakemeldinger 
fra tusenvis av mennesker, både lekfolk 
som selv forsøkte jordingsteknologi, 
og	 klinikere	 som	 fikk	 sine	 pasienter	
til å bruke slik teknologi. I 2010 utga 
den som først oppdaget virkningene 
av jording, Clinton Ober, sammen med 
hjertespesialisten Stephen T. Sinatra og 

helsejournalisten Martin Zucker boka 
Earthing: The most important health 
discovery ever? Boka er lettlest og 
gir et oversikt over hele fagområdet, 
fra hvordan det hele startet, hva som 
skjer i kroppen ved jording, hva jording 
hjelper for og hvorfor, hvilke studier som 
er utført på fenomenet, hvilken tekno-
logi er utviklet og hvordan klinikere og 
fornøyde brukere opplever teknolo-
gien. Boka har et forord av biofysiker 
og energimedisinspesialist James L. 
Oschman, PhD.

Jordingens ”bibel”

Boka Earthing: The most important health 
discovery ever? er skrevet av tre ameri-
kanere: oppdageren av at jordkontakt 
er helsebringende, Clinton Ober, legen 
Stephen T. Sinatra og helsejournalisten 
Martin Zucker. Den kom ut på forlaget 
Basic Health Publications i 2010 og er 
første bok som tar opp temaet.
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I VOF trekker vi regelmessig fram kosthold 
som et slikt eksempel. Fordi dagens kosthold 
er radikalt endret i forhold til det kostholdet 
vi ble tilpasset i løpet av årmillioner, kan en 
kostholdsendring tilbake mot det opprinnelige 
påvirke et stort spekter av moderne problemer. 
Et eksempel er dagens høye inntak av ”raske” 
karbohydrater. Erfaringene viser at de som 
reduserer inntaket, helt eller delvis opplever å 
bli kvitt alt fra kroppslige sykdommer som kreft, 
diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer, til 
psykiske lidelser og atferdsproblemer.

Jordingens effekter
Jording tegner til å kunne bli en tilsvarende 
faktor som er radikalt endret. Tilfører man elek-
troner gjennom jordkontakt, påvirkes vi positivt 
på en rekke måter. Det bildet som tegner seg fra 
kontrollert forskning og omfattende erfaringer, 
er svært lovende, for ikke å si imponerende (se 
positive virkninger av jording i egen boks på 
forrige oppslag). 

En del terapeuter i USA jorder pasientene 
sine før behandling for å oppnå bedre resultat. 
Dette skjer ved at de står på en spesiell matte 
som er jordet. En slik matte kan man også ha 
beina på når man for eksempel sitter hele dagen 
ved en pc. VOF



Den amerikanske 
kabel-TV-eksperten 
Clinton Ober oppda-
get at jording er viktig 
for søvn og helse.
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I sitt årelange arbeid i kabel-TV-industrien 
hadde Ober sett hvordan den lyktes ved å gi 
kundene bilder som var overlegne og mer påli-
telige enn kringkastet TV. Dagens kabler er blitt 
så gode at én enkelt kabel kan overføre hundre-
vis av fjernsynskanaler på samme tid som en 
rekke høyhastighets internettforbindelser og 
telefonlinjer, alt uten forvrengning og uten å 
påvirke hverandre. Du lurer sikkert på hva dette 
kan ha med helse å gjøre, men denne bakgrun-
nen var faktisk viktig for at Ober begynte å tenke 
på mennesket som en elektrisk organisme.5

En kabels oppbygning
En tv-kabel består av fire lag. Innerst er selve 
kobberkabelen, som er omgitt av et isolerende 
lag. Utenpå den er en trådduk av kobber og 
ytterst er et nytt isolasjonslag (det ytre vi ser). 
Kobbertrådduken må være koblet til jorda. 
Dette gjør at jorda kan levere eller motta elek-
troner etter behov for å hindre oppbygning av 
elektriske ladninger i kobbertrådduken. Hvis 
det ønskede signalet lekker ut av kabelen før 
det når fjernsynsapparatet, eller hvis signa-
ler fra utsiden trenger inn i TV-signalet, vil 
man se ”snø” eller andre typer forstyrrelser 
på skjermen. For å unngå dette må alle deler 
av et kommunikasjonssystem ha samme elek-
triske potensial som jordas overflate, dvs. 
være jordet.

Isolert av sko
I 1998 begynte Ober å tenke over at alle men-
neskene rundt seg, ham selv inkludert, var 
isolert fra jordoverflaten på grunn av skotøyet. 
Kunne dette på noen som helst måte påvirke 
helsa? Det ville vært interessant å vite, siden 
moderne kabler må være jordet for å fungere 
skikkelig. Mennesker gikk jo i utgangpunktet 

barbeint eller brukte enkle sko av ledende 
materialer.2, kap. 3

Målinger med voltmeter
Ober begynte med seg selv. Han brukte et enkelt 
voltmeter for å måle potensialet mellom jorda 
og huden. Ober satte en metallpåle i jorda og 
festet en metallwire til den, og den andre enden 
av wiren ble festet i voltmeteret. Han kunne 
så med fingeren ta på voltmeteret for å måle 
potensialet mellom seg og jorda. Det var 0 V når 
han sto barbeint på bakken.

Soveplassen verst
Ober gjorde deretter målinger innendørs. Her 
trakk han en 15 m vaier ut av vinduet og festet 
i en metallpåle i jorda som sist, og den andre 
enden festet han i voltmeteret. Da han satt ved 
en datamaskin, viste målingen 4-5 V. Han gikk 
så rundt i leiligheten med tommelen på volt-
meteret og observerte hvordan spenningen på 
kroppen varierte etter som han gikk fra sted til 
sted, påvirket av ledninger, apparater og andre 
kilder til elektriske felt. Soverommet og senga 
viste seg å være de mest elektrisk aktive delene 
av huset. Grunnen var at senga sto inntil en vegg, 
og senga var nær elektriske ledninger på andre 
siden av veggen. Kunne disse elektriske feltene 
påvirke søvnen hans? Det ville Ober gjerne vite, 
særlig fordi han generelt hadde søvnproblemer.

Jording av senga
Dagen etter gikk han til en jernvarehandel og 
kjøpte litt metalltape for å lage et enkelt ledende 
system. Det plasserte han oppå senga, koblet 
vaieren til, trakk den ut av vinduet og festet den 
til en annen metallpåle i jorda. Da Ober la seg 
ned på senga, viste spenningen på kroppen 0 
V. Dette ville elektrisk sett si det samme som å 

Oppdagelsen til en 
iherdig lekperson

Det vi i dag vet om betydningen av jording for helsa, kan vi takke kabel-
tV-eksperten Clinton Ober for. Det viste seg imidlertid vanskelig å få 
fagfolk interessert i hans viktige oppdagelse.



The old people came literally to love the soil. They sat on the ground 
with the feeling of being close to a mothering power. It was good 
for the skin to touch the Earth, and the old people liked to remove 
their moccasins and walk with their bare feet on the sacred Earth. 
The soil was soothing, strengthening, cleansing, and healing. 

Ota Kte (Luther Standing Bear, 1868–1939) 
Lakota sioux skribent, skuespiller og stammeleder6
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ligge på bakken utenfor. Ober sovnet raskt med 
voltmeteret på brystet, uten å ha tatt noen sove-
pille. Han våknet først neste morgen og kunne 
konstatere at han hadde sovet godt for første 
gang på år, og han hadde nesten ikke rørt seg i 
senga i løpet av natta.

Ober gjentok det samme flere netter med 
likt utfall. Han sovnet lett og sov godt. Begeis-
tret begynte han å fortelle sine venner om det 
og spurte om å få jorde deres soveplasser også. 
Dette ga interessante opplevelser, alle posi-
tive. Én venn opplyste at leddgiktsmertene ble 
borte, og etter noen dager ble også Obers egne 
alvorlige kroniske smerter i ryggen bedre. Han 
trengte plutselig ikke smertestillende tabletter 
og følte seg mye bedre.

På dette tidspunktet kunne ikke Ober mye 
biologi og visste ikke hvordan nerver og muskler 
fungerte. Men han begynte å skjønne at det 
kunne være klare paralleller mellom hvordan 
en TV-kabel ga et godt bilde, og et menneske 
sov godt eller bedret helsa si: Begge måtte være 
koblet til jord. Uten jordkontakt ville kroppen 
alltid bli ladd av elektromagnetiske felter og 
statisk elektrisitet på soverommet, kontoret og 
andre plasser vi befinner oss. Når vi er jordet, 
har vi ikke en slik ladning. Når Ober jordet seg 

selv og sine venner, ble ladningene fjernet, og de 
begynte å sove bedre og føle seg bedre.

På biblioteket
Ober ble veldig oppglødd av sine oppdagelser, 
men fant ingen informasjon om jording og 
helse på store universitetsbiblioteker. Han kom 
imidlertid over en del anekdotiske rapporter om 
betydningen av jordkontakt og mottok informa-
sjon om mennesker som lenge har snakket om 
betydningen av å gå barføtt fordi det fikk dem til 
å føle seg bedre.

På lykke og fromme blant 
uinteresserte forskere
Obers konklusjon var at ingen hadde forsket 
på helseeffekter av jording. Samtidig var til-
bakemeldingen fra dem han selv hadde jordet, 
entydig positiv. Han reiste derfor til California 
for å finne noen etablerte forskere som kunne 
være med å teste effektene av jording. Han 
brukte flere måneder på å komme i kontakt 
med forskere og leger som kunne være inter-
essert. Ett problem var språket som ble brukt. 
Forskere og leger brukte biologiske uttrykk 
som Ober ikke skjønte. Han var mer vant til 
begreper som spenning, elektriske felt, jording 
og positive og negative ladninger på kroppen. 
Et annet problem var at ingen av forskerne var 
interesserte. Én lo av ham og spurte om Ober 
forventet at han skulle tro på at man ved å stikke 
en spiker i bakken og forbinde den med en jern-
plate i senga skulle få folk til å sove bedre og 
redusere smerte. Det ville han ikke tro på selv 
om det hadde vært publisert i et ledende tids-
skrift som New England Journal of Medicine. 
En lege sa at selv om det hadde vært sant, ville 
han ikke fortelle pasientene sine at de skulle ta 
av seg skoene gratis.

De fleste ekspertene Ober møtte, var høflige, 
men avviste ham med et klapp på skulderen og 
”lykke til”. Det var da Ober selv bestemte seg for 
å gjøre en studie. Hvordan det gikk, kan du lese 
om i neste artikkel. Der gir vi også en oversikt 
over øvrig forskning som er gjort på jording 
fram til nå. VOF

For å jorde soveplassen sin festet Clinton Ober en 
metallpåle i bakken ute (et jordspyd). Den var for-
bundet med en metallwire som gikk inn i huset til et 
ledende system på senga. Dermed kunne han sove 
jordet.
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Etter at Ober hadde innsett at ingen forskere var 
interessert i å teste om jording kunne ha positive 
effekter på søvn og helse (se egen sak), gjensto 
utfordringen hvordan han selv kunne gjennom-
føre en test. Han bestemte seg for systematisk 
å utforske folk som var jordet mens de sov. Selv 
hadde han brukt metalltape for å lage et enkelt 
ledende system, men dette var for dårlig for en 
test. Ober kontaktet da et firma som produserer 
beskyttelsesutstyr til elektronikkindustrien. De 
hadde noen spesielle ledende fibermaterialer 
som Ober brukte for å lage noen spesielle 30 x 60 
cm lapper av ullfilt. Testpersonene kunne sove 
direkte oppå hver sin lapp i senga. En lapp ble så 
koblet til en ledning som ble trukket ut gjennom 
vinduet og festet i en metallpåle nede i jorda. 

Ingen leger ville rekruttere pasienter til 
Obers pilotundersøkelse, men via en frisørsa-
long og en rekke parfymerier fikk han til slutt 
rekruttert 60 personer (38 kvinner og 22 menn) 
med søvnproblemer og en rekke typer smerter i 
ledd og muskler. Ober fikk tilgang til soverom-
mene deres, forklarte hva sengelappene besto 
i, plasserte dem i folks senger og forsikret seg 
gjennom målinger om at de var effektivt koblet 
til jord når de lå der. Halvparten av deltakerne 
var i virkeligheten koblet til jord, mens de andre 
ikke var det. Det ble avgjort via loddtrekning 
hvem som skulle være i hvilken gruppe, og del-
takerne visste følgelig ikke om de var koblet til 
jord eller ikke. Undersøkelsen varte i 30 dager, 
og en sykepleier hjalp ham å samle inn data. 
Denne pilotstudien ble publisert i et lite tids-
skrift i 2000.7

Ved å sammenlikne de to gruppene fant Ober 
ut følgende:

- 85 prosent av alle i testgruppa som var 
tilkoblet jord, sovnet fortere, mot 13 prosent i 
kontrollgruppa.

- 93 prosent av de jordede sov bedre gjennom 
natta, mot 13 prosent hos kontrollene.

- 82 prosent av de i testgruppa opplevde 
redusert muskelstivhet, mot 13 prosent i kon-
trollgruppa.

- 74 prosent av de jordede opplevde reduk-

sjon eller eliminering av kroniske smerter i rygg 
og ledd, mot ingen i kontrollgruppa.

- 100 prosent av de i testgruppa følte seg mer 
opplagt når de sto opp om morgenen, mot 13 
prosent i kontrollgruppa.

- 78 prosent av de jordede rapporterte om 
bedre helse og velvære, mot 13 prosent i kon-
trollgruppa.

I tillegg rapporterte deltakerne om uventede, 
men klare bedringer fra astma og andre proble-
mer i luftveiene, leddgikt, høyt blodtrykk, søvn-
apné, premenstruelt syndrom og hetetokter i 
forbindelse med overgangsalderen. 

Utskillelse av kortisol  
Obers første studie vakte en del oppsikt blant for-
skere og helsearbeidere som var opptatt av hel-
serisikoer ved eksponering for elektriske felter i 
miljøet. En av dem Ober kom i kontakt med, var 
Maurice Ghaly, som var en pensjonert aneste-
silege med interesse for forskning på elektriske 
felter. Ghaly hadde ikke noe tro på det Ober 
mente å ha påvist, men ville være med og vise 
at han tok feil. Sammen med en annen forsker 
gikk Ghaly i gang med en pilotstudie for å måle 
utskillelsen av steroidhormonet kortisol i løpet 
av døgnet, både før og etter folk sov jordet. 

For å sørge for at folk virkelig var jordet når 
de lå i senga, utviklet Ober en ny og bredere type 
sengelapper som dekket hele madrassen (altså et 
slags laken). I studien ble det med 12 personer 
(8 kvinner og 4 menn) som klagde over søvnpro-
blemer, smerter og stress (angst, depresjon og 
irritabilitet). De sov jordet i åtte uker. Før jording 
var spenningen på kroppen i senga i gjennom-
snitt 3,27 V, mens den med jording ble 0,007 V 
(3270 mV mot 7 mV). Før studien startet ble del-
tagernes kortisolnivåer målt med en spyttprøve 
hver fjerde time i  ett døgn. Det samme ble gjort 
etter seks uker. Alle deltakerne rapporterte daglig 
hvordan de følte seg i løpet av eksperimentet.

Normalt skal kroppens kortisolproduksjon 
variere gjennom døgnet. Den skal være størst kl. 
8 og lavest ved midnatt. Det ble funnet at jording 
normaliserer kortisolutskillelsen så den ble mer 

Forskning på jording
Clinton Ober utførte de første studiene på helseeffekter av jording. 
Senere har han fått følge av flere forskere. Alle utførte studier 
finner positive effekter.

Figure 05

Acupuncture Point

K-1

De to amerikanske 
elektrofysiologene 
Gaetan Chevaler og 
Kazuhito Mori plas-
serte elektrodelapper 
på akupunkturpunktet 
K1 for å simulere å gå 
barbeint på bakken.
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Betennelsesreaksjoner	 (inflammasjon)	
slik det kan avbildes gjennom et var-
mefølsomt kamera. Slike kameraer 
avleser små forandringer i hudtem-
peraturen som vises på et fargekodet 
bilde. Fordi vevsskader gir økt tempe-
ratur, vil unormalt varme områder indi-
kere	inflammasjon.	De	to	bildene	er	tatt	
av en 85-årgammel mann før (venstre) 
og etter jording. Mannen hadde klagd 
på intense smerter i nedre deler av 
ryggen på venstre side og i høyre 
skulder. Dette påvirket søvnkvaliteten 
negativt, og mannen våknet stiv og sår. 
Gjentatt medisinsk behandling hadde 
ikke ført fram. Etter å ha sovet jordet 
i to netter, rapporterte han om 50 % 
mindre smerter og 75 % mindre stivhet 

og sårhet da han våknet. Venstre bilde 
viser	 intense	 områder	 med	 inflam-
masjon og smerte merket med piler. 
Høyre bilde som ble tatt etter andre 
natten med jording, viser at mannen 

hadde fått igjen normal varmemessig 
symmetri.	 Etter	 fire	 uker	 med	 jording	
rapporterte han at all smerte i rygg og 
skuldre var borte, kun en lett stivhet 
kunne merkes enkelte ganger.

i samsvar med sin naturlige rytme. Deltagerne 
rapporterte om bedret søvn, mindre smerter og 
stress. De fleste følte seg mer uthvilte og opplagte 
om morgenen med større overskudd på dagtid. 
Noen ble bedre i magen, fikk mindre PMS-symp-
tomer og/eller færre hetetokter.8,9 Det ble også 
funnet at jording økte nivåene av søvnhormonet 
melatonin hos åtte av de 12 deltagerne.2, s. 45 

Den kjente biologen T.H. Huxley (1825–1895) 
skrev i 1863 at menneskehetens viktigste spørs-
mål, utfordringen som ligger bak alle andre spørs-
mål og er mer interessant enn noen av dem, er å 
bestemme vår plass i naturen og vår relasjon til 
kosmos.10 Den amerikanske biofysikeren James 
L. Oschman mener at Huxley ville blitt begeistret 
over denne jordingsstudien som på grunnleg-
gende måte tar opp en problemstilling medisinen 
knapt har forholdt seg til. Fordi temaet ser ut til 
å være så viktig for helsa, mente Oschman det 
avgjort burde bli underlagt mer granskning.11

Jordingsteknologien holder mål
Elektroingeniøren Roger Applewhite publiserte 
i 2005 en teknisk artikkel som underbygger at 
elektroner beveger seg fra jorda og inn i kroppen 
og vice versa når kroppen er jordet. Denne effek-

ten er tilstrekkelig til å opprettholde kroppen i 
samme negativt ladde elektriske potensial som 
jorda. I tillegg ble det funnet at jording reduserer 
elektromagnetiske felter på kroppen. Applewhite 
fant at både jordingslaken og andre jordtilkoblin-
ger hadde slike effekter. I studien brukte Applew-
hite elektriske felter fra 60 Hz, det samme som 
i strømnettet i USA (Norge har 50 Hz), og jor-
dingsteknologien reduserte feltene på kroppen 
med en faktor på minst 70.12
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I samme tidsrom som mennesket begynte å ha 
på seg sko som isolerte oss fra jordas elektriske 
felt, utviklet vi en rekke elektriske apparater og 
elektromagnetiske teknologier. Fra fysikken vet 
man at feltene som er assosiert med disse appa-
ratene, tiltrekkes til menneskekroppen fordi 
levende vev er ledere og fungerer som antenner. 
Derav følger det at felter fra apparater vil indu-
sere en rekke signaler på kroppens overflate.11

Hvis en person ikke er jordet, vil elektroner 
og andre ladde partikler reagere med elektro-
magnetiske felter fra miljøet og gi unaturlige 
forstyrrelser. Hvis man derimot er jordet, vil 
kroppen være skjermet for disse forstyrrelsene 
av jordas elektroner. Applewhites studie viser at 
en jordet kropp i praksis er skjermet fra uheldig 
elektromagnetisk påvirkning.2, s. 78 

Redusert stress og normalisert 
muskelspenning
De to amerikanske elektrofysiologene Gaetan 
Chevaler og Kazuhito Mori har sammen med bio-
fysikeren James L. Oschman studert effekten av 
jording på 58 friske voksne. Denne pilotstudien 
var dobbelt blind, dvs. at verken deltakerne eller 
testpersonellet visste hvem som var jordet eller 
ikke. Jordinga ble utført med å plassere en selvkle-
bende elektrodelapp under hver fotsåle. Til lappen 
var det festet en ledning som gikk ut av huset og 
ned i en metallpåle i jorda (et såkalt jordspyd). Et 
tilbakekoblingssystem registrerte elektrofysiolo-
giske og fysiologiske parametre (målevariable). 
Jordinga viste seg å gi statistisk holdbare og nesten 
øyeblikkelige reduksjoner i totale stressnivåer i 
kroppen hos dem som var jordet. Stressnivåene 
ble målt med elektroencefalogram (EEG), elektro-
myogram (EMG) og blodvolumpuls. 

Sett under ett indikerer de fysiologiske for-
andringene at jordinga reduserte stressnivåer og 
spenninger og endret balansen i det autonome 
eller ikke viljestyrte nervesystemet. (Aktiviteten 
til kroppens organer justeres via det autonome 
nervesystemet, og ved stress kan det oppstå feil-
reguleringer som normalt bare skal oppstå i en 
faresituasjon.) Som et eksempel kan nevnes to 
personer som opplevde normalisering i den øvre 
trapesmuskelen (trapezius) målt med EMG. 

Trapezius er den brede, trekantede muskelen 
mellom bakhodebenet, nakke- og brystvirvle-
nes ryggtagger og skulderbladene. Den danner 
overgangen mellom hodet og skuldrene og gjør 
det mulig å bevege skuldrene oppover, nedover 
og bakover med dreining av skulderbladene.

Den ene personen hadde spente musker 
grunnet akutt smerte fra en skade dagen før 
testen, mens den andre hadde unormalt slappe 
(hypotone) muskler etter normal tretthet.  I det 
øyeblikket de ble jordet, skjedde en tilnærmet 
øyeblikkelig normalisering av muskelspennin-
gen hos begge. Spente muskler slappet av, og de 
hypotone musklene fikk igjen normal spenning.13 

Akupunkturpunkt under foten
Når man går barbeint, vil fremre delen av foten 
(på midten av fotsålen, rett foran det hule 
området) komme i kontakt med bakken. Ifølge 
tradisjonell kinesisk medisin inneholder dette 
området et viktig akupunkturpunkt, kjent som 
nyre 1 (K1). Punktet er viktig for å absorbere 
jordas energi (jord-Qi) og forbinder seg lenger 
opp i kroppen med urinblæremeridianen. 
Denne oppfattes som en energikanal som når de 
viktigste organene og delene av kroppen, som 
lever, mellomgulv, hjerte, lunger og hjerne. 14

Bilder av økt heling av et åtte måneder 
gammelt sår som ikke vil gro hos en 
84-årgammel kvinne. Venstre bilde viser 
såret og en blekgrå hudfarge. Etter en 
uke med jording kan man se økt tilhe-
ling og bedret sirkulasjon, som indikert 
gjennom hudfargen (midtre bilde). To 
uker etter at hun begynte med jording 
gror	såret	fint	og	hudfargen	er	mye	fris-

kere (høyre bilde). Behandlingen besto 
av 30 minutters daglig jording med en 
elektrodelapp mens hun satt i en god 
stol. Årsaken til såret var en støvel som 
passet damens fot dårlig. Noen timer 
etter at hun hadde på støvelen, ble det 
dannet et gnagsår, og det utviklet seg til 
et åpent sår som ikke ville gro. Kvinnen 
hadde forsøkt en rekke typer behand-

linger på et spesialisert sårsenter uten 
resultat. Da kvinnen første gang møtte 
personen med jordingsutstyr, hadde 
hun dårlig sirkulasjon i beina, haltet lett 
og hadde smerter. Etter første gang 
med jording fortalte hun at smertenivået 
var blitt bedre, og etter en uke var det 
gått ned med 80 prosent. Da haltet hun 
ikke. Etter to uker var hun helt smertefri.
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Punktet nyre 1 er den delen av foten som har 
best elektrisk ledningsevne. Fotsoneterapeuter 
og andre behandlere som gir massasje avslutter 
ofte en sesjon ved å holde nyre 1 på hver fot i 
rundt ett minutt.15

Chevalier og Mori fulgte opp nevnte studie 
ved å undersøke de samme 58 deltakerne i en 
halv time mens de var ujordet og en halvtime 
mens de var jordet. Elektrodelapper ble plas-
sert på K1-punktet for å simulere bare bein på 
bakken. I tillegg ble en rekke akupunkturpunk-
ter undersøkt med en spesiell teknikk (SSVP 
– Single Square Voltage Pulse). Jordinga så ut 
til å redusere inflammasjon og gi økt energi i 
indre organer. Resultatene støtter den første av 
forfatternes studie som konkluderte at jording 
reduserer stress og normaliserer funksjonen i 
det autonome nervesystemet.14

Jording av friske mennesker
Chevalier ønsket å gå videre med enda bedre 
teknologi i en dobbeltblind studie av 14 menn og 
14 kvinner med relativt god helse. De ble plas-
sert i en komfortabel, tilbakelent stol med elek-
troder i håndflatene og under fotsålene. Forsø-
ket varte to timer, der 40 minutter ble brukt for 
å stabilisere signalene, før deltakerne ble jordet 
i 40 minutter og deretter satt 40 minutter uten 
jording. Tilsvarende prosedyre ble gjennom-
ført for alle, men med den forskjell at halvpar-
ten i virkeligheten ikke var jordet i den andre 
40-minuttersbolken. For alle deltakerne ble 
hudens ledningsevne øyeblikkelig redusert ved 
jording, og den gikk øyeblikkelig opp igjen når 
jordinga ble fjernet. Hudens ledningsevne er et 
mål på nervesystemets funksjon. Dette resul-
tatet underbygger hvordan stress reduseres og 
søvn bedres ved jording.

Jording førte også til at pustefrekvensen økte, 
at blodets oksygeninnhold stabiliserte seg og 
hjerteraten økte litt. Disse forandringene inntraff 
ca. 20 minutter etter at jordingen startet. Det kan 
tolkes som starten på en helbredelsesrespons 
med økt oksygenbehov, og deler av reaksjonen 
varte etter at jordingen var avsluttet.16

Muskelstølhet
Vi har alle opplevd å bli støle (såre) i noen 
muskler etter å ha gjort harde eller uvante beve-

gelser. Dette er reaksjoner på at kroppen har 
brutt ned muskelfibre fordi vi har belastet mus-
kelen mer enn den er vant til. Stølheten utvikler 
seg fra ett til to døgn etter belastninga og kan 
vare opptil fire døgn. Det finnes ingen anerkjente 
og effektive behandlinger for å forsøke å få støl-
heten til å gå over raskere enn normalt, selv om 
massasje, hydroterapi og akupunktur har rykte 
for å redusere smertene. Stølhet omfatter akutt 
inflammasjon i de overbelastede musklene, 
og siden jording ser ut til å dempe inflamma-
sjon, ønsket Chevalier, treningsfysiologen Dick 
Brown og forskningsassistenten Michael Hill å 
teste om jording kan påvirke muskelstølhet.

Åtte friske personer tidlig i 20-årene ble 
rekruttert til å trene eksentrisk (trening hvor 
muskelen forlenges mens den utvikler kraft) så 
de ble støle i den store muskelen på baksiden av 
hver legg (gastrocnemius). Fire av dem ble jordet 
gjennom elektrodelapper og jordingslaken. De 
fire andre ble behandlet likt, bortsett fra at jor-
dingssystemet ikke var koblet til jord. Det ble tatt 
en rekke prøver av dem dagen før treninga og 24, 
48 og 72 timer etter. Det ble også testet hvor godt 
de tålte smerte i de støle musklene ved å plassere 
blodtrykksmåleutstyr rundt leggen som så ble 
”strammet” helt til det var meget vondt. Delta-
kerne ga også subjektive vurderinger av søvn, 
humør og sårhet i musklene.

Ved en inflammasjon blir det frigjort hvite 
blodceller. Hos dem som ikke ble jordet, ble 
det som forventet observert en økning i antall 
hvite blodceller etter hvert som stølheten inn-
traff. Hos de jordede var det en svak reduksjon i 
responsen av hvite blodceller, noe som tydet på 
svært liten inflammasjon. De jordete personene 
opplevde også mindre smerter i de støle mus-
klene. En rekke andre målinger indikerte også 
klare forskjeller mellom de to gruppene. Samlet 
sett så det – for første gang i en vitenskapelig 
studie – ut til å være dokumentert en kortere 
stølhetsperiode, noe som betyr at musklene 
repareres raskere etter skader. Forskerne mener 
disse resultatene er så lovende at det rettferdig-
gjør en større studie av emnet.17

En rekke idrettsutøvere har forsøkt å jorde 
seg med godt hell. De opplever å kunne trene 
mer og bli raskere restituert, samt å komme seg 
raskere etter operasjoner.2, s. 88-89 VOF

  
Bilder tatt av blod i 
mørkefeltmikroskop før 
og etter 40 minutter 
med jording. Til høyre 
ser man uttynning av 
blodcellene.
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Den amerikanske kiropraktoren Jeffrey 
Spencer er spesialist på prestasjon og restitu-
sjon hos idrettsutøvere. Han har arbeidet med 
en rekke amerikanske idrettstopper, inkludert 
sykkellegenden Lance Armstrong. Spencer er 
på konstant utkikk etter bedre og mer effektive 
måter å bedre utøvernes prestasjoner, minima-
lisere risikoen for skader, redusere tiden man 
er skadd og bedre restitusjonen. Da han hørte 
om de første testene av jording i 2003, ble han 
straks interessert. Når man har det medisinske 
ansvaret for et amerikansk sykkellag i verdens 
tøffeste sykkelritt som varer i 23 dager, med bare 
to innlagte hviledager, er enhver mulig bedring 
av interesse. Sykkelrytterne blir veldig stresset i 
kroppen i løpet av Tour de France. Deres nivåer 
av kortisol blir forhøyet, og de sover ofte dårlig. 
Da Spencer hørte at jording kunne normalisere 
kortisolnivåene, ble han straks interessert.5

Imponerende resultater
Spencers oppgave under Tour de France var å 
opprettholde god helse og maksimal yteevne for 
laget under rittet. Dette var selvsagt ikke noen 
vitenskapelig ekspedisjon, og det var ikke tid til å 
dokumentere grundig effektene av de terapeutiske 
redskapene som ble brukt. Spencer hadde arbeidet 
med det amerikanske sykkellaget i de første årene 
det deltok i Tour de France, før jordingsteknologi 
ble anvendt. Sammenliknet med de fire første 
årene merket han seg at jordingsteknologien kor-
relerte med følgende forandringer:1 

● Reduksjon av smerter
● Mindre bruk av medikamenter mot smerter
● Bedre søvn
● Raskere helbredelse
● Mindre sykdom
● Bedre munnhelse
● Bedre evne til å takle stress
● Mer stabil psyke
● Mer energi
● Rytterne følte seg mer uthvilt
● Forbedret bevegelighet 
● Mindre spenninger
● Mindre arrdannelse 
● Større styrke og utholdenhet
● Ingen døgnvillhet (jetlag)
● Mindre stivhet og sårhet

Spencer utførte også en foreløpig undersø-
kelse ved å bruke medisinsk teknologi for å 
ta bilder med infrarødt kamera. Han demon-
strerte at jording førte til mindre inflamma-
sjon i kroppen. Bruk av slik bildeteknikk er 
senere utført av andre fagfolk,18 og de finner 
det samme som Spencer observerte under 
Tour de France.1

Hva ble gjort?
Da Spencer hørt om jordingsteknologien i 2003, 
tok han kontakt med Clinton Ober, som hadde 
utviklet den. Under samtalene skjønte Spencer 
raskt at dersom jordingsteknologien virket så 
godt som påstått, ville det gi hans syklister en 
stor fordel i Tour de France. For å gjøre seg opp 
sin egen mening om saken forsøkte Spencer å 
sove jordet noen dager. Han ble mye bedre av 
en rekke plager og ble generelt mer opplagt. 
Spencer ble imponert over teknologien og ba 
Ober om å utvikle prototypen på et system han 
kunne ha med seg i Tour de France. Resultatet 
ble spesialutviklede, jordete ”lakenposer” (tera-
pibager) som rytterne sov i. Dette viste seg å 
bedre restitusjonen og fikk for eksempel flenger 
og sår til å gro mye fortere.2, kap. 13

Fire seiere i Tour de France
Jordingsteknologi ble brukt i de tre siste seierne 
til Lance Armstrong og hans amerikanske syk-
kellag (2003–2005), samt seieren til Alberto 
Contador og hans amerikanske lag i 2007.2, kap. 

13;3 Under Spencers ledelse har også en rekke 
andre amerikanske topputøvere brukt jordings-
teknologi med gode resultater.2, kap. 13

For Spencer er det nå opplagt at enhver 
idrettsutøver bør gjøre jording til en regelmes-
sig del av sitt helseprogram. Jording bidrar til 
bedre prestasjoner, minimerer risiko for skader, 
reduserer tiden man er skadd og restitusjonen. 
Spencer har også opplevd at idrettsutøvere 
kommer seg fortere etter operasjoner.

Som erfaren kiropraktor bruker han selv-
sagt mer enn jording for å hjelpe sine idretts-
utøvere. Men Spencer vektlegger at jording er 
et solid grunnlag for alle andre behandlinger 
han gir. Den får alt annet han gjør til å fungere 
bedre.2, kap. 13 VOF

Suksess i Tour de France
Idrettsutøvere kan bedre sine prestasjoner, minimalisere risikoen for 
skader, redusere tiden man er skadd og bedre restitusjonen ved jording.

Jeffrey Spencer hadde 
ansvaret for å opp-
rettholde god helse 
og maksimal yteevne 
for Lance Armstrong 
og hans amerikanske 
sykkellag under de 
suksessrike deltagel-
sene i Tour de France.
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Målet med denne teknologien er å gjenopprette 
og vedlikeholde menneskekroppen i sin mest 
naturlige elektriske tilstand. Dette vil igjen 
bidra til optimal helse og funksjonalitet.2, s. xi

Å sove jordet
Det er utviklet en rekke produkter som gir fysisk 
kontakt med jord når man sover. Dette dreier 
seg om laken man legger oppå senga og en tynn 
”lakenpose” (terapibag) man ligger inni. Alle 
disse produktene er koblet til en ledning man 
enten putter inn i en jordet stikkontakt eller 
fører ut gjennom et vindu og fester i jorda. Å 
bruke en jordet stikkontakt er selvsagt mye 
enklere enn å føre en ledning ut av huset og ned 
i bakken. Problemet er at det ofte er jordingsfeil 
i det elektriske systemet. I mange hus går det en 
del strøm i jordingen, og det er i tillegg støysig-
naler på flere frekvensområder. Da er det ikke 
tilrådelig å koble ledende soveutstyr til jordete 
stikkontakter.19 

Å føre en ledning ut av vinduet og ned i bakken 
er også problematisk for alle de som bor i blokk. 
I slike tilfeller bør man bruke en elektriker for 
å undersøke jordingen i leiligheten og eventuelt 
koble om der spenningen ikke er nær null volt. 
Mer informasjon om hva og hvordan man bør 
måle kan fås fra importøren av utstyret.

Det er også et praktisk problem knyttet til 
den jordede ”lakenposen” dersom man er på 
reisefot og skal sove jordet på et hotell i en høy 
bygning. Ledning ut av vinduet er uaktuelt, men 
det finnes enkelt utstyr for å undersøke om stik-

kontaktene har effektiv jordtilkobling. Dette 
kalles en jordingstester for stikkontakt. Denne 
tester imidlertid bare at det er god jordtilkob-
ling, og tester ikke om det er strøm eller støysig-
naler i jordingspunktet. Når man sover, er man 
mer følsom, og da er det fordel å bruke jordspyd 
framfor å koble til i stikkontakten. Men uansett 
er det jording om natta som for de fleste vil gi 
best helsegevinst, for da bedres restituerings-
prosessene som pågår mens man sover.  

Jordet på arbeidsplassen
Det finnes to typer produkter som kan brukes 
dersom man ønsker å være jordet på dagtid 
mens man sitter ved en kontorpult. Den ene 
er en fotmatte til å ha beina på (barbeint), og 
den andre er en polstret matte som kan plas-
seres på pulten. På sistnevnte skjer ledningen 
via underarmene og vristene. Fotmatta gir for 
de fleste best effekt fordi man får kontakt med 
K1-punktet under føttene, men den andre løs-
ningen er bedre ved lokale problemer i arm og 
håndledd. Kontorproduktene kan uten problem 
tilkobles jordet stikkontakt.2, kap. 8 

Elektrodelapper og kroppsbånd
Flere av de utførte vitenskapelige studiene har 
brukt elektrodelapper som likner på det man 
bruker når leger tar EKG, EEG og annen tek-
nologi for å diagnostisere elektrisk aktivitet. De 
ledende lappene kan festes nær et sår, skade 
eller område med akutt smerte for å akselerere 
helbredelsesprosessen og redusere lokal inflam-

Produkter for 
jordkontakt
De færreste moderne mennesker har anledning 
til å være i kontakt med jorda døgnet rundt ved 
å gå og sove på bakken. av den grunn kan man 
vurdere produkter som gjenoppretter jordkontakt, for 
eksempel når man sover, arbeider eller kjører bil.

tekst iver MySTerud    Foto ShuTTerSTock



Firmaet HealthTech Sciences i Bergen 
er importør av jordingsproduktene i 
Norge. En oversikt over de lagerførte 
produktene	finnes	på	forhandleren	Hel-
sepakkens nettbutikk (helsepakken.no). 
Produktene selges også via en rekke 
andre forhandlere, som først og fremst 
er klinikker. Om din lokale klinikk ikke har 
dem, kan du kontakte importøren på 55 
62 95 95 eller post@htsnorge.no for å 
få vite hvor nærmeste forhandler er. Du 
kan også kontakte importøren dersom 
du har tekniske spørsmål om produk-
tene eller tilkobling av dem. Per i dag 

finnes	følgende	produkter:
● Jordingslaken, komplett med 

jordspyd, sikring og kabler (kr 1790). 
Jordingslakenet leveres primært med 
jordingsspyd grunnet utbredte jor-
dingsproblemer i norske hus, men det 
er mulig å få byttet ut jordingsspydet 
med veggplugg dersom man ønsker 
det, forutsatt at jordingen i huset først 
er testet tilstrekkelig.

● ”Lakenpose” (terapibag), komplett 
med jordspyd, sikring og kabler (kr 3490)

● Fotmatte, komplett med ledning og 
sikret tilkoblingsstøpsel til jordet stik-

kontakt (kr 790)
● Bilsetematte, komplett med ledning 

og sikret tilkobling (kr 590)
● Kjæledyrmatte, komplett med jord-

spyd, sikring og kabler (kr 1790)
● Ekstrautstyr (jordingstester for stik-

kontakt, ekstra tilkoblinger, forlengelse-
skabler og jordspyd)

Helsepakken tilbyr også boka 
Earthing: The most important health 
discovery ever? til kr 149. 

● Firmaet Uno Vita AS (unovita.com) 
er også i ferd med å bli importør av jor-
dingsproduktene.
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masjon og ubehag. Idrettsutøvere synes denne 
typen teknologi er spesielt effektiv mot vanlige 
skader og belastninger. Elektrodelapper er mest 
aktuelt for bruk i forskning og av helseperso-
nell. For hjemmebruk anbefales jordede Velcro 
kroppsbånd som kan vikles rundt livet, vristen 
eller kneet ved lokale behov, mens fotmatte er 
anbefalt ved generelle behov. Det er mer prak-
tisk enn å bruke en elektrodelapp.2, kap. 8 

Jording av dyr
Det er utviklet en prototype for å jorde dyr når 
de hviler eller sover (kjæledyrmatte). Den er 
testet og ser ut til å bedre smerter, energinivå, 
utholdenhet og fleksibilitet, og dempe stress og 
gamle skader.2, kap. 8 En rekke dyreeiere har prøvd 
denne teknologien på sine dyr, særlig hunder, 
og erfaringene er gode. Skader og flenger hos 
dyr som lever utendørs, ser ut til å gro fortere 
enn hos mennesker og inneboende dyr. Dette vil 
kunne forklares ved at de har jordkontakt hele 
tiden. Mange dyr ser ut til å jorde seg intuitivt 
når de har fått en skade. De legger seg ned på 

bakken med den smertefulle delen ned, og dette 
tilfører elektroner. Med den utviklede teknolo-
gien er det altså mulig å gi innelevende dyr et 
helsemessig løft på linje med om de hadde hatt 
jordkontakt ute.2, kap. 15 

Jording når man kjører
Det er utviklet en bilsetematte til bruk når man 
kjører. Målet er å redusere den spenningen og 
trøttheten man kan oppleve som sjåfør. Matta 
er koblet til metallrammen på kjøretøyet, noe 
som gir en viss grad av jordingseffekt.2, kap. 8 
Blant annet blir oppbygning av statisk elektrisi-
tet på sjåføren redusert.2, kap. 14

Clinton Ober og to samarbeidspartnere har 
gjort en liten pilotstudie med denne teknolo-
gien. De fikk tillatelse til å kontakte en rekke 
yrkessjåfører på et sted de pleier å stoppe. 
Flere personer sa ja til å prøve teknologien, og 
installeringen tok mindre enn fem minutter. I 
ettertid returnerte 27 av disse langtransport-
sjåførene et spørreskjema. Samtlige følte seg 
mer avslappet og hadde mindre smerter og 

tilgjengelige jordingsprodukter i Norge

Elektrodelapper er mest aktuelt for bruk i forskning og 
av helsepersonell.

Preparing your bed for Earthing
METHOD ONE: A Ground Checker*
confirms you have a good connection for
Earthing within your house’s electrical
system. The bed pad sheet or other
Earthing product is then connected to the
wall outlet. An Earthing Tester* placed on
the bed pad will confirm you have a
successful grounding.

Other Earthing products
The Earth Bed (A) is a conductive mattress. Earthing Sheets (B) can cover an entire bed
or a half (as shown). The Recovery Bag (C) is a lightweight
and portable alternative for athletes and traverlers.

Figure 11_12_13_14

METHOD TWO: The Earthing product –
shown here as the mattress – is connected
through a wall plate to an Earthing Rod
staked into the earth outside.

* See Appendix 0XX
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 Jordingslaken som 
er festet i stikkontakt 
(venstre) og i bakken 
utenfor (høyre).

Preparing your bed for Earthing
METHOD ONE: A Ground Checker*
confirms you have a good connection for
Earthing within your house’s electrical
system. The bed pad sheet or other
Earthing product is then connected to the
wall outlet. An Earthing Tester* placed on
the bed pad will confirm you have a
successful grounding.

Other Earthing products
The Earth Bed (A) is a conductive mattress. Earthing Sheets (B) can cover an entire bed
or a half (as shown). The Recovery Bag (C) is a lightweight
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shown here as the mattress – is connected
through a wall plate to an Earthing Rod
staked into the earth outside.
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A B

CJordet ”lakenpose” 
(terapibag) til bruk når 
man er på reisefot.
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stivhet i kroppen. Rundt 70 prosent av dem 
rapporterte at de ble mindre slitne og følte seg 
mer opplagt mens de kjørte, og vel 60 prosent 
fortalte at nattsynet var blitt bedre. Senere 
har en rekke yrkessjåfører i USA brukt en 
setematte med godt resultat.2, kap. 14 

Jordede sko
Siden moderne, isolerte sko er deler av proble-
met som hindrer jordkontakt i vårt samfunn, 
er det logisk å utvikle en sko som jorder når 
den brukes utendørs. Det finnes spesialutvi-
klede sko for å hindre oppbygning av statisk 
elektrisitet i kroppen, noe som ville kunne 

skade følsomme elektroniske deler og brikker. 
Slike spesialsko er mindre interessant for folk 
flest. Forskerne tenker seg i stedet enkle sko 
av typen flip-flopper og sandaler som kan 
brukes der det er farlig å gå barbeint. Slike 
sko kan utstyres med ledende materialer, slik 
at foten blir jordet når man bruker skoene 
på egnet underlag. Til bruk i kalde strøk kan 
det utvikles mer robuste sko eller støvler med 
ledende egenskaper. Enkle sko av typen san-
daler eller mer forseggjorte sko eller støvler er 
så langt ikke tilgjengelig, men det er enkelt å 
lage slikt fottøy.2, kap. 8 VOF

For hjemmebruk anbefales jordede Velcro 
kroppsbånd som kan vikles rundt livet, 
vrista eller kneet. Det er mer praktisk enn å 
bruke en elektrodelapp.

Målet med en setematte er 
å redusere den spenningen 
og trøttheten man kan 
oppleve som sjåfør.

Med en fotmatte er man jordet 
mens man arbeider.
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Hjernen gir en følelse av tilfredsstillelse og vel-
behag når vi bruker kroppen til å utføre fysiske 
aktiviteter med synlige resultater, og ikke minst: 
Meningsfylte handlinger. 

I flere tiår har legemiddelindustrien pekt på at 
deprimerte personer kan mangle serotonin (et 
signalstoff) i hjernen og tilbudt dem antidepres-
siva. Men selv om serotonin og andre signal-
stoffer spiller en viktig rolle ved depresjoner, er 
verken årsakene bak depresjoner eller antide-
pressivaenes virkemåte fullstendig kartlagt, og 
forskning har heller ikke vist serotoninmangel 
er den drivende kraften bak depresjoner. Dessu-
ten er antidepressiva, som de fleste andre far-
masøytiske legemidler, ment å justere et antatt 
symptom ved depresjon, snarere enn å korri-
gere de(n) underliggende årsaken(e). 

Hva kan så en slik årsak være? I boka Lifting 
depression – a neuroscientist’s hands on 
approach to activating your brain’s healing 
power, påpeker hjerneforsker og psykolog Kelly 
Lambert viktigheten av å angripe depresjoner 
fra andre ståsteder enn den fysisk-farmakolo-
giske (som involverer å ta antidepressiva). Hun 
har vurdert dynamikken i depresjoner fra flere 
vinklinger og argumenterer for hvor viktig det 
er at vi bruker hendene våre på riktig måte.

Selv om en pille påvirker deler av hjernens 
kjemi, vil den ikke ha mening for deg i ditt 
daglige liv og kan heller ikke hjelpe deg å bygge 
mer forsvar mot utfordringer og depresjon. 
Lambert trekker fram de evolusjonære betingel-
sene for hva som er ment å gi god psykisk helse 
og ser på den historiske utviklingen av depre-
sjon. Hun mener å ha funnet en viktig kobling 
i hjernen som forklarer hvordan vi gjennom en 
endret livsstil så nylig som bare de siste tiårene 
har gjort oss selv mindre motstandsdyktige mot 
depresjoner. Noe av kjernen i dette er at vi ikke 
lenger er fysisk aktive på samme måte som før. 
Ved å bruke hendene til å skape resultater som 
vi må planlegge, kan ha forventing til og som 

gir oss synlige, meningsfulle resultater, forteller 
vi hjernen at vi har kontroll over tilværelsen og 
deltar i aktiviteter som sikrer at vi har det godt. 
Dette gir oss mental belønning i form av glede 
og tilfredsstillelse.

Hva vi trenger
Evolusjonært sett er både mennesker og dyr 
programmert for å delta i aktiviteter som 
sikrer vår overlevelse som art. Steinalder-
hjernen måtte ha motivasjon for å skaffe mat, 
bygge hjem og beskytte seg mot tigre. Hjernen 
gir en følelse av tilfredsstillelse og velbehag 
når vi bruker kroppen til å utføre fysiske akti-
viteter med synlige resultater, og ikke minst: 
Meningsfylte handlinger. Og med menings-
fylte handlinger menes slike som sørger for 
at vi og våre nærmeste overlever. Lambert 

minner oss om TV-serien Huset på prærien, 
der familien Ingalls var engasjert hele dagen 
med huslige sysler og hardt arbeid som mange 
i dag priser seg lykkelige over å slippe. Men er 
vi blitt lykkeligere? 

Hva vi gjør i dag
Våre daglige aktiviteter og vaner er annerledes 
enn til og med for bare et par generasjoner 
siden. I dag har vi oppvaskmaskiner og auto-

Gi hjernen en 
hjelpende hånd
Kan vi forebygge og dempe depresjoner med helt naturlige metoder? 
Hjerneforsker og psykolog Kelly lambert mener at svaret bokstavelig talt 
ligger i våre hender.

tekst anne lene johnSen   Foto iSTock og ShuTTerSTock
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matiske gressklippere, kjøper strikkegensere på 
lavpriskjeder og handler ferdig sorterte kjøttbi-
ter på supermarkedet. Vi lager raske måltider 
med halvfabrikata eller ferdige middager og 
behøver bare å skru på en bryter for å få lys og 
varme. På mange måter har vi fått et enklere og 
mer effektivt liv ved at vi har frigjort tid fra mat-
produksjon og huslige sysler til andre ting. Vi 
kan overleve fysisk uten store anstrengelser og 
kan tilbringe timevis foran tv og se på Huset på 
prærien istedenfor å leve slik selv. Dette høres 
jo ut som framskritt. 

Imidlertid har moderne teknologi tatt fra oss 
mange aktiviteter som tidligere tok tid og krevde 
fysisk og mental innsats for å få gjennomført. 

Men med dette kan det tenkes at vi har snytt oss 
selv for en naturlig og sentral hjelp og grunnlag 
for et lykkelig liv med god psykisk helse.

Ikke like deprimerte før?
Lamberts interesse for en evolusjonær for-
klaring på depresjon startet da hun hørte et 
foredrag med psykologen og forskeren Martin 
Seligman,1 en anerkjent forsker innen blant 
annet positiv psykologi, depresjon og det som 
kalles tillært hjelpeløshet. I foredraget viste 
Seligman blant annet til forskning som søkte å 
avdekke hvilke generasjoner som var mest lyk-
kelige. Hvis du skulle gjette, ville du tro at eldre 
eller yngre er mest deprimerte? Seligman fant at 
mange mente det måtte være de eldste, siden de 

hadde opplevd kriger, vanskelige utfordringer, 
mistet mange de var glade i og hadde vokst opp 
i fattigere kår enn dagens unge. De unge, mente 
man, hadde det i forhold til eldre enkelt og upro-
blematisk, med mindre alvorlige bekymringer, 
generelt bedre økonomi, flere muligheter og 
hjelpemidler i hverdagen. Og ikke like mange 
har opplevd store tap.

Seligman sjekket og fant det motsatte: Det 
var de eldre som rapporterte å være lykke-
ligst. Et viktig spørsmål som da dukker opp, 
er naturligvis om dette har noen sammenheng 
med livsstil.

Dermed begynte Lambert å tenke på om den 
økende depresjonen i moderne samfunn kunne 
forklares med bakgrunn i vår utviklingshistorie. 
Var tidligere generasjoner mer motstandsdyk-
tige mot depresjon? Gjorde de noe som satte 
dem bedre i stand til å håndtere stress og ha 
følelse av kontroll over livene sine? Hvilke utvi-
klingsmessige mekanismer kan spille en rolle 
ved depresjoner?

I tillegg til å se på den historiske utviklingen 
av depresjon begynte Lambert å undersøke de 
viktigste symptomene på depresjon og hvilke 
hjerneområder disse er knyttet til. Hun ønsket 
å se om hun kunne finne noen mønstre, om de 
ulike områdene som antas å være berørt ved 
depresjon, kunne være knyttet til hverandre 
på noe vis.  

Hva hun fant
Lambert har identifisert noe hun kaller innsats-
drevet belønning. Dette er viktige hjerneaktivi-
teter som ser ut til å være sentrale i utviklingen, 
og dermed også i forebygging, av depresjon. 
Noen vanlige symptomer på depresjon er blant 
annet manglende gledesfølelse, problemer med 
konsentrasjon og nedsatte motoriske evner. 
Lambert oppdaget en viktig kobling mellom 
symptomer ved depresjon og områder i hjernen 
som omhandler tenking, bevegelse og følelser. 
Disse områdene kommuniserer stadig med 
hverandre i et kretsløp som Lambert kaller et 
innsatsdrevet belønningskretsløp.

Det innsatsdrevne belønningskretsløpet 
involverer fire viktige hjerneområder: Nucleus 
accumbens (belønning), striatum (motorikk), 
det limbiske området (følelser) og prefrontal 
cortex (tenkning, problemløsning). Nucleus 
accumbens er kjent som gledessenteret i 
hjernen, som gjør at vi har lyst til å spise og ha 
sex og slike artige ting. Det er forbundet med 
striatum, området som styrer motorikk (beve-
gelse), og også med det limbiske området, som 

Fakta om depresjon
Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene. Det antas at ti 
prosent	av	voksne	kvinner	og	fire	prosent	av	voksne	menn	hvert	år	opp-
lever symptomer på en alvorlig depresjon. Mellom seks og ti prosent av 
befolkningen	antas	å	ha	depresjon,	og	utviklingen	viser	at	flere	og	flere	
rammes av depresjon i løpet av livet. Depresjon er hyppigst forekom-
mende i byer og ser ut til å oppstå tidligere og tidligere i livet.8

Farmasøytisk industri begynte tidlig på 1900-tallet å utvikle paten-
terbare medikamenter mot psykiske lidelser, og i 1988 kom farma-
sigiganten Eli Lilly på markedet med ”lykkepillen” Prozac[i] – i Norge 
markedsført som Fontex og Fluoxetin. Medikamentet skal opprettholde 
konsentrasjonen av signalstoffet serotonin og virker som en selektiv 
serotoninreopptakshemmer (SSRI) i hjernens synapser.

I 2009 ble det solgt antidepressiva i Norge for nesten 390 millioner 
kroner fordelt på mer enn 90 millioner doser.10

Lambert oppdaget en viktig kobling mellom 
symptomer ved depresjon og områder i hjernen 
som omhandler tenking, bevegelse og følelser. [ ]
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er sentralt for følelsene. Dette samspillet inn-
virker i tillegg på vår prefrontale cortex, pan-
nelappen, som ikke overraskende er senteret for 
tenkning, problemløsning og beslutningstaking. 

Det er dette accumbus-striatum-kortikale 
nettverket Lambert kaller det innsatsdrevne 
kretsløpet og som hun foreslår som underlig-
gende nevroanatomisk nettverk bak depresjon. 

Interaksjonen og kommunikasjonen i dette 
kretsløpet er sentral i utviklingen og forebyg-
gingen av depresjoner, mener Lambert. Hun 
sier at vi kan plassere alle kjente symptomer på 
depresjon i dette kretsløpet og at de alle har noe 
med dette området å gjøre. 

Når vi deltar i aktiviteter som stimulerer 
kretsløpet, opplever vi belønning og følelse av 
velvære. Det motsatte, mangel på glede og selv-
verd, dårligere konsentrasjonsevne og motorikk, 
henger også sammen med dette systemet. Hvis 
vi for eksempel over tid stort sett deltar i akti-
viteter som ikke krever noe særlig av oss, kan 
det føre til at vi mister følelsen av kontroll over 
vår tilværelse og gjøre oss mer sårbare for blant 
annet å bli deprimerte. Holder vi derimot dette 

kretsløpet i stadig aktivitet, hjelper dette oss til 
å takle utfordringer i våre omgivelser og følelser 
mer effektivt. Dette skjer gjennom fysiske akti-
viteter hvor vi produserer et resultat vi kan se, ta 
på og kjenne. Men det holder ikke bare å bruke 
kroppen fysisk: Aktiviteten må også inneholde 
en mental funksjon pluss en forventning om å 
skape noe. Til gjengjeld: Å delta i slike aktivi-
teter endrer fysiologien og den kjemiske sam-
mensetningen i dette området, og skaper disse 
innsatsdrevne belønningene som igjen bygger 
motstand mot depresjon, mener Lambert. 

Det er hendene som gjør det
I dette samspillet er det Lambert mener at 
hendene våre har en avgjørende rolle. Hjernen 
vet at vi, for å overleve, må gjøre ting som å jakte 
og fiske, produsere, lage mat og bygge reder, og 
det er hendene våre som er de viktigste arbeids-
redskaper i dette. Hendene utfører de bevegel-
sene som fører til ønskede resultater (i dagens 
vestlige livsstil ”slipper” vi å gjøre alle disse 
tingene som tidligere var avgjørende for at vi i 
det hele tatt skulle overleve). Det er sannsynlig 

Prefrontal cortex

Nucleus accumbens

Striatum
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at hendene i samarbeid med både motorikk, 
tenkning og gledesfølelse har vært viktige for 
oss i vår utvikling i flere millioner år for å mani-
pulere våre omgivelser. Blant annet har vi hatt 
behov for dette samspillet for å lage og benytte 
verktøy – en aktivitet som nødvendigvis også 
involverte kognitiv trening for å kunne utvikle 
verktøyene, og også krevde at vi motorisk ble 
dyktigere for å bruke dem. Hendene i samarbeid 
med god logisk problemløsning i kombinasjon 
med motivasjon og positiv tankegang må ha 
vært viktig også for å finne, fange og produsere 

mat, og generelt produsere tydelige, konkrete 
resultater som sikret vår overlevelse.

Et viktig nevrologisk faktum å ta med på 
veien: Når vi jobber med hendene, aktiverer vi 
større områder i hjernens bevegelsesområder 
(motor cortex) enn når vi bruker noen annen 
kroppsdel! Hendene alene engasjerer ¼ av 
motor cortex2 slik dr Wilder Penfield har illus-
trert i boka The Cerebral Cortex of Man.3

Hvis hendene skulle ta like stor plass utenpå 
kroppen som i hjernen, ville de vært vår aller 
største kroppsdel og totalt overskygget større 
kroppsdeler som beina og overkroppen. Pen-
field har også påpekt at å bruke begge hendene 
stimulerer kommunikasjon mellom hjernehalv-

delene og dermed bidrar til omfattende aktivitet 
i hele hjernen. 

Ingen lure snarveier!
En betingelse for at aktiviteter vi utfører med 
kroppen og hendene skal være virkningsfulle, er 
at resultatene av det vi driver med er synlig og 
gir mening. Aktiviteten må inneholde elemen-
ter av forventning og dessuten være komplisert 
nok slik at vi oppnår ekte følelser av mestring 
når vi er ferdige. Lambert skisserer hvordan 
våre forfedre fanget mat: Det holdt ikke bare 
å være sterk og fysisk kunne nedlegge dyr og 
bære dem hjem. Jakten handlet om mer enn 
bare muskler og kraft og prestasjoner og slike 
tøffe ting. Den handlet også om forventninger, 
opphisselse, strategi og planlegging og koordi-
nering av jegerne og effektiv sosial kompetanse, 
med andre ord: Mentalt arbeid som involverer 
flere deler av hjernen. Og når byttet var fanget: 
Følelse av tilfredsstillelse og mestring. I tillegg 
har jakt et stort element av sosial støtte. 

Evolusjonært er menneskehjernen omtrent 
den samme som for 100 000 år siden. Vi har 
fremdeles behov for å forvente, utføre, arbeide 
og mestre for å nå våre mål. Gjør vi ikke dette, 
kan det føre til at vi kommer i psykisk ubalanse. 
Vi må derfor unngå snarveier! Dersom store 
belønninger skal gi glede og stolthet, må inn-
satsen også være tilsvarende. Vi må jobbe for 
målet, og vi må gjennomføre selve aktiviteten 
som fører til belønningen for å føle gleden. 

Lambert har sett at rotter som ble lært å 
arbeide for å få mat, gikk mer positivt løs på 
nye utfordringer senere, i motsetning til rotter 
som fikk levert mat ”på døra”. De ga opp uten å 
anstrenge seg når de ble utsatt for en utfordring, 
et kjennetegn ved depresjon. 

Lambert nevner også andre forsøk som viser 
til at selv om et dyr blir servert selve målet (for 
eksempel mat) uten å måtte arbeide for å finne 
den (for eksempel grave den fram), vil de likevel 
forsøke å gjennomføre den mellomliggende 
opprinnelige, viktige aktiviteten (grave fram 
maten).4 Det kan altså se ut som selve prosessen 
(arbeidet) er like viktig som resultatet (å finne 
mat), og at hjernen mister et viktig biologisk 
signal hvis vi hopper over denne prosessen. I 
tillegg er altså forventningen om måloppnåelse 
viktigere enn selve målet. 

Forventning alene skaper aktivitet i hjernens 
gledessenter – mer enn selve måloppnåelsen. 
Hvis vi går direkte fra behov til mål, snyter vi 
oss selv for glede og positive følelser. Hvis vi 

Koblinger mellom symptomer på 
depresjon og de ulike områdene i 
Lamberts innsats-drevne kretsløp:
Lambert har gjennomgått de ulike symptomene på depresjon, og loka-
lisert	dem	alle	til	å	være	knyttet	til	de	fire	hjerneområdene	i	det	innsats-
drevne belønningssystemet, som for eksempel:
● Nedsatt følelse av glede og belønning, som vi oppfatter som et depri-
mert humør: Nucleus accumbens.
● Utmattethet, at ting går saktere, treghet, fatigue: Stratium (fordi dette 
området er så nært knyttet til bevegelse).
● Nedsatt motivasjon: Kan være et resultat av både endringer i moto-
rikkområder og belønningsområder, og i følelsesområder.
● Nedsatt kognitiv funksjon, som for eksempel problemer med å kon-
sentrere seg eller ta beslutninger: Prefrontal cortex samt kommunika-
sjonen med limbiske områder.

Aktiviteter som engasjerer dette belønningssys-
temet, er slike hvor du får brukt hendene dine, 
og som du liker å gjøre og føler forventning, 
glede og stolthet ved. [ ]
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over tid opplever stadig mindre aktivering av 
det innsatsdrevne belønningskretsløpet til 
fordel for mer innsatsLØSE belønninger, kan 
vi miste følelsen av kontroll over livet og øke 
sårbarheten overfor blant annet depresjoner, 
konkluderer Lambert.

Glade aktiviteter
Aktiviteter som engasjerer dette belønnings-
systemet, er slike hvor du får brukt hendene 
dine, og som du liker å gjøre og føler forvent-
ning, glede og stolthet ved. Aktivitetene inklu-
derer både motorikken, følelsene (blant annet 
av forventning) og planleggingen av strategier 
og annen mental problemløsning – altså at vi 
engasjerer oss i oppgaver som krever komplekse 
bevegelser i kombinasjon med kompliserte tan-
keprosesser, à la å lage jaktstrategier som lurer 
dyr i feller. 

Andre slike aktiviteter kan være for eksempel 
å sy, slakte dyr, jobbe i hagen, gjøre rent, ta vare 
på egen hygiene, bygge hus eller produsere og 
tilberede mat (fra grunnen av – ikke sette en 
ferdigmiddag i ovnen). Å strikke er et strålende 
eksempel på en aktivitet som involverer alle 
elementer: Vi beveger begge hender (motorikk), 
følger mønstre og planlegger og teller masker 
(planlegging, problemløsning), følger med på 

utviklingen av produktet etter hvert som det 
skapes (forventning) og får et synlig resultat 
egnet for praktisk bruk og som vi kan være 
stolte av (mestring og tilfredsstillelse i tillegg 
til at vi kanskje har skaffet oss en genser eller 
annet som holder oss varme). – Den nevrokje-
miske cocktailen som medfølger følelsen av at vi 
har utrettet noe med våre egne hender, kan ikke 
simuleres med medikamenter, operasjoner eller 
andre medisinske terapier, i hvert fall ikke ennå, 
skriver Lambert. 

Mindre stress, mer motstandskraft 
Hendene har vært et avgjørende verktøy i det 
meste av vår tidligere utviklingshistorie, og er 
sannsynligvis fremdeles sentrale når det gjelder 
å stimulere viktige kretsløp som igjen forteller 
hjernen at vi gjør en god innsats for å over-
leve. Som nevnt bruker vi hender og hode helt 
annerledes enn bare for noen tiår siden. Rent 
hodearbeid er selvfølgelig også inspirerende, 
og aktiv hjernetrim aktiverer og stimulerer 
blant annet også områder i hjernen som er sen-
trale for gledesfølelse og kan dermed gjøre oss 
mindre deprimerte. Men våre steinalderhjerner 
skjønner ikke nødvendigvis at for eksempel å 
trykke på tastaturknotter en hel dag eller å sitte 
i et møterom og snakke er spesielt meningsfullt 

Strikking er en aktivitet 
som stimulerer det 
innsatsdrevne beløn-
ningssystemet.
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eller skapende. Å stimulere det innsatsdrevne 
belønningssystemet aktiverer flere og større 
områder i hjernen og forbereder oss bedre på 
nye utfordringer. Hvis vi IKKE gjør det, vil vi 
over tid miste følelsen av å ha kontroll over våre 
omgivelser og bli mer utsatt for depresjon. Hvis 
vi snyter oss selv for disse aktivitetene, kutter vi 
en del av hjernens naturlige prosess og risikerer 
altså mental dysfunksjon som depresjon. En 
annen konsekvens, foreslår Lambert, er tvangs-
handlinger – at vi febrilsk gjentar samme akti-
vitet/handling med tilfredsstillelse og en følelse 
av kontroll som mål eller belønning.

Vi trenger altså vedvarende, positive erfarin-
ger med og opplevelser som lar oss se koblingen 
mellom innsats og belønning. På denne måten 
kan vi bygge motstandskraft mot blant annet 
depresjon, skriver Lambert. Uansett motstands-
dyktighet er ingen immune mot depresjoner. 
Men forsøkspersoner som skårer høyt på dette, 
har blant annet lavere stressnivå eller bedre 
stresshåndtering i vanskelige situasjoner. De 
opplever oftere mestringsfølelse og har tro på 
at de kan klare utfordringer de blir stilt overfor. 

Trening på å utvikle motstandsdyktighet bør 
starte allerede som barn, minner Lambert om. 
I dagens samfunn får vi ofte raskt stor beløn-
ning uten særlig stor innsats. Vi får trøst hvis vi 
gjør det dårlig og får høre at det ikke er oss selv 
eller vår egen innsats det er noe galt med, men 
omstendighetene som er urettferdige. Men hvis 
vi vokser opp uten å oppleve koblingen mellom 
innsats og belønning, står vi dårligere rustet 
til å møte livet med optimisme og pågangs-
mot. Lærer vi oss en passiv tilnærming til livet, 
prøver vi heller å unngå vanskeligheter enn å 
imøtegå dem, og vi stimulerer ikke det viktige, 
innsatsdrevne kretsløpet i hjernen som forteller 
oss at alt er som det skal være. 

Mindre prat, mer handling
Så hva mener Lambert er den beste behand-
lingsstrategien ved depresjoner? Først og fremst 
at det er viktig med en terapi som inkluderer 
både kropp og hjerne. Det hjelper ikke alltid 

bare å snakke om det. I en studie av sorghånd-
tering kommenterer professor Susan Nolen-
Hoeksema ved Universitetet i Yale at pasienter 
som lett fokuserer på seg selv og sine proble-
mer, hadde større sannsynlighet for fortsatt å 
være deprimerte et halvt år senere.5 Lambert 
trekker fram flere eksempler på effektiv atferds-
aktiveringsterapi og hvordan en slik terapiform 
henger sammen med dynamikken i det innsats-
drevne belønningskretsløpet. 

Lambert rapporterer at kliniske erfaringer fra 
USA viser at antidepressiva og personlig terapi 
er omtrent like effektive6 men at 81 % av dem 
som fikk serotonin reopptakshemmere (SSRI), 
fikk tilbakefall mot 28 % av dem som fikk kog-
nitiv terapi. – Å ta et legemiddel endrer noen 
funksjoner i hjernen, men det endrer ikke sam-
menhenger i livene slik en endring i atferd kan 
gjøre, sier Lambert.7 Når vi opererer full styrke i 
vårt innsatsdrevne belønningssystem, har vi full 
produksjon av signalstoffer som serotonin og 
dopamin. Dessuten stimuleres veksten av ner-
veceller – noe som anses som en særdeles viktig 
faktor ved depresjon.

Det er tungt å være deprimert, og noe av det 
som vanskeliggjør behandling, er at nettopp de 
forholdene vi trenger for å få det bedre, er de 
siste vi har lyst eller motivasjon til å engasjere 
oss i. Når vårt innsatsbelønningssystem ikke 
lenger ”virker”, ser vi ingen grunn til å delta i 
sosiale aktiviteter, spise riktig, ta vare på helsa 
og så videre. Behandling må derfor inkludere 
en strategi for at hjernen gjenopptar sitt beløn-
ningskretsløp. Og til hjelp i dette arbeidet har 
vi altså tilgjengelig helt naturlige lykkepiller: 
Våre hender. VOF
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De viktigste næringsstoffene er de som gir mye 
energi per vektenhet. Alle pattedyr bruker ami-
nosyrer fra protein, fettsyrer fra oljer og fett og 
glukose fra karbohydrater både til energiformål 
og byggesteiner i alle celler. To fettsyrer og åtte 
aminosyrer hos voksne og ni hos spedbarn er 
livsnødvendige. Det betyr at vi må tilføre fett 
og protein for å opprettholde livet. Glukose og 
andre sukkerarter må vi derimot ikke tilføre via 
mat, siden kroppen kan lage dem selv.

Ulike sukkerarter
Karbohydrat er betegnelsen på en rekke for-
skjellige sukkerarter med liknende oppbyg-
ning. Navnet kommer fra fransk (hydrates de 
carbon), et navn som beskriver den kjemiske 
sammensetninga, som ble avklart i det 18. 
århundre: Sukkermolekyler inneholder karbon 
(C), hydrogen (H) og oksygen (O) i bestemte 
forhold: Det finnes like mange karbonatomer 
som vann eller hydrat (H2O). En generell formel 
er derfor C n(H2O)n, hvor n varierer fra 3 til 9.1 

De vanligste sukkerartene hvor n = 6 

(glukose, fruktose, mannose og galaktose) eller 
5 (ribose, deoksiribose, xylose, arabinose) kalles 
henholdsvis heksoser og pentoser. Pentosene 
ribose og deoksyribose inngår i RNA (ribonu-
kleinsyre) og DNA (deoksyribonukleinsyre), 
som finnes i cellekjernene. Hver for seg kalles 
disse sukkerartene monosakkarider.

De enkleste sukkerartene er aldoser med tre 
karbonatomer og ketoser med fire. Mest kjent 
og alminnelig er disakkaridene sukrose, laktose 
og maltose, som består av to monosakkarider 
med totalt henholdsvis 11, 12 og 12 karbonato-
mer. Oligosakkarider har tre monosakkarider 
og polysakkarider mange.

Friske personer kan leve uten både sukker, 
stivelse og kostfiber.  Likevel er det gunstig 
å tilføre noe slikt som 40-50 gram glukose og 
kanskje noen gram av andre sukkerarter for å 
spare leveren og andre organer for arbeidet 
med å lage de åtte sukkermolekylene kroppen 
trenger. Et kosthold med mye karbohydrat 
inkludert kostfiber er ikke helsebringende fordi 
karbohydrater øker blodsukker- og insulinni-

Trenger vi 
KarboHydrater?

pattedyr bruker makronæringsstoffer i maten til energiformål og 
byggesteiner i alle kroppens celler. protein inngår i musklene og 
fett i energilagre på mage, rumpe og lår. Karbohydrater inkluderer 
sukkerarter som kan brukes til energiformål og lagres som glykogen 
i leveren og musklene.

tekst dag viljen PoleSzynSki    Foto ShuTTerSTock

Mange tror at mennesket ikke kan leve uten karbohydratholdig mat eller 
sukker. Det er galt. leveren kan lage det lille kroppen må ha av glukose til 
energiformål, men for å spare den for jobben er det lurt å innta noen titalls 
gram karbohydrater per dag. 

Ernæringsskolen
På skolen lærer vi dessverre ikke hvordan vi bør spise 
for å bli friskest mulig. I denne artikkelserien diskuterer 
vi prinsipper og fakta som vi mener at alle bør kjenne til 
uansett utdanningsbakgrunn. 
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vået, og fiber binder mineraler og fett i tarmen 
og fører det ut av kroppen (se egen sak). 

Oligo- og polysakkarider brytes ned av 
tarmens mikroorganismer til korte fettsyrer 
og ulike gasser. Med et vanlig, karbohydra-
trikt kosthold dannes det omkring 1 liter gass 
i døgnet. Når oligosakkarider fra belgfrukter 
brytes ned av anaerobe mikroorganismer i 
tykktarmen, dannes både korte fettsyrer og 
gasser som metan (CH4), karbondioksid (CO2), 
hydrogen (H2) og hydrogensulfid (H2S). Mes-
teparten slippes ut via endetarmen, men noe 
gass tas opp i blodet og skilles ut via lungene og 
huden.

Korte fettsyrer som smørsyre, eddiksyre og 
propionsyre absorberes i tarmcellene og trans-
porteres via portvenen til leveren. Beregninger 
viser at 60-70 % av energien fra gjærete kostfi-
bre blir absorbert.

Glukose viktigst
Glukose (druesukker) er den viktigste suk-
kerarten fordi den brukes til energiformål og 

Sukkerarter Monosakkarider Kilder

Monosakkarider

Glukose Korn, rotfrukter, frukt/
bær, honning

Fruktose Frukt, bær, honning

Galaktose Melk

Disakkarider

Sukrose glukose + fruktose Farin, frukt/bær

Laktose glukose + galaktose Melk, brunost

Maltose glukose + glukose Malt

Oligosakkarider

Raffinose galaktose + fruktose Erter, bønner,

Stachyose + glukose Linser

Polysakkarider 

Stivelse glukose i kjede Rotfrukter, korn

Glykogen glukose i kjede Glykogen (lever, muskler)

Cellulose glukose i kjede Kli, tre, cellevegger

Inndeling av vanlige sukkerarter:2
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også behøves for å danne andre sukkermole-
kyler kroppen består av. Mange tror at vi må 
spise sukker for at hjernen skal fungere og at vi 
derfor må spise enten brød, frukt eller grønn-
saker for å leve. Begge deler er feil, selv om et 
optimalt kosthold ikke bare består av animal-
ske produkter.

Ifølge en norsk lærebok i ernæring3 fra 2004 
har ”Mindre enn 100 g karbohydrat daglig… vist 
seg å kunne gi visse forstyrrelser i stoffskiftet. 
Det er vanlig å angi 125 g karbohydrat pr. dag 
som en nedre grense.” 

Menneskets evolusjonshistorie og omfat-
tende kliniske erfaringer har vist at det ikke 
oppstår forstyrrelser i stoffskiftet selv om man 
inntar bare 10-20 g per dag, hvilket nevnte 
lærebok skriver i samme avsnitt: ”Kroppen kan 
selv omdanne protein og glyseroldelen i fett 
til de karbohydrater den trenger”. Forfatterne 
skriver at inuitter tradisjonelt og polarforskere 
har levd i lengre tid på en høy andel protein og 
fett i kosten, men oppgir ingen negative konse-
kvenser av et slikt kosthold.

Det er ingen fare forbundet med ikke å spise 
karbohydrater. Noen matvarer inneholder mye, 
andre lite karbohydrat. Selv rent kjøtt inne-
holder litt karbohydrat fordi ulike sukkerarter 
inngår som signalstoffer, i cellemembraner og 
molekyler som binder sammen celler og vev. 
Dessuten lagres glukose i muskelvev og leveren 
som glykogen. Derfor tilfører selv et 100 % ani-
malsk kosthold 1-2 % av energien fra sukker.

Nødvendige sukkerarter
Selv om vi ikke trenger karbohydrat i kostholdet, 
finnes flere ulike sukkermolekyler og -forbindel-
ser som er nødvendige i kroppen. Leveren kan 
lage nye sukkerforbindelser fra glukose, som 
igjen kan lages fra glykogene aminosyrer. Disse 
har et skjelett som kan omdannes til glukose, i 
likhet med glyserol, som binder til seg inntil tre 
fettsyrer. Disse kan skilles fra, og leveren kan da 
lage glukose fra to glyserolmolekyler.

Glukose er den viktigste sukkerarten fordi 
det brukes til energi. Kroppen kan lagre 
70-80 g glukose som reserveenergi i leveren 
og 300-400 g i musklene, totalt 400-500 g, i 
form av glykogen eller animalsk stivelse. En 
muskuløs person kan lagre flere ganger så mye 
glykogen som en liten, mager person fordi 
muskelmassen og leveren er større.

Matvarer med mest sukker fra naturens 
side er søte frukter, ulike kornsorter og noen 
rotfrukter (potet, kassava, gulrot, pastinakk). 
Frukt har et mindre balansert næringsinnhold 
fordi de nesten ikke inneholder protein eller 
fett, mens korn inneholder begge deler. Her er 
en tabell som viser innholdet av makronærings-
stoffer, sukkerandelen og glykemisk indeks for 

Innhold per 100 g E % Loff=100
Matvare Sukker Protein Fett sukker GI4

Frukt
Ananas 11,2 0,4 0,2 93 84

Appelsin 10,4 1,1 0,1 89 60

Aprikos 9,4 0,9 0,1 89 82
Banan 21,0 1,3 0,3 91 72

Drue 16,5 0,4 0,1 96 66

Eple 10,0 0,3 0,1 95 52

Fersken 7,6 1,9 0,1 78 60

Grapefrukt 6,8 0,6 0,0 92 36

Mango 14,1 0,7 0,2 92 73

Plommer 9,3 0,5 0,1 93 55

Pærer 8,0 0,4 0,1 93 54

bær
Blåbær 7,5 1,0 0,9 71

Bringebær 3,2 1,1 0,4 62

Jordbær 6,6 0,5 0,2 87 57

Kirsebær 9,0 0,7 0,0 93 32

Molter 4,4 1,6 1,1 52

Moreller 11,3 0,9 0,1 91

Solbær 7,6 1,3 1,0 68

Stikkelsbær 5,4 0,8 0,6 72

Tyttebær 7,0 0,7 0,6 77

tørket frukt
Aprikos 55,4 4,8 0,7 90 44

Daddel 75,3 2,8 0,2 96 147

Eple 57,2 0,9 0,3 97 41

Fiken 63,6 3,6 1,6 90 87

Rosiner 76,3 2,1 0,4 96 91

Svisker 58,3 2,8 0,5 94 41

Fruktose Glukose

Galaktose        Glukose

Laktose
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en del frukter og bær. Glykemisk indeks (GI) 
angir hvor mye blodsukkeret stiger etter inntak 
av 100 g av hver matvare.

Sukkerinnholdet i ulike kornsorter er langt 
høyere enn i frukter og bær, men de innehol-
der også en del protein og fett, slik at balansen 
mellom makronæringsstoffene er bedre. Her 
er en oversikt som viser fordelingen mellom 
sukker, protein og fett i noen vanlige kornsorter.

Tabellen viser at korn inneholder mye mer 
sukker (stivelse) enn frukt og bær, men fordi 
korn også inneholder protein og fett, er energi-
andelen sukker noe lavere. Glykemisk indeks er 
like høy fordi korn inneholder stivelse, som lett 
spaltes til glukosemolekyler i magen enn fruk-
tose og andre sukkerarter i frukt.

Gjerne spise litt
Hjernen bruker ca. 20 % av kroppens energi-
substrater i hvile, dvs. nærmere 500 kcal per 
døgn. Av hjernens totale energiomsetning må 
ca. 25-30 % komme fra glukose, noe som tilsva-
rer 35-40 gram per døgn. En slik mengde kan 
leveren og delvis nyrene lage fra en omtrent 
dobbelt så stor mengde glyserol eller like mye 
av glykogene aminosyrer, noe som krever tilført 
energi i form av ATP.

I tillegg til hjernen er blodceller, morkaken 
og delvis nyrene avhengig av glukose. Hvis man 
ønsker å spare leveren og andre vev for arbeidet 
med å lage nok glukose, er det rasjonelt å tilføre 
så mye glukose som slike vev trenger, dvs. i 
området 50-70 g per dag. 

Matvare Innhold per 100 g korn Energi % Loff=100 Helkorn
Kornsort Stivelse Protein Fett sukker GI2 GI

Bokhvete, lyst mel 75,5 7,1 2,0 87 67 78

Byggmel 66,4 8,6 1,1 86 95 36

Havremel 61,4 11,7 7,0 69 93 83

Hirsemel (-korn) 67,7 11,3 2,9 79 153 101

Hvetemel, sammalt 54,4 13,0 2,4 75 76 59

Maismel/gryn 72,0 7,8 1,2 87 85 78

Rismel 79,3 7,3 1,3 89 95 91

Rugmel, sammalt 57,5 9,6 2,4 79 83 48

Frukt består nesten 
bare av vann og for-
skjellige sukkerarter, 
mest glukose og fruk-
tose. Mennesket er 
evolusjonært tilvendt 
fruktfiber, som bl.a. 
stimulerer tarmfloraen 
og gjør avføringen 
mykere.

Avansert lærebok 
fra Oxford University 
Press Inc., New York 
2002.
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Hva er optimalt?
Den polske legen Jan Kwaśniewski eksperi-
menterte på 1960-tallet med mus for å finne 
hvilket forhold mellom makronæringsstoffene 
protein, fett og karbohydrat som var optimalt. 
Etter omfattende forsøk og klinisk utprøving på 
friske soldater og etter hvert mange tusen pasi-
enter fant han ut at et optimalt kosthold har et 
forhold mellom de nevnte næringsstoffene på 
ca. 1 : 2,5-3,5 : 0,5.5,6 

Kwaśniewskis ”optimalernæring” er i hoved-
sak basert på egg, fett kjøtt og innmat fra svin, 
storfe, fugl og fisk, grønnsaker, sopp, nøtter og 
bær. Inntaket av karbohydrat bør være 50-70 
g/døgn, hovedsakelig fra glukose (rotfrukter, 
grønnsaker). Dette er nok til å dekke kroppens 
bruk av glukose til energiformål. De åtte andre 
sukkerartene kroppen inneholder, inntas via 
ulike matvarer inkludert animalia. Fordi nød-
vendige næringsstoffer tilføres via maten, blir 
leveren og andre organer spart for arbeidet med 
å lage dem fra grunnen av, og kroppens selvhel-
bredende evner forsterkes.

Hans anbefalinger om å spise optimalt tar 
ikke høyde for genetiske defekter som fører til 
dårlig helse. Slike defekter kan noen ganger 
kompenseres for ved bruk av kosttilskudd som 
inneholder en eller flere komponenter – vita-
miner, mineraler, sporelementer, fettsyrer 
eller eventuelt åtte sukkerarter som vi enten får 
tilført via maten eller danner selv. 

Kwaśniewski ser heller ingen grunn til å innta 
store mengder fiber. Nyere forskning ser ut til å 
gi ham rett i at mennesket ikke vil ha noen hel-
semessig gevinst ved å overskride omkring 15 g 
kostfiber per døgn (se egen sak). VOF

Kilder:
1.  Murray RK, Granner DK, Mayes PA, mfl. International edi-
tion. Harper’s biochemistry. 25th edition. New York: McGraw-
Hill, Appleton & Lange, 2000.
2.  Se Nes M mfl. note 1.
3.  ”Kapittel 3: De energigivende næringsstoffene. Karbo-
hydrat.” I: Nes M, Müller H, Pedersen JI. Ernæringslære. 5. 
utgave. Oslo: Landsforeningen for kosthold og helse, 2004.
4.  Foster-Powell K, Hold SHA, Brand-Miller JC. International 
table of glycemic index and glycemic load values: 2002. Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition 2002; 76: 5-56.
5.		Kwasniewśki	J.	Optimal	nutrition.	Warzawa:	Wydawnictwo	
WGP, 1999.
6.		Kwasniewśki	J,	Chyliński	M.	Homo	optimus.	Warzawa:	
Wydawnictwo WGP, 2000.
7.  Colagiuri S, Miller JB. The ‘carnivore connection’ – evo-
lutionary aspects of insulin resistance. European Journal of 
Clinical Nutrition 2002; 56: 30-5.
8.  Brand Miller JC, Colagiuri S. The carnivore connection: 
dietary carbohydrate in the evolution of NIDDM. Diabetologia 
1994; 37: 1280-6.

evolusjonær tilpasning
Klodens klima endret seg og ble kjøligere for 2,5 millioner år siden, helt fram 
til jordbruksrevolusjonen begynte for ca. 10.000 år siden. Evolusjonsbio-
loger	mener	at	menneskets	forgjengere	i	gjennomsnitt	fikk	i	seg	omkring	
10-125 g karbohydrat fra maten hver dag. Våre forgjengere hadde ned 
mot	det	laveste	inntaket	under	ni	lange	istider	og	fikk	i	seg	mest	karbohy-
drat i mellomistidene fordi planter da var lettere tilgjengelig.7,8

Et inntak på 125 g karbohydrat fra planter gir stort volum fordi mange 
planter	inneholder	lite	sukker,	mye	vann	og	en	del	ufordøyelige	fibere.	
En salat med grønnsaker vil i dag måtte veie minst 2,5 kg for å gi så 
mye karbohydrat, mens et fruktfat ville veid omtrent halvparten for å 
inneholde like mye. Skulle man få i seg 125 g bare fra bringebær, måtte 
man spise 3,9 kg. 

Energiinnholdet i 125 g sukker er 500 kcal, så hvis en steinalderjegers 
meny per dag lå på ca. 3000 kcal, betyr det at maksimalt 15 % av 
energien ville kommet fra bringebær den dagen. 
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Forskere og helsemyndigheter har lenge ment 
at kostfiber har viktige oppgaver i mage og tarm, 
selv om de ikke fordøyes og brukes til energi. 
En rekke ulike stoffer regnes som kostfiber. De 
viktigste er cellulose, hemicellulose og pektin.1 
(se boks).

 
Anbefalt fiberinntak
Norske myndigheter anbefaler at voksne får i seg 
25-30 g kostfiber i døgnet og skiller ikke mellom 
ulike typer fibre.2 Siden gjennomsnittlig inntak i 
Norge og Sverige er beregnet til omkring 15 g/d, 
hvorav halvparten fra mel og kornvarer, anbe-
faler myndighetene og mange ernæringsaktører 
at vi spiser mer fiberholdig mat.

Et viktig spørsmål er hvorvidt et økt inntak 

av kornfiber kan begrunnes evolusjonært, noe 
som ikke er å forvente, siden kornfibre ikke ble 
en del av kostholdet før for omkring 10.000 år 
siden. Det burde derfor ikke overraske noen at 
det ikke er vist noen helsemessige fordeler ved å 
spise store mengder kostfiber fra korn. Dette er 
godt dokumentert av fagforfatter og æresdoktor 
i ernæring Barry Groves, som har levd på lav-
karbokosthold siden 1962. 

I boka Trick and treat fra 20083 foretar han 
en grundig gjennomgang av forskning som viser 
sammenhenger mellom inntak av kli og helse. 
Hensikten med grovbakst eller tilskudd av kli 
skal være å øke avføringens volum og gjøre den 
løsere, for derved å unngå forstoppelse. Etter å 
ha studert 37 vitenskapelige referanser konklu-

Hvor	mye	kostfiber	er	optimalt?
Kostfiber er en gruppe karbohydrater som inkluderer cellulose, hemicellulose 
og pektin. Bare drøvtyggere kan bryte ned cellulose og hemicellulose i korn, 
gress, bark og blader og bruke det til energi. likevel anbefaler myndighetene 
og næringsmiddelindustrien forbrukerne å spise brød, kjeks og annet bakverk 
tilsatt hvete- og havrekli. Hva kan det komme av?

tekst dag viljen PoleSzynSki    Foto ShuTTerSTock
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derte Groves som følger:
”Med cerealer kommer kli (kornfibere). Vi er i 

generasjoner blitt oppfordret til å spise fiber for 
å motvirke og helbrede tarmlidelser og mange 
andre sykdommer. Imidlertid viser forskning at 
selv om vegetabilske fibre er relativt harmløse, 
øker kli risikoen for mange av de tilstandene 
hvor de fremmes for å forebygge og helbrede – 
og en hel del andre i tillegg”.

Her er noen av Groves’ funn fra vitenskapelig 
litteratur:

Mange tror at fiber spiller en viktig rolle i å 
forklare årsaken til at tykktarmskreft sjeldent 
forekommer på landsbygda i Afrika. Hypotesen 
kan imidlertid lett avvises (falsifiseres) ved å 
vise at andre folkegrupper, for eksempel mor-
monene i Utah, også har meget lav forekomst 
av tykktarmskreft til tross for at deres kosthold 
inneholder svært lite fiber.

Forvirringen når det gjelder hypotesen om 
at kostfiber spiller en slik viktig rolle for tarm-
funksjonen, skyldes trolig at mange afrikanere 
ikke spiser cerealer eller kli, men sjelden opple-
ver verken forstoppelse, irritabel tarmsyndrom 
eller divertikulose (utposninger på tarmen).

Noen studier antyder at et kosthold tilsatt 
ekstra fiber kan øke risikoen for å få trykktarms-
kreft. Dette ble vist midt på 1980-tallet, og i 
1990 innrømmet den Britiske ernæringsstiftel-
sen (British Nutrition Foundation) at hypotesen 
om at irritabel tarmsykdom, divertikulose og 
kreft i ende- og tykktarmen ikke skyldes mangel 
på fiber. Påstandene om at fiber kunne motvirke 
diabetes, fedme og hjerte- og karsykdom kunne 
heller ikke underbygges. 

I en studie av japanske pasienter fra 1995 av 
kreft i ulike deler av tykktarmen ble det funnet 
at løs avføring var en signifikant risikofaktor for 
kreft samme sted.

Forskere ved Medisinsk fakultet ved Harvard 

fulgte 88 757 kvinner i 16 år og fant i 1986 ingen 
signifikant sammenheng mellom fiberinntaket 
og risikoen for kreft i tykk- og endetarm. Et 
uventet funn var en klar sammenheng mellom 
økende inntak av vegetabilske fibre og slike 
kreftformer. Disse funnene ble 6 år senere 
bekreftet i en metaanalyse av 17 studer som 
undersøkte sammenhenger mellom kostfibre 
og samme kreftsykdommer. Etter 10 år var det 
en klar økning i kreftforekomsten for dem som 
inntok mer enn 25 g fiber per dag. 

Heller ikke havrekli er vist å ha gunstige 
effekter. I 1990 viste en amerikansk studie 
ingen effekter på kolesterolnivået av et inntak 
på 100 g kli per dag. Tilskuddet ga derimot en 
del plager i magen.

Alle fibre uansett opprinnelse har den egen-
skapen at de hemmer opptaket av sink, jern, 
kalsium, fosfor, magnesium, protein, fett og 
vitamin A, D, E og K. En av årsakene er at korn 
inneholder fytater, som binder slike nærings-
stoffer i tarmen. Forsøk har vist at hvitt brød gir 
et større mineralopptak enn grovbrød, til tross 
for at mineralinnholdet er langt mindre.

Myndighetene har ikke fått med seg at det 
høye fiberinntaket i mange afrikanske land skjer 
med kornprodukter som er syrnet og bearbei-
det over lang tid, slik at fytater brytes ned og 

Matvare Fiber %

Mel og gryn

Hvetekli 42,0

Sammalt hvetemel 12,0

Siktet hvetemel 3,6

Sammalt rugmel 14,8

Siktet rugmel 8,6

Havregryn 8,5

Byggmel 7,6

Upolert ris 8,7

Polert ris 4,8

Grønnsaker

Erter, fryste 6,5

Kålrot 2,7

Gulrot 2,7

Hodekål 2,6

Blomkål 2,3

Frukt & bær

Bringebær 4,3

Eple 2,5

Jordbær 2,0

Appelsin 1,9

Banan 1,6

Cellulose består av lange glukosekjeder med 100-10.000 molekyler 
som henger sammen på en slik måte at de ikke kan brytes ned av 
enzymer i menneskets magesekk og tarm. Derfor passerer de ufordøyd 
ned i tykktarmen, hvor de bare til en viss grad brytes ned av bakterier 
som lager enzymet cellulase.

Hemicellulose	består	av	flere	typer	forgreinete	polysakkarider	som	er	
bygd opp av mange ulike monosakkaridenheter som kalles galakto-
mannaner. Disse brytes lettere ned av bakteriene i tykktarmen enn cel-
lulose, men har ingen ernæringsverdi.

Pektiner danner gel sammen med vann og øker volumet på avførin-
gen, men tilfører heller ingen næring. De viktigste byggeenhetene er 
ramnose	og	galakturonsyre,	som	finnes	i	flere	frukter,	bær	og	grønnsa-
ker. Når man tilsetter sukker til bær, danner pektiner gelé, dvs. at pektin 
fungerer som fortykningsmiddel i syltetøy og andre matvarer.
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mineraler og andre næringsstoffer blir lettere 
tilgjengelig. Kravene til lønnsomhet og konkur-
ransedyktighet gjør at moderne brødbaking 
ikke tar slike århundregamle hensyn til å øke 
ernæringsverdien av korn.

En mulig forklaring
Hvordan kan man forklare funn som indikerer 
at cellulose og hemicellulose skader tarmene? 
Som vi vet, er cellulose et stivt materiale som 
finnes i trær og busker. Skulle man spise flis 
fra trær, er det ikke vanskelig å forestille seg 
at følsomme tarmvegger kunne bli oppskrapt. 
Forskere ved Medisinsk høgskole i Georgia 
fant i 2006 at grovt kli nærmest virket som 
sandpapir når det passerte gjennom mage- og 
tarmkanalen. Dette førte til utskillelse av slim 
som fungerte som smøring, noe de antok var 
en gunstig virkning.

Ifølge Groves har forskere lenge visst at kli 
virker irriterende og at skader som det fører til 
på cellene som kler tarmkanalen, skjer kontinu-
erlig. Fiber og andre bestanddeler av korn som 
ikke fordøyes, utgjør en mekanisk utfordring 
for disse cellene. Spørsmålet er hvorvidt det er 
ønskelig at celleveggen skrapes opp på denne 
måten og potensielt avdekker underliggende 
vev som ikke har de samme beskyttelsesmeka-

nismene og derfor blir skadd.
Etter Barry Groves’ oppfatning er det usann-

synlig at kli er gunstig for mennesker. Han 
anbefaler dem som er rammet av forstoppelse, 
å drikke rikelig med vann. For vår del kan vi 
også anbefale et høyt inntak av fett, som erfa-
ringsmessig bidrar til normal avføring. Som 
en parentes nevner Groves at den kjente fiber-
forkjemperen,4 legen Denis Parsons Burkitt (f. 
1911), i 1993 døde av tykktarmskreft.

Et evolusjonært perspektiv tilsier at mennes-
ket er tilpasset de plantefibrene som har vært en 
del av kostholdet gjennom mange hundre tusen 
år, dvs. fiber fra frukt, bær, rotfrukter, sopp og 
nøtter – men ikke fra matvarer vi bare har spist 
de siste årtusener, slik som kli. VOF

Kilder:
1.  ”Kapittel 3: De energigivende næringsstoffene. Karbohy-
drat. Kostfiber.” I: Nes M, Müller H, Pedersen JI. Ernærings-
lære. 5. utgave. Oslo: Landsforeningen for kosthold og helse, 
2004.
2.  Se Nes mfl. 2004, s. 49.
3.  Groves B. Trick and treat. How ’healthy eating’ is making 
us ill. London: Hammersmith Press Ltd., 2008.
4.  Temple NJ, Burkitt DP. Western diseases. Their dietary 
prevention and reversibility. Totowa, NJ: Humana Press, 1994.

Poenget er ikke å 
spise slik at man må 
tilbringe store deler 
av dagen på do, men 
å spise så næringsrik 
mat at alle kroppens 
celler får det de 
trenger…
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De nevnte åtte sukkerartene kalles glykonæ-
ringsstoffer (glyko = søt). Selv om de smaker 
søtt, påvirker de ikke blodsukkeret og derfor 
heller ikke insulinutskillelsen, og de har en 
rekke viktige oppgaver i kroppen, inkludert å

● hemme vekst av kreftceller
● stimulere og effektivisere immunapparatet
● markere ulike celletyper
● lege ødelagt vev
● dempe leddbetennelse
● reparere bruskvev
● stimulere hjerneaktiviteter
● øke beintettheten
● beskytte og reparere slimhinnene
● dempe overaktiv immunrespons (autoim-

munsykdom)

Lærebøker i biokjemi, for eksempel Harper’s 
Biochemistry,1 gir detaljerte beskrivelser av 
kroppens ulike sukkerarter, deres strukturelle 
oppbygning og forbindelser de inngår i. Sukker 
bundet til protein danner glykoproteiner, og 
bundet til fettsyrer dannes glykolipider. Ana-
lyser av pattedyrs cellemembraner indikerer at 
omtrent 5 % utgjøres av karbohydrater bundet 
slik, og karbohydrater finnes også i lipoprotei-
ner som LDL (low density lipoprotein).

Hvordan celler kommuniserer
Alle kroppens celler har markører eller ”anten-
ner” som identifiserer deres funksjon. Disse 
sitter på overflaten og binder seg spesifikt til 
lektiner, en gruppe glykoproteiner som særlig 
finnes i planter (korn, bønder). Lektiner binder 
seg spesifikt til de sukkerartene som finnes på 
enden av blodtypeantigener, altså de moleky-
lene som identifiserer blodtypen (A, O, B, AB). 

Antigenene på de røde blodlegemene gjenfin-
nes i spytt og bukspytt hos omkring 85 % av oss. 
Utskillerstatus sier noe om hvorvidt man skiller 
ut antigenene (de kalles utskillere) eller ikke 
(kalles ikke-utskillere). Forekomsten av antige-
ner i kroppsvæskene påvirker hvordan vi rea-
gerer på mat og ulike mikroorganismer. Ulike 

blodtypeantigener og sukkerarter binder seg 
nemlig mer eller mindre sterkt til mikroorga-
nismer som virus, bakterier, sopp og parasitter. 

Generelt er det en fordel å være ”utskiller” 
fordi det gir et ”førstelinjeforsvar” mot uønskede 
mikroorganismer utenfor kroppen (munnen, 
mage- og tarmkanalen), inkludert bakterier i 
munnhulen. De har derfor mindre tannråte enn 
ikke-utskillere, som i større grad må bekjempe 
virus, bakterier og andre mikroorganismer inni 
kroppen. Utskillerstatus kan forklare hvorfor 
ikke alle blir like syke hvis de smittes av en gitt, 
sykdomsframkallende mikroorganisme.

Den amerikanske naturopaten Peter J. 
D’Adamo har i flere tiår utforsket i teori og 
praksis hvilke lektiner som binder seg til krop-
pens ulike sukkerarter og hvilke virkninger det 
kan ha for helsa. Dette er en del av grunnlaget 
for den forskningen som ligger til grunn for å 
kunne si hvilke matvarer som personer med 
ulike blodtyper tåler i større eller mindre grad.2 

Hvordan få nok
Mange forhold kan gjøre at kroppen ikke 
danner optimale mengder av alle sukkerarter 
som trengs for kommunikasjon mellom alle 
kroppens celler eller som strukturmolekyler for 
å bygge ulike vev. Blant disse finnes genetisk 
betingede enzymdefekter, kjemiske stoffer eller 
et kosthold som er så ensidig eller raffinert at 
det mangler glykonæringsstoffer. 

Tilgangen på slike nødvendige sukkerarter 
kan sikres ved å spise animalske produkter i 
sin helhet, dvs. inkludert innmat (lever, nyre, 
binyrer, hjerte, milt, lunge), beinmarg, brusk og 
hud (hønseføtter, svinelabber), sener og skinn, 
reker og andre skalldyr (inneholder kitin).

Mange planter er også gode kilder til nødven-
dige sukkerarter.3,4 Disse finnes for eksempel 
i Aloe vera (en kaktusplante), i mer enn 200 
sopparter som Cordyceps sinensis, Agaricus 
blazei, reishi og shiitake, rød solhatt (Echinacea 
purpura), astragalus (en urt), gjær, saft fra trær 
(xylitol), tang og tare, pektiner (akaciagummi), 
cerealer, mais.

Pattedyr trenger åtte sukkerarter
Ved siden av glukose trenger dyreceller åtte sukkerarter som kan lages i 
kroppen og eventuelt suppleres via maten. Genetiske feil, giftstoffer eller 
annet kan gjøre at noen av oss ikke lager nok slike sukkerarter, og da vil 
kroppen ikke fungere optimalt. tilskudd kan da være gunstig.

tekst dag viljen PoleSzynSki    Foto ShuTTerSTcck
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Naturlig nok er den viktigste kilden til glyko-
næringsstoffer morsmelk, som inneholder mer 
enn 130 ulike kombinasjoner oligosakkarider 
satt sammen av sukkerarter som bl.a. glukose, 
galaktose og fukose. Morsmelk gir spedbarn 
rikelig tilførsel på en gruppe molekyler som 
bidrar til et effektivt immunapparat, til å bygge 
sterke bein og en velfungerende hjerne.

Trenger vi kosttilskudd?
Firmaet Mannatech i Texas lager et produkt som 
kalles Ambrotose med alle 8 sukkerarter utvun-
net fra Aloe vera, arabingalaktaner fra lerketre 
og andre gummisukkerarter. Disse selges som 
pulver eller i kapsler.

En rekke andre produsenter leverer produk-
ter med ett eller flere isolerte sukkerarter, slik 
som for eksempel glukosamin og kondroitin 
(mot leddslitasje), kitin og kitosan (utvunnet fra 
rekeskall), forskjellige blandinger av sopp, kon-
sentrerte fruktsafter, kapsler med betaglukaner 
(nbg24, Immiflex, Living North, Bio Strath, 
Activated barley).

Flere studier indikerer gunstige effekter av 
Ambrotose. En australsk studie med 109 middel-
aldrende som enten fikk 3,6 g Ambrotose per dag 
i 12 uker eller et uvirksomt stoff, viste at Ambro-
tose signifikant bedret hukommelse og velvære.5 

Imidlertid er det foretatt svært få uavhengige 
studier med glykonæringsstoffer, og det forelig-

ger derfor ikke et endelig svar på hvilket poten-
sial kosttilskudd med ulike glykonæringsstoffer 
måtte ha i å lindre eller helbrede sykdom. Åpen-
bart er mer forskning påkrevd før vi vet hvilket 
potensial slike sukkerarter kan tenkes å ha i 
sykdomsbehandling.

Det er foreløpig liten grunn til å tro at friske 
personer som spiser variert, ikke vil ha nok av 
de nevnte sukkerartene i kroppen. Syke perso-
ner bør etter vår oppfatning først optimalisere 
kostholdet ved å spise lite karbohydrater og 
mye naturlig fett, fjerne kjente allergener og 
undersøke ernæringsstatus med henblikk på å 
tilføre de næringsstoffene som måtte mangle. I 
tillegg kan det være gunstig å justere kosthol-
det til sin blodtype og å gå over til økologiske 
produkter. I en del tilfeller kan også en DNA-
test gi nyttig informasjon. VOF

Kilder:
1.  Murray RK, Granner DK, Mayes PA, mfl. International edi-
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Hill, Appleton & Lange, 2000.
2.  D’Adamo PJ, Whitney C. Eat right for your type. Complete 
blood type encyclopedia. New York: Riverhead books, 2002.
3.  Mondoa EI, Kitei M. Sugars that heal. New York: Ballantine 
Books, Then Random House Publishing Group, 2001.
4.  Elkins R. Miracle sugars. Orem, Utah: Woodland Publis-
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5.  Evans J. Product focus. Glyconutrients. What Doctors 
Don’t Tell You 2010; 21(7): 23-4. 

Morsmelk inneholder 
flest av de sukkerar-
tene mennesket ellers 
må lage selv eller få 
tilført fra en rekke 
matvarer.

Aloe vera.
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Bør vi ta kosttilskudd?
Norske myndigheter har i årtier vært skeptiske til bruk av kosttilskudd 
og hevder for tiden at ”dersom man har et variert og sunt kosthold, er 
kosttilskudd unødvendig for de fleste”. Vi har funnet gode argumenter 
for det motsatte.

tekst dag viljen PoleSzynSki    Foto ShuTTerSTock

Etter flere års arbeid i en offentlig oppnevnt 
arbeidsgruppe la Nasjonalt råd for ernæring 
(NRE) i mai 2010 fram ”Kostråd for å fremme 
folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i 
Norge”. 1 Råd nr. 12 argumenterer for at kost-
tilskudd med få unntak er unødvendige. Her er 
deres generelle råd:

● Ved påvist mangel på et næringsstoff ”kan 
kosttilskudd være et alternativ dersom tilsva-
rende inntak av matvarer er vanskelig”.

● For dem som ikke spiser feit fisk, anbefales 
tran eller andre kilder til omega-3-fettsyrer. Feit 
fisk er en foretrukket kilde.

● Personer som er lite i sola eller har mørk 

hud, anbefales tilskudd av vitamin D.
● Eldre eller andre med lavt energiinntak 

anbefales et multivitamin/-mineraltilskudd.
● Kvinner i fruktbar alder anbefales å ta 400 

µg folat hver dag fra måneden før forventet 
befruktning og 2-3 måneder inn i graviditeten.

For alle andre enn dem som er nevnt her, 
mener NRE at kosttilskudd er bortkastede 
penger og i noen tilfeller kan være helseskadelig 
(se egen sak).

Vi har funnet 12 gode grunner (NREs Råd 
nr. 12 advarer mot tilskudd) til at nesten alle, 
friske så vel som syke, kan ha nytte av å innta 
kosttilskudd. 
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I steinalderen hadde man ikke behov for kost-
tilskudd fordi naturen var slik innrettet at de 
fleste fikk i seg alle nødvendige næringsstoffer 
ved å spise tilgjenglige matvarer. For mange 
kan kosttilskudd i vår tid ikke bare være nyttige, 
men helt nødvendige for å opprettholde god 
helse gjennom et langt liv. Her er argumentene:

1 Matens næringstetthet  
er redusert

Innholdet av næringsstoffer i maten er endret 
siden steinalderen: Blant annet inntar vi mye 
mer natrium2 (bordsalt) og W-6-fettsyrer, ”ny 
mat” som sukker og brød, margarin og ferdig-
varer som inneholder syntetiske transfettsyrer3 
og oksiderte fettsyrer og syntetiske tilsetnings-
stoffer. I maten finnes giftige kjemikalierester 
og tungmetaller som våre forgjengere ikke ble 
utsatt for.

Samtidig inntar vi mye mindre av matva-
rer med et rikelig innhold av f.eks. kalium 
og W-3-fettsyrer4 (vilt, fisk), løselige fibre fra 
grønnsaker, frukt og bær. Vi spiser mindre 
innmat, hud og brusk til fordel for rene fileter. 

Næringsinnholdet i mange ville planter er 
høyere enn i tilsvarende moderne varianter, som 
gjerne inneholder mye mer vann og sukker.5

2 Varierende innhold  
av næringsstoffer

Mineralinnhold i grønnsaker varierer sterkt og 
avhenger av lokalt klima og jordsmonn. Det er 
derfor usikkert hvor mye vitaminer og minera-
ler man får i seg fra maten.6 Dessuten samsvarer 
ikke nødvendigvis Matvaretabellens tall med 

analysert næringsinnhold i matvarer.7 Årsaken 
er at forskjellige analyser kan gi ulike verdier for 
næringsinntak.

Analyser over lengre tidsperioder viser at 
næringsinnholdet i en rekke matvarer dyrket 
i industrialiserte land var betydelig høyere for 
bare noen tiår siden. For eksempel ble det i 
Tyskland funnet 70 % mindre kalsium i poteter 
og 80 % mindre vitamin C i 1995 enn i 1983.8 
Undersøkelser av mineraler i 10 britiske grønn-
saker 1939-91 viste et fall på gjennomsnittlig 30 
% for magnesium, mens mineralinnholdet i vin-
terpoteter var 8-37 % lavere (fosfor, kalium).9,10

3  
Raffinert mat er næringsfattig

Mineraler og delvis vitaminer i korn er for men-
nesker dårlig tilgjengelige med mindre man 
knuser/maler og bløtlegger og fermenterer og/
eller spirer dem. Ved maling av korn til hvitt mel 
opptas næringsstoffene bedre, selv om 50-75 % 
av kornets vitaminer, mineraler og sporelemen-
ter er fjernet.11 Moderne bakemetoder gjør at 
næringsstoffene opptas dårlig,12 og ved sukker-
raffinering fjernes nesten 100 % av de nærings-
stoffene som finnes i beter og sukkerrør.

Mange kjøper dessuten ferdigmat som inne-
holder lite mikronæringsstoffer, men mye kar-
bohydrat og mange syntetiske tilsetningsstoffer.

Lagring, frysing, eksponering for sollys, sterk 
oppvarming (steking) og endringer i surhets-
graden (pH) fører til tap av en rekke nærings-
stoffer.13

12 grunner til å 
ta kosttilskudd
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Fysisk og mental belastning reduserer nærings-
opptaket, øker utskillelsen og behov for vitami-
ner (C, B) og mineraler (Mg).

4 En stillesittende livsstil  
gjør at vi spiser mindre

Tradisjonelle jegere og sankere spiste mer kon-
sentrert og næringsrik mat enn folkeslag i vår 
tid ved siden at de hadde et langt høyere aktivi-
tetsnivå.14 De drev imidlertid ikke med ekstre-
midrett og hvilte så ofte de kunne. I dagens 
samfunn er idrettsutøvere mer utsatt for tap av 

mineraler og i større grad utsatt for oksidativt 
stress enn alle som beveger seg lite.15 Deres 
ekstreme aktivitetsnivå gjør at næringsbehovet 
øker, selv om de spiser mer næringsrik mat enn 
andre.

Mange som ikke driver idrett, spiser mindre 
enn tradisjonelle jegere og sankere og ofte så 
lite næringsrik mat at de også har behov for til-
skudd.

Eldre spiser mindre enn yngre, men absorbe-
rer mindre av næringsstoffene i maten. Derfor 
trenger de større tilførsel av vitaminer, minera-
ler og sporelementer. 

En del spedbarn, barn og unge får en for 
tidlig overgang til kumelk og korn, to matvarer 
mange ikke tåler.16 Samtidig spiser mange lite 
næringstett mat og får også i seg for lite fett.

5 Biokjemisk og fysiologisk indivi-
dualitet gjør at noen trenger mer

For omkring 100 år siden viste kjemikeren Sir 
Archibald Garrod (1857-1936)17 og senere bio-
kjemikeren Roger J. Williams (1893-1988)18 at 
behovet for næringsstoffer kan variere sterkt 
fra person til person. De siste par tiårene har 
forskere vist at genetisk polymorfisme og epige-
netisk arv kan øke behovet for næringsstoffer.19 
Polymorfisme betyr mange varianter av form, i 
dette tilfellet gener, mens epigenetikk er læren 
om hvordan genuttrykk kan moduleres uten å 
endres.

Antallet enzymer i kroppen er ukjent, og vi vet 
derfor ikke nøyaktig hvor mye av de ulike kofak-
torene som kreves for maksimal enzymfunksjon 
og helse. Dobbel nobelprisvinner Linus Pauling 
(1901-94)20 spekulerte på om mennesket kan 
ha så mange som 50.000 enzymer.21 Alle disse 
trenger kofaktorer som det kan være mangel på 
eller for lite av til å maksimere enzymhastighe-
ten. 

Spredningen i hva som er normalt – fysiolo-
gisk, biokjemisk, mentalt – er mye større enn 
mange er klar over. Forskjeller i organvekt og 
funksjonalitet, variasjoner i konsentrasjoner av 
elektrolytter, proteiner og andre stoffer i blod 
og urinen, ulikheter i smaks- og luktesansen, 
syn og hørsel, mottakelighet for infeksjoner 
(immunrespons) og stresstoleransen varierer. 
Slike faktorer kan bety at vi reagerer ulikt på 
samme type mat og kosttilskudd.22,23

Næringsbehovet varierer gjennom ulike peri-
oder av livet, dvs. at man for å yte maksimalt 
må ta hensyn til gravide, fostre, småbarn, tenår-
inger og eldre,24 men også variasjoner innenfor 
slike grupper.

6  
Økt behov ved stress

Fysisk og mental belastning reduserer nærings-
opptaket, øker utskillelsen og behov for vitami-
ner (C, B) og mineraler (Mg).25

Mennesket og enkelte andre arter (aper, 
marsvin, flaggermus, laks) mangler det siste 
enzymet i kjeden fra glukose til askorbinsyre 
(vitamin C), l-gulon-g-lakton oksidase.26 Dette 
enzymet finnes i planter og de fleste pattedyr, 
som ikke bare kontinuerlig lager vitamin C, 
men også kan øke syntesen kraftig ved stress. 

[ ]
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Når mennesket er utsatt for stress, ”tappes” 
kroppen for vitamin C og gjør den mer utsatt for 
sykdom og skade. Dersom vi holder kroppsvæs-
kene mettet på dette livsviktige vitaminet, står 
vi bedre rustet til å motstå infeksjoner, skader 
og psykisk stress.27

7 Miljøgifter øker 
avgiftningsbehovet

Mennesket er i løpet av evolusjonen tilpasset 
et miljø som inneholder naturlige giftstoffer 
som finnes i planter og dyr. Derfor er leveren 
utstyrt med flere enzymsystemer som kan nøy-
tralisere dem. Imidlertid er vi ikke tilpasset 
en rekke nye miljøgifter, såkalte xenobiotika 
(xeno = fremmed; biotop = leveområde) som 
tungmetaller, radioaktive stoffer, kjemikalier og 
syntetiske tilsetningsstoffer. Opptatt i kroppen 
utløser slike stoffer frie radikaler som kan 
skade cellemembraner, proteiner og arveanlegg 
(DNA).28

En rekke fettløselige fremmedstoffer migre-
rer inn i matvarer fra innpakning. Noen av disse 
(ftalater, DDT) har hormonelle virkninger som 
påvirker vår evne til reproduksjon. Det er mulig 
å øke kroppens avgiftningskapasitet med alger, 
tare, mineraler og vitaminer.29

8 Genetiske defekter og sykdom 
øker næringsbehovet

Anbefalt dagsinntak (ADI) er ment å skulle 
dekke 97,5 % av alle friske menneskers behov 
for næringsstoffer og forhindre mangelsyk-

dom,30 men hva med de siste 2,5 %? Syke har 
som regel økt behov for mange næringsstoffer, 
men får lavkvalitetsmat på sykehus. 

Naturen er ikke perfekt, og arvelige defekter 
har trolig forekommet til alle tider. I steinalde-
ren vokste få opp med alvorlige genetiske feil 
fordi de enten ble tatt livet av direkte eller døde 
av seg selv. Premature (for tidlig fødte) barn 
døde like etter fødselen. Medisinske framskritt 
har gjort det mulig å redde premature barn og 
mange med alvorlige defekter. Både barn med 
psykiske og fysiske defekter kan ha sterkt økt 
behov for visse næringsstoffer livet ut i langt 
høyere grad enn friske.31,32,33

Et optimalt inntak av næringsstoffer kan 
maksimere funksjonalitet og helse på lang sikt 
også ved sykdom, funksjonsfeil eller genetiske 
avvik fra ”normalen”. I vår tid forekommer 
ulike genetiske fødselsdefekter i ethvert tilfelle 
sjelden fem promille av alle nyfødte.34

9  
Få bivirkninger

Kosttilskudd gir få alvorlige bivirkninger, jfr. 
Center for Disease Control, USA. Det er riktig 
at vitamin A kan overdoseres og at det har vært 
rapportert om noen få tilfeller av forgiftning 
blant polarforskere som har spist isbjørnlever. 
Vitamin D kan også være skadelig, men først 
ved svært høye inntak (se egen sak). Det er også 
korrekt at vitaminer og mineraler kan konkur-
rere med hverandre om opptak og funksjon. For 
eksempel kan et høyt inntak av jern ødelegge 

Syke har som regel økt behov for mange nærings-
stoffer, men får lavkvalitetsmat på sykehus. [ ]

I steinalderen døde 
premature barn, noe 
som sterkt reduserte 
gjennomsnittlig leve-
alder.
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vitamin E, og sink og kobber, magnesium og 
kalsium, er naturlige antagonister.35 

Rent bortsett fra at vitaminer og mineraler 
generelt er lite giftige, kan alt vi putter i munnen, 
gi uønskede bivirkninger. Dette gjelder produk-
ter som svært mange bruker daglig, slik som 
kaffe, alkohol og tobakk, og til og med matvarer 
kan gi livstruende allergier eller overfølsom-
hetsreaksjoner. De blir likevel ikke forbudt.

10 Billig terapi med 
næringskonsentrater

Verken vitaminer, mineraler, naturlige fettsy-
rer eller en del andre konsentrater av naturlige 
stoffer (tang-/taremel) kan ikke patenteres. 
Dette fører til priskonkurranse som holder 
prisene nede. Til sammenlikning blir alle nye, 
farmasøytiske medikamenter beskyttet av 
patentlovgivningen, noe som i praksis fører til 
monopolprising og stor fortjeneste.36

Norsk lov hindrer imidlertid fri konkur-
ranse også for kosttilskudd ved å tillate så små 
doser at de blir uforholdsmessig dyre, basert 
på mengden virkestoffer de inneholder. En 
årsaksrettet bruk av vitaminer og mineraler 
(ortomolekylær medisin) kan imidlertid økono-
misk være et langt bedre alternativ enn å dempe 
symptomer med syntetiske medikamenter.

11 Kosttilskudd motvirker 
aldring

Antioksidanter reduserer skadevirkninger av 
frie radikaler, som er involvert i mer enn 100 
sykdommer.37 Naturlige hormoner kan gjen-
opprette ungdommelig hormonbalanse (kjer-
telfunksjoner, muskelmasse, hjernefunksjon, 
skjelett), gi økt funksjonalitet i alderdommen og 
forlenge gjennomsnittlig levealder.38 Det vil bety 
at flere kan være yrkesaktive lenger og at færre 
får behov for å komme på alders- og sykehjem.

12  
Demokratiske rettigheter

I vårt samfunn har man lagt forholdene til rette 
for frie forbrukervalg (for dem som har økono-
misk evne). Vi kan kjøpe så mye vi ønsker av 
helseskadelige produkter som alkohol, tobakk 
og brennevin. Vi kan reise med fly så ofte vi 
har råd til og kjøre bil og motorsykkel så mye 
vi lyster. 

Imidlertid kan vi ikke kjøpe så mye eller 
sterke vitaminer vi vil. Doser på over to ganger 
anbefalingene (ADI) defineres som legemid-
ler. Med noen unntak39 kan de kun selges på 
apotek,40 som i Norge har svært dårlig utvalg 
bl.a. fordi andre kosttilskudd konkurrerer med 
patenterte medikamenter.

Samfunnet dekker kostnader for selvpåført 
sykdom, slik som f.eks. lungekreft av røyking 
eller fedmeoperasjoner, men ikke utgifter til 
effektive kosttilskudd eller alternativer til sko-
lemedisinsk behandling.

Mange andre land godkjenner terapeuter 
som i Norge regnes som ”alternative”, slik som 
f.eks. naprapater (Sverige), UK (homøopater), 
India (homøopater, ayurvedisk medisin), USA 
(osteopater, naturopatiske leger) og Tyskland 
(heilpraktikere). I mange land støttes bruken 
av naturterapi av trygdekassa, og allerede i 1939 
førte den tyske Heilpraktikerloven til offentlig 
godkjenning av naturmedisinsk utdanning.41

Alle har rett til å lære, bli informert, gjøre 
egne erfaringer, til å eksperimentere – også med 
kosttilskudd!

Kosttilskudd er til nytte
Selv om det finnes gode argumenter for å ta 
kosttilskudd og det er uhyre sjelden at de inne-
bærer helsefare, betyr ikke det at alle tilskudd 
er av det gode eller at man ukritisk skal kjøpe 
ethvert produkt som tilbys. En god regel for 
friske er å ta et moderat, bredspektret tilskudd 
av vitaminer og mineraler. Ved sykdom eller 
genetiske defekter må man vite hva man gjør 
for å få ønsket effekt, dvs. man må ta det man 
mangler i effektive doser og i en slik form at 
kroppen kan nyttiggjøre seg dem.

Samfunnet dekker kostnader for selvpåført 
sykdom, slik som f.eks. lungekreft av røyking 
eller fedmeoperasjoner, men ikke utgifter til 
effektive kosttilskudd eller alternativer til skole-
medisinsk behandling.[ ]
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NRE advarer mot å ta flere tilskudd som inne-
holder samme næringsstoff fordi ”høye inntak 
kan gi skadelige helseeffekter”. Kapittel 15 i 
utredningen forklarer hva som menes med 
”ugunstige eller skadelige effekter”, basert på 
tall fra Det europeiske mattilsynet (European 
Food Safety Authority, EFSA). 

EFSA og andre organer som vurderer mulige 
helsefarer forbundet med kosttilskudd, tar 
utgangspunkt i dyrestudier, biokjemiske meka-
nismer og rapporterte bivirkninger av økende 
doser. En ”sikkerhetsfaktor” brukes for å fast-
sette øvre grenser for akseptabelt inntak, dvs. 
at kosttilskudd ikke skal medføre fare eller uak-
septable bivirkninger.

Tankegangen til dem som fastsetter ”øvre 
anbefalte grense” for inntak av gitte nærings-
stoffer, er at kosttilskudd kan være helsefar-
lig selv om det bare er funnet bivirkninger for 
enkeltpersoner. En bivirkning for vitamin C kan 
for eksempel være løs mage, dvs. at bivirknin-
gene ikke nødvendigvis må være farlige.

Logikken for å forby høye doser næringsstof-
fer skriver seg fra erfaringene med å fastsette 
grenseverdier for giftstoffer, som i ettertid ofte 
har vist seg å skade i langt lavere doser enn 
først antatt. Eksempler er miljøgifter som bly, 

Kan kosttilskudd 
være farlige?

kvikksølv og kadmium, kjemiske sprøytemid-
ler og farmasøytiske legemidler. Vurderingene 
er blitt mer restriktive over tid fordi mange 
giftstoffer akkumuleres i kroppen over tid og 
samvirker med andre stoffer, noe som øke gift-
virkningen. For eksempel er bly langt giftigere 
for hjernen hvis man samtidig eksponeres for 
kadmium via sigarettrøyk. 

For livsnødvendige næringsstoffer gjelder 
andre forhold enn for tungmetaller og kjemika-
lier, siden næringsstoffer er noe vi må ha i oss. 
Mangel på selv ett av dem fører til sykdom og 
mulig død, mens fravær av tungmetaller, radio-
aktive stoffer og plantegifter utelukkende er 
positivt for helsa.

Argumentene for å beskytte befolkningen 
mot hypotetiske farer ved inntak av vitaminer 
baserer seg på helt andre kriterier enn dem man 
bruker for å beskytte folk mot tobakk, alkohol, 
sukker, rødsprit og andre løsemidler, rottegift 
eller ferdigvarer med for lite næringsstoffer at 
de er forenlige med god helse. Slike varer er i 
fritt salg uten mengdebegrensninger.

Her er noen eksempler på særlig urimelige 
nedre og øvre anbefalte inntak per dag for noen 
vitaminer:42
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Vitamin B6 (pyridoksin). Anbefalt inntak 
er 1,6 mg, øvre grense 25 mg (15,6 ganger mer 
enn anbefalt). Terapeutisk bruk av vitamin B6 
mot PMS og skjelvinger har vist gunstige virk-
ninger med inntak på 150-500 mg/d.43 Bivirk-
ninger i form av nummenhet kan forekomme, 
men de forsvinner raskt etter nedtrapping.

Vitamin C (askorbinsyre, askorbat). 
Anbefalt inntak er 75 mg og øvre grense 1000 
mg, dvs. 13 ganger høyere enn anbefalt.44 
Vitamin C kan bekjempe infeksjoner, allergier, 
forgiftninger og smerter i doser på noen titalls 
g og mer.45 Over 200 g er gitt intravenøst uten 
farlige bivirkninger (1:2700).

Vitamin D. Anbefalt inntak for voksne er 
7,5 µg og øvre grense 50 µg (1:6,7). En halv time 
i sommersol gir 150-200 µg, men er ikke giftig 
fordi produksjonen av vitamin D3 hemmes ved 
økende blodkonsentrasjon fordi sola bryter 
ned overskuddet. Inntak på 1250 µg/d har økt 
blodets kalsiumkonsentrasjon og ført til ano-
reksi, vekttap, tretthet, oppkast og forstoppelse. 
Dette er 8-10 ganger mer enn selv de mest libe-

rale anbefaler og følgelig lite å bekymre seg om. 
Ved et uhell tilsatte et meieri i Boston i 1994 

hele 70-600 ganger mer vitamin D enn tillatt. 
Etter fem år ble det tatt prøver av melka, som 
inneholdt 962-8250 µg per liter (tran innehol-
der 2160 µg/l).46 Bare 19 personer ble overdo-
sert, hvorav to døde: en 86 år gammel mann 
som led av hjertearytmi og en 72 år gammel 
kvinne som brukte medikamenter mot for mye 
kalsium i blodet.

Vitamin B12 (kobalamin). Anbefalingen er 
2 µg og øvre grense 2000 (1:1000). Det er ikke 
påvist fare selv ved inntak på 3-5000 µg/d.47

Bortsett fra vitamin D er de nevnte vitami-
nene vannløselige og skilles derfor raskt ut av 
kroppen. Langsiktige giftvirkninger av slike 
vitaminer har derfor mer akademisk interesse 
enn klinisk betydning. Derfor finnes ingen 
begrensninger på vitamindoser i land som USA 
og bare i liten grad i Sverige.

For mineraler er veiledende nedre og øvre 
grenser ikke urimelige, siden inntak av ett 
mineral i store doser kan forstyrre opptak og 

Visste du at det kan 
være like dødelig å 
spise mye isbjørnlever 
som å bli angrepet av 
en isbjørn?
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omsetning av andre mineraler med samme 
valens. Dette gjelder for eksempel magnesium 
og kalsium, kobber og sink. Anbefalt dose for 
kalsium er 800 mg og øvre grense 2,5 g per dag 
(ca. 1:3), og for selen er anbefalingen henholds-
vis 40 og 300 µg (1:7,5). De som på kort sikt 
måtte ha behov for større doser, kan lett få i seg 
dem ved å ta noen flere kapsler eller piller.

Det terapeutiske spekteret for mineraler er 
mye mindre enn for vitaminer, hvor det har vist 
seg at noen enzymdefekter kan øke behovet flere 
hundre eller til og med tusen ganger. Et eksempel 
er niacin (vitamin B3), som de fleste trenger i doser 
på noen titalls mg per dag, mens enkelte schizo-
frene pasienter kan ha behov for mange gram eller 
flere hundre ganger normalt behov. VOF
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Diabetes er i ferd med å bli en av våre store folke-
sykdommer. Den viktigste årsaken til overvekt 
og diabetes type 2 er stort sett den samme: Et 
for høyt inntak av høyglykemiske matvarer, dvs. 
lettopptakelige karbohydrater. Likevel legger 
myndighetene ensidig vekt på at pasientene 
skal spise mindre (lavere energiinntak) og trene 

mer (økt energibruk) for å motvirke trenden. 
Slike råd er basert på det som per i dag repre-
senterer det faglige majoritetssynet, der målet 
for forebygging og årsaksrettet behandling er å 
redusere netto energiinntak. 

Et økende mindretall mener at vitenskapelig 
litteratur og kliniske erfaringer tilsier at både 

Kan fosfatholdige 
insektmidler gi diabetes?

Flere faktorer i vårt fysisk-kjemiske miljø ser ut til å kunne forårsake eller 
forverre diabetes, spesielt type 2. Her ser vi på en spesiell type kjemisk 
forurensning: Organiske fosfatmidler.

tekst iver MySTerud   Foto ShuTTerSTock
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overvekt og diabetes type 2 i hovedsak skyldes 
at vi spiser mat som vi gjennom evolusjons-
prosessen ikke er blitt godt tilpasset å spise. I 
praksis betyr det et høyt inntak av høyglyke-
miske matvarer, eventuelt en kombinasjon av 
mye høyglykemisk mat og i tillegg fett. Liten 
fysisk aktivitet vil forverre tilstanden i kroppen 
etter et inntak av mat vi ikke er godt tilpasset, 
men er i seg selv ikke årsak til verken overvekt 
eller diabetes.

Nyere forskning viser at også flere faktorer 
i vårt fysisk-kjemiske miljø ser ut til å kunne 
utløse eller forverre diabetes type 2. Dette 
gjelder en rekke typer kjemisk forurensning. 
I fokus er uorganisk arsen (et potensielt giftig 
sporelement) og flere typer organiske stoffer. 
Dette omfatter organiske klorforbindelser 
som hoper seg opp i næringskjedene, 1,2 bisfe-
nol A3,4,5 og organiske fosfatmidler.6 Den best 
dokumenterte årsakssammenhengen ser ut 
til å være mellom organiske forurensninger 
og diabetes.1,6 I tillegg har pilotstudier vist 
at en spesiell form for svak elektromagnetisk 
påvirkning kan utløse eller forverre tilstanden 
både hos type 1- og type 2-diabetikere.7,8 

Mye brukt insektmiddel
Pesticider som inneholder organiske fosfatfor-
bindelser, utgjør 50 prosent av alle insektmidler 
som brukes i verden, og i praksis er så godt som 
alle barn utsatt for slik forurensning. Det finnes 
over 100 forskjellige slike menneskeskapte 
stoffer som er relativt tungt løselige i vann, men 
som lett løser seg opp i fett. De brytes relativt 
raskt ned, og dette er bakgrunnen for at de ikke 
hoper seg opp i næringskjedene slik organiske 
klorforbindelser gjør. Bruken av organiske fos-
fatforbindelser har økt sterkt grunnet deres lave 
giftighet og fordi de i mye mindre grad lagres i 
pattedyr enn organiske klormidler slik som for 
eksempel dioksiner og PCBer. 

Få studier har undersøkt forekomsten av 
organiske fosfatmidler i menneskevev, men 
studier indikerer for eksempel at størstedelen 
av befolkningen i USA er blitt eksponert for 
organiske fosfatmidler i hjemmet, på arbeids-
plassen, utendørs eller via matvarer.

Fedme og diabetes
En rekke studier underbygger hypotesen om at 
organiske fosfatmidler og klormidler bidrar til 
fedme og diabetes type 2. Dette ser blant annet 
ut til å skje ved at stoffene forstyrrer kroppens 
omsetning av glukose og fettsyrer. En rekke 
studier viser at eksponering for organiske 
fosfatmidler øker blodsukkeret. Andre studier 
viser at de øker nivåene av triglyserider (nøy-

tralfett) i blodet. Organiske fosfatmidler fører 
også til oksidativt stress i kroppen. En meka-
nisme som kan forklare virkningen på blodsuk-
keret, er at bukspyttkjertelen er mer sårbar for 
oksidativt stress enn andre vev og organer. 
Oksidativt stress spiller en viktig rolle i å for-
årsake insulinresistens og dårlig funksjon av 
bukspyttkjertelens betaceller. 

En forskergruppe fra Tunisia konkluderer 
i en oversiktsartikkel med at organiske fos-
fatmidler utgjør en viktig risikofaktor for å 
utvikle diabetes type 2.6 Selv om det trengs 
mer forskning omkring slike viktige temaer, er 
det all grunn til å ta problemstillingen på alvor 
allerede nå fordi organiske fosfatmidler er i så 
utstrakt bruk over hele verden. VOF
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organiske fosfatmidler
Organiske fosfatmidler er kjemikalier som påvirer organismers ner-
vesystem, og de brukes både medisinsk, industrielt og i landbruket. 
Den utbredte bruken fører til omfattende rester av sprøytemidler i mat 
(avlinger), naturlige vannsystemer, jordsmonnet og atmosfæren. Sprøy-
temidler er også den viktigste kilden til eksponering for mennesker. I 
tillegg overføres stoffene lett til fostre under graviditeten. Studier under-
bygger at barn enten er mer utsatt eller er mer sårbare for organiske 
fosfatmidler enn voksne.6 
Organiske	 fosfatmidler	 er	 flytende	 ved	 romtemperatur	 og	 avgir	 en	

damp som kan trenge gjennom huden, epitelcellene (de ytterste hud-
cellene) i luftveiene og øyets hornhinne. Væsken kan absorberes både 
via hudkontakt og i tarmene etter å ha spist forurenset mat.
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Det primære målet for mange dietter har vært 
slanking og forebygging eller behandling av syk-
dommer forbundet med blodsukkerubalanse, 
insulinresistens og overvekt. Diabetes type 2, 
hjertesykdom og metabolsk syndrom har særlig 
vært i fokus, men også kreft, ulike betennelses-
tilstander og autoimmunsykdommer vies stor 
oppmerksomhet.

Hos noen har strategien vært å redusere inn-
taket av energi, særlig fra fett, basert på at det 
skal være balanse i energiregnskapet: inntaket 
av energi i maten skal være like stort som det vi 
trenger for å holde stabil kroppsvekt. Ideen er at 
man må bruke mer energi enn man spiser for å 
gå ned i vekt. Hvis dette er korrekt, må kroppen 
langt på vei fungere som en enkel forbren-
ningsovn eller et kalorimeter, som behandler 
en kalori som en kalori uansett om den kommer 
fra karbohydrater, proteiner eller fett. En slik 
forståelse er blitt kritisert fordi både forskning 

og tallrike kliniske eksempler har demonstrert 
at ”kaloriteorien” ikke gir et godt bilde på hva 
som egentlig skjer i kroppen.

Kroppen er ikke et kalorimeter
Fordi kroppen består av ulike organsystemer i 
et kompleks samspill, bestemmer svært mange 
forhold hvordan matens energigivende nærings-
stoffer omsettes. Det viktigste er hvordan 
kostholdets mengde og andel av karbohydrat, 
protein og fett påvirker blodsukkernivået og 
dermed balansen mellom ulike hormoner og 
enzymer, og hvilken effekt dette har på ulike 
stoffskifteprosesser, vektregulering og kropps-
sammensetning.

Stadig flere erkjenner at veien til en god, 
naturlig vektregulering innebærer et stabilt, 
normalt lavt blodsukkernivå som bidrar til 
hormonell balanse, og særlig til et stabilt og 
relativt lavt insulinnivå. En viktig mekanisme 

Fett 
– måltidets viktigste 
ingrediens

VOF 3/2010 fokuserte på prinsipielle forskjeller mellom ulike 
dietter og utdypet hvilke matvarer mennesket evolusjonært er 
best tilpasset. et viktig spørsmål er hva som er det optimale 
forholdet mellom protein, fett og karbohydrat.

tekst johnny lauPSa-borge     Foto ShuTTerSTock

Jakten på den rette dietten fortsetter:
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her er kostens innvirkning på hvordan genene 
uttrykkes, det vil si hvilke gener som er aktive 
og koder for sine respektive proteiner, og hvilke 
som er ”slått av”. Med riktig fordeling av makro-
næringsstoffene kan man påvirke nivået av en 
rekke hormoner og enzymer i kroppen, slik at 
man for eksempel slår av fettlagring og på fett-
forbrenning. 

Evolusjonært har mennesket levd med et 
stabilt, lavt nivå av hormonet insulin i kroppen, 
mens mange nå har et kronisk høyt insulinnivå. 
Insulin er kroppens viktigste lagringshormon 
for fett, og det hemmer enzymet lipoprotein 
lipase i fettvev og som må være aktivt for å bryte 
ned fett.

Evolusjonsbiologer tar utgangspunkt i at 
menneskets og dets forgjengeres kosthold har 
samspilt med vårt hormonsystem i millioner 
av år, altså et evolusjonært perspektiv (se VOF 
nr. 2/2010), og at mennesket fra naturens side 

er best tilpasset et næringsrikt, lavglykemisk 
kosthold dominert av animalske matvarer og 
sunne fettkilder. Lavglykemisk (lav glykemisk 
belastning) vil si at man spiser måltider som 
ikke gir en rask og høy blodsukkerstigning, men 
som holder blodsukkeret normalt lavt og stabilt. 
Dette oppnår man ved å spise lite eller unngå 
høyglykemiske matvarer som blant annet korn, 
poteter og sukker, og legge mer vekt på protein 
og særlig fett.

Blant kostholdsretningene som i dag øker 
mest i popularitet, er nettopp ulike varianter av 
et steinalderkosthold eller et kosthold inspirert 
av kunnskapen om hva mennesket spiste før 
jordbruket ble utbredt. Herunder hører ulike 
varianter av lavkarbokosthold, det vil si kosthold 
med lite karbohydrat, moderate mengder protein 
og mer fett. Lavkarbodietter har bevisst vært 
praktisert siden 1800-tallet av leger, terapeuter 
og legfolk, men særlig i løpet av de siste tiårene 



Et utall dietter lover slankere kropp og 
bedre helse. Vi har talt over 400 varian-
ter som spriker i alle retninger. Prinsip-
pene i én diett er ofte stikk motsatt av 
det	man	finner	i	en	del	andre.
Den	som	ønsker	å	finne	vei	i	kaoset,	

bør stille grunnleggende spørsmål om 
hver enkelt diett. Hvorfor og hvordan 
ble den utformet og av hvem? Hvordan 
forholder dietten seg til kjente sam-
menhenger innen biologi og evolusjon, 
fysikk, kjemi, biokjemi og fysiologi? 
Hva kan man vise til av dokumentasjon 
fra forskning og klinisk erfaring? For å 
kunne vurdere en dietts kvaliteter og 
konkludere hvorvidt den er fornuftig å 
følge for en som ønsker å bli slankere, 
sterkere og friskere, må man kartlegge 
diettens opphav og intensjoner, dens 
teoretiske	grunnlag	og	hva	som	finnes	

av dokumentasjon fra ulike hold.
Vi mener at en diett bør vurderes ut 

fra følgende kriterier eller perspektiver 
for	å	finne	svar	på	hvorvidt	den	er	for-
nuftig å følge:

● Menneskets naturlige kosthold i et 
evolusjonært perspektiv.

● Menneskets tradisjonelle kosthold 
i et biokulturelt perspektiv.

● Menneskets individualitet i et epi-
genetisk perspektiv.

● Menneskets kosthold i et etisk og 
miljømessig perspektiv.

Første kriterium berører det funda-
mentale spørsmålet ”Hva er mennes-
ket best tilpasset å spise fra naturens 
side?” Utgangspunkt er menneskets 
naturlige kosthold, det som vår art 
er	 blitt	 tilpasset	 gjennom	 flere	 tusen	
generasjoner som jegere og sankere i 

vårt opprinnelige miljø i steinalderen.12 
Det andre kriteriet handler om men-
neskets biokulturelle tilpasning til ulike 
matvarer, det vil si hvordan vi har til-
beredt og brukt ulike råvarer gjennom 
årtusener, og hvordan ulike prosesser 
påvirker matkvaliteten. Her fokuseres 
på viktige sammenhenger mellom 
matkultur, ernæringskvalitet og helse. 
Det tredje betyr at kostholdet i størst 
mulig grad bør ta hensyn til fysiologiske 
særtrekk og skreddersys individuelle 
behov for næringsstoffer og toleranse 
for ulike matvarer for å oppnå best 
mulig helse. Siste kriterium minner oss 
på å praktisere et kosthold som både 
tar vare på egen helse og miljøet ved å 
velge matvarer produsert og transpor-
tert på en økologisk og klimamessig 
forsvarlig måte. 
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har dette kostholdet fått stor oppmerksomhet i 
media, stadig nye bøker og på internett.

Lavkarbokosthold
Hvis man spør ti ”eksperter” om hvor mye eller 
lite karbohydrat kosten kan inneholde for å 
kunne kalles lavkarbo, får man flere ulike svar 
på hva som er ”lavt”.1 Noen definerer alt under 
50–60 energiprosent som lavkarbo, mens 
andre setter grensa ved 40, 20, 10 prosent eller 
enda lavere.

En del vil hevde at så lenge en normalvek-
tig person spiser mindre enn 130–150 gram 
karbohydrater om dagen, er det et lavkar-
bokosthold.2 Dette er en øvre grense for 
det den polske legen Jan Kwaśniewski 
mener kan forsvares, men bare dersom 
man driver aktiv idrett. For andre vil 
et kosthold med høyst 80–100 gram 
kunne regnes som moderat lavkarbo, 
mens Kwaśniewskis erfaring er at 
50–70 gram per dag er optimalt for 
de fleste.3

Jo lavere andelen karbohydrat 
er, desto høyere blir naturlig nok 
andelen protein og fett. Noen lavkar-
bodietter legger størst vekt på magre prote-
inkilder, mens andre anbefaler mest fett.

Det er åpenbart behov for å komme fram til 
en felles definisjon av hvilke grenser som bør 
settes for inntaket av protein, karbohydrat og 
fett som skal gjelde for et lavkarbokosthold. 
Vårt utgangspunkt er at dette bør defineres på 
bakgrunn av det vi vet om menneskets natur-
lige kosthold i et evolusjonært perspektiv (se 
argumentasjonen i VOF nr. 2/2010 og 3/2010) 

og eksisterende kunnskap om biokjemiske, hor-
monelle, enzymatiske og immunologiske effek-
ter etter måltider med ulik sammensetning. 
Regnestykket bør ta hensyn til individuelle 

Fire viktige kriterier

Forskning og klinisk erfaring gir grunn til å hevde at 
karbohydrater bør utgjøre høyst 20 prosent av energi-
inntaket i et lavkarbokosthold for å oppnå tilstrekkelig 
god blodsukkerregulering og gunstige hormonelle 
effekter hos en stor andel av befolkningen. Hvis man 
spiser rikelig med grønnsaker (200 gram per måltid = 
10–15 gram karbo) og spiser en frukt per dag (10–15 
gram), vil man havne et sted mellom 40 og 60 gram 
karbohydrater og høyst 20 gram per måltid.
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Etter	vår	(og	Kwaśniewskis)	vurdering	er	det	uri-
melig å kalle et kosthold hvor mer enn halvparten 
av energiinntaket dekkes av sukker og stivelse, 
lavglykemisk eller lavkarbo, slik noen gjør. 

behov i forhold til alder, kjønn, livsfaser, akti-
vitetsnivå, sykdom og biokjemiske særtrekk. 
Slike faktorer påvirker behovet og toleransen 
for karbohydrater.

Etter vår (og Kwaśniewskis) vurdering er 
det urimelig å kalle et kosthold hvor mer enn 
halvparten av energiinntaket dekkes av sukker 
og stivelse, lavglykemisk eller lavkarbo, slik 
noen gjør. Hva da med 40 energiprosent, slik 
som Barry Sears har foreslått i sine bøker om 
”sonen”? Dette er lavere enn det mange spiser 
og kan være en fornuftig grense i et lavglyke-
misk kosthold med moderate mengder karbo-
hydrat, protein og fett, men det er for høyt til å 
kalles lavkarbo i ordets rette forstand. Dessuten 
blir det for mange et alt for stort volum mat hvis 
karbohydratkildene begrenses til grønnsaker, 
sopp og bær. 

Forskning og klinisk erfaring gir grunn til å 
hevde at karbohydrater bør utgjøre høyst 20 
prosent av matens energi for å oppnå tilstrek-
kelig god blodsukkerregulering og gunstige hor-
monelle effekter hos en stor andel av befolknin-
gen.4-6 For folk flest med et moderat aktivitets-
nivå betyr det at man bør få i seg høyst 80–100 
gram karbohydrater om dagen, mens de som 
trener mye utholdenhet, kan innta 100–150 

gram. Personer med betydelig overvekt eller 
kronisk sykdom tåler ofte langt mindre og kan 
ikke spise mer enn 5–10 prosent karbohydrater 
eller ned mot 10-20 gram per dag.

For de aller fleste vil det være snakk om å 
innta mellom 20 og 80 gram karbohydrater per 
dag, avhengig av alder, kjønn, aktivitetsnivå, 
graden av overvekt og hvilke plager man har. 
Hvis man spiser rikelig med grønnsaker (200 g 
per måltid = 10–15 g karbo) og spiser en frukt 

per dag (10–15 g), vil man havne et sted 
mellom 40 og 60 g, høyst 20 g per måltid, 
mens noen ikke tåler mer enn 10–30 
gram om dagen så lenge man har dårlig 

blodsukkerregulering. 

Andelen fett
Hva så med andelen fett? Hvordan 

kan vi argumentere for et lavt eller 
høyt fettnivå? Også her mener 
vi at man bør ta utgangspunkt i 
menneskets naturlige kosthold 
og se nærmere på hva naturnære 

folkeslag tradisjonelt har spist 
gjennom tidene, slik det for eksem-
pel er beskrevet i bøkene til Helge 

Ingstad (bl.a. Pelsjegerliv7 og Nuna-
miut8) og Weston A. Price (Nutrition and 

physical degeneration9).
Den amerikanske forskeren Loren Cordain, 

som har forsket mye på steinalderkost kom 
med boka The Paleo Diet i 2002 (norsk tittel 
Steinalderkost, forlaget IDG Norge Books AS, 
2004),10 hevder at steinalderkosten var domi-
nert av forholdsvis magre råvarer og totalt sett 
hadde et moderat fettinnhold (28–47 prosent). 
I boka anbefaler han blant annet magert kjøtt, 
fugl, fisk, skalldyr, grønnsaker, sopp, frukt, bær 
og nøtter samt honning, tørket frukt og natur-

lige oljer i små mengder. Samtidig advarer han 
mot lavkarbodietter med et høyt inntak av fett. 
(I kapittel 1 kommer han med flere påstander 
om lavkarbokosthold som vi mener er uriktige 
eller misvisende.) Han trekker fram en eksem-
peldiett på steinalderkost som inneholder 2200 
kcal med 25 prosent karbohydrat, 33 prosent 
protein og 42 prosent fett.

Etter vår oppfatning har Cordain vært for 
mye påvirket av den utbredte oppfatningen at 

[ ]
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et høyt inntak av fett og særlig mettete fettsyrer 
skal øke risikoen for hjerte- og karsykdom, kreft 
og andre lidelser, noe det ikke er grunnlag for 
å hevde ut i fra eksisterende forskning (se bl.a. 
VOF nr. 3/2010). 

Ulike kilder gir grunn til å tro at fettinntaket i 
steinalderen kunne variere mellom ulike steder 
og til ulike tider på året, avhengig av variasjoner 
i tilgjengelige byttedyr og plantenes vekstsyklus. 
Noen kilder angir et spenn fra 10 til 90 prosent, 
men sannsynligvis lå inntaket stort sett i det 

øvre sjiktet så lenge man hadde nok tilgang på 
feite råvarer. I et evolusjonært synspunkt har 
naturfolk i likhet med andre dyr forsøkt å maksi-
mere jaktutbyttet, det vil si å få igjen mest mulig 
energi og næringsstoffer i forhold til arbeids-
innsatsen. Dette understreker også Cordain, og 
trolig var kosten til de fleste steinalderfolk ikke 
så mager som han mener å kunne dokumentere 

i sine analyser.
Cordain underbygger sitt syn med at viltkjøtt 

er magert i forhold til husdyrkjøtt, og at stein-
aldermenneskene ikke kunne spise feitt kjøtt 
selv om de prøvde. Dette mener vi er en man-
gelfull analyse. Man må samtidig se nærmere på 
hvordan naturfolk ofte valgte ut byttedyr under 
jakta, og hva de brukte av kjøtt, innmat og fett 
fra viltet som ble felt.

I en nyere artikkel med fem andre forskere 
legger imidlertid Cordain mer vekt på kvaliteten 
enn andelen fett i kosten.1 Det kan derfor virke 
som om han er blitt mindre ”fettfobisk” enn det 
mange av hans tidligere arbeider kunne tyde på.

Lærdom fra naturfolk
Beskrivelser av kostholdet til naturfolk viser 
at de mange steder foretrakk feite, animalske 
matvarer, og at de var bevisste på å felle bytte-
dyr med nok fett. Som kjent kan det samle seg 
forholdsvis store fettmengder rundt innvoller 
og på bakparten av hjortedyr, mens resten av 
skrotten er relativ mager.

I boka Nunamiut forteller Helge Ingstad at 
de nomadiske innlandsinuitene som han bodde 
hos i Alaska vinteren 1949–50, kunne gå rundt 
med en følelse av sult i lengre perioder hvis de 
ikke klarte å skaffe nok fett, til tross for rikelig 
tilgang på protein fra kjøtt.8 De erfarne jegerne 
var derfor nøye med å plukke ut de rette byt-

I VOF 2/2010 så vi nærmere på bak-
grunnen for ulike dietter. På bakgrunn 
av dette har vi funnet følgende prinsipi-
elle forskjeller:

Matvarer valgt ut i fra et evolusjonært 
perspektiv (menneskets naturlige kost-
hold, steinalderkost, urkost) og/eller et 
biokulturelt perspektiv (det vi tradisjo-
nelt har spist gjennom årtusener etter 
jordbruksrevolusjonen). 

Valg av mengde og andel makro-
næringsstoffer (karbohydrat, protein, 
fett) er basert på kunnskap om 
hvordan sammensetningen påvirker 
bl.a. blodsukkernivå, hormonbalanse, 
enzymnivå, graden av oksidativt stress, 
betennelsesprosesser,	 tarmflora,	
immunforsvaret, kroppssammenset-
ning, vektregulering og sykdomsrisiko. 

Individuelt tilpassede dietter tar 
hensyn til biokjemiske/fysiologiske 
særtrekk, medisinske hensyn/sykdom 
og behov/toleranse for ulike matvarer/
næringsstoffer. 

Valg av kosthold kan være begrunnet 
filosofisk,	 religiøst,	 politisk,	 etisk	 og/

eller miljømessig.
Matvarer kan velges med utgangs-

punkt i krav til kvalitet og renhet for å 
tilfredsstille helsemessige og økolo-
giske hensyn. 

Noen dietter representerer en helhet-
lig tilnærming og tar hensyn til både 
valg av råvarer, matkvalitet, tilbered-
ningsmetode og andelen karbohydrat, 
protein og fett. Andre rendyrker ett 
eller noen få aspekter, for eksempel et 
ønske om å utelukke bestemte matva-
rer eller stoffer på grunn av manglende 
toleranse. Noen kostholdsretninger 
vektlegger	 filosofiske,	 etiske	 eller	 mil-
jømessige hensyn i større grad enn 
andre. Det femte hovedprinsippet 
inngår i det første og fjerde, men vi har 
valgt å skille det ut som et eget punkt 
for å gjøre det tydeligere.

Mange dietter under ulike beteg-
nelser deler samme hovedprinsipper, 
men skiller seg på detaljnivå. Det 
er for eksempel mange likhetstrekk 
mellom det som kalles steinalderkost-
hold, lavglykemisk kosthold, lavkar-

bokosthold og fettrikt lavkarbokost-
hold. Disse vektlegger for eksempel 
at måltidene skal ha lav glykemisk 
belastning, det vil si at blodsukkeret 
ikke skal stige raskt og mye etter et 
måltid, men holde seg relativt lavt 
og stabilt hele døgnet, noe som er 
viktig for å oppnå hormonell balanse 
og god vektregulering. Imidlertid er 
løsningene for å oppnå dette ulike. 
Et såkalt fettrikt lavkarbokosthold 
inneholder lite karbohydrat, moderate 
mengder protein og mye fett, mens et 
lavglykemisk kosthold også inklude-
rer dietter hvor man spiser mindre fett 
og mer karbohydrater, men legger 
avgjørende vekt på karbohydratkilder 
med lav glykemisk indeks.

Et annet eksempel er at et steinal-
derkosthold	per	definisjon	er	gluten-	og	
kaseinfritt, mens en gluten- og kaseinfri 
diett ikke nødvendigvis praktiseres som 
steinalderkosthold fordi mange blant 
annet inkluderer glutenfri, høyglyke-
misk kornmat og legger liten vekt på 
feite, animalske matvarer.

prinsipielle skillelinjer

Vi tåler bare en viss mengde proteiner om 
gangen, rundt 200 til 300 gram per dag. For 
mye proteiner gjør at vi blir kvalme, får diaré, og 
det kan til slutt ta livet av oss. Derfor kunne ikke 
forfedrene våre spise bare magert rødt kjøtt.[ ]
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tedyrene ved å se etter spesielle tegn. For mye 
fettfattig protein kunne resultere i ”kaninsult” 
eller proteinforgiftning, noe også de tidlige opp-
dagelsesreisende i nordområdene visste om.

Selv om Cordain anbefaler magert kjøtt, 
skriver også han flere steder i sin bok om betyd-
ningen av å velge store byttedyr med høyt fett-
innhold.10 Blant annet kan man lese følgende:” 
Vi tåler bare en viss mengde proteiner om 
gangen, rundt 200 til 300 gram per dag. For 
mye proteiner gjør at vi blir kvalme, får diaré, og 
det kan til slutt ta livet av oss. Derfor kunne ikke 
forfedrene våre spise bare magert rødt kjøtt. De 
måtte ha fett sammen med det magre kjøttet, 
eller de måtte supplere det magre kjøttet med 
karbohydrater fra planter. […] I gjennomsnitt 
har store dyr som f.eks. hjortedyr og kyr […] 
mer fett og mindre protein enn mindre dyr som 
f.eks. kaniner og ekorn. […] Hvis du […] bare 
spiste hjortedyr, ville du holde deg frisk. Du ville 
ikke fått proteinforgiftning fordi du var beskyt-
tet gjennom hjortedyrets høye fettinnhold. 
Dette er grunnen til at jegerne i steinalderen 
risikerte livet i jakten på store dyr.” Like fullt 
anbefaler han en forholdsvis høy proteinandel 
og et moderat fettinntak. Dette er helt klart mye 
bedre enn et såkalt vanlig norsk eller ameri-
kansk kosthold, men for mange er det trolig mer 
optimalt å spise mindre protein og mer fett enn 
Cordains eksempler på steinalderkost.

Noen år før oppholdet hos nunamiutene, det 
vil si i 1926, reiste Helge Ingstad til Canadas vill-
marker og ble pelsjeger i en alder av 26 år. Der 
levde han blant annet i et år sammen med en 
omflakkende indianerstamme han kalte villrei-
neterne. I hans legendariske bok Pelsjegerliv fra 
1931 beskriver Ingstad hvordan en villreinjakt 
ble avsluttet med en real matorgie.7 De kastet 
seg ikke over de magre kjøttstykkene. Tvert 
imot ble kjøttfulle lår og steiker til hundemat, 
mens jegerne selv fråtset i lever, nyrer, hjerte, 
fett, beinmarg og reinsdyrhoder. Kjøtt- og bein-
stykker med mye fett og marg var en lekkerbis-
ken. Kjøttet var bare kokt på yttersida og ellers 
rått inni, og det var først og fremst kjøttet nær 
beina som ble fortært. Beinmargen spiste de rå. 
Hodet, som ble stukket inn i ilden med hud og 
hår, var det ypperste av alt. Der fant de hjernen, 
fettet bakom øynene, nervene i tanngarden, 
tunga og framfor alt mulen med sin egenartede 
smak av kastanje. Ved siden av dette spiste de 
eldre indianerne supper av blod og mageinn-
hold, reinens strupehode og andre spesialiteter.

Dette kan ha vært et typisk måltid for stein-
aldermenneske som hadde tilgang på storvilt. 
De foretrakk innmat, fett og marg fordi det er 
mer energi- og næringsrikt enn magre kjøtt-
stykker. Noe av dette kjenner vi også igjen fra 
deler av norsk matkultur – med sine innslag 

av feite kjøttretter, supper basert på ekte kraft, 
blodmat, innmatpølser og smalahove. Animalsk 
fett, særlig fra vilt, har en høy andel umettede 
fettsyrer, enzymer, fettløselige vitaminer og 
andre biologisk aktive stoffer.

Siden den gang har menyen endret seg mye. 
Indianernes hundemat, som fileter og steiker, er 
blitt våre lekkerbiskener, mens innvoller, fett og 
marg har fått en mer beskjeden plass. Hvis man 
vil praktisere et skikkelig steinalder- eller lav-
karbokosthold, bør man ikke bare ta hensyn til 
andelen makronæringsstoffer, men også legge 
vekt på hvilke matkilder som forsyner oss med 
karbohydrater, protein og fett. Her kan Ingstads 
beretninger være en fin inspirasjonskilde. 

Optimal fettandel minst 70 prosent?
Dyreforsøk og kliniske erfaringer med mange 
tusen pasienter og friske, blant annet i regi av 
den polske legen Jan Kwaśniewski, viser at det 
kan være fordelaktig å spise de energigivende 
næringsstoffene i et bestemt forhold.3 I henhold 
til Kwaśniewskis protokoll for optimalernæring 
bør en voksen, normalvektig og frisk person som 
trener lite eller moderat, innta 2,5–3,5 gram fett 
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og 0,5–0,8 gram karbohydrat for hvert gram 
protein. Forholdstallene og mengdene er ikke 
absolutte, og for å oppnå størst mulig effekt av 
kostholdet må det tilpasses individuelt. Viktige 
faktorer er alder, aktivitetsnivå, andelen kropps-
fett, genetiske særtrekk, eventuelle sykdom-
mer, hvor lenge man har fulgt Kwaśniewskis 
optimalernæring og den biologiske kvaliteten 
på maten – jo høyere proteinkvalitet, desto 
mindre trenger man i forhold til karbohydra-
tene. Ifølge Kwaśniewski er det sentrale å spise 
så lite som mulig i riktige mengder og forhold. 

Med optimalernæring trenger man mindre 
næringsstoffer enn om man spiser et tradisjo-
nelt blandingskosthold, og man kan vanligvis 
redusere matinntaket en del i forhold til det som 
er normalt, uten å føle sult eller oppleve energi- 
og næringsmangel.

Med utgangspunkt i Kwaśniewskis forholds-
tall anbefales en normalvektig person på 170 
cm med et gjennomsnittlig aktivitetsnivå og 
god vektkontroll normalt å spise 40–60 gram 
karbohydrater, 60–80 gram protein og minst 

150–200 gram fett daglig. Det gir ca. 2300 kcal, 
hvor 10–15 energiprosent kommer fra protein, 
75–80 prosent fra fett og 5–10 prosent fra kar-
bohydrat. Menn trenger som regel mer mat enn 
kvinner, og trening øker behovet for protein og 
fett samt karbohydrater i utholdenhetsidretter. 
En overvektig person skal spise en lavere andel 
fett og som regel mindre karbohydrat, særlig 
de første ukene av dietten, mens undervektige 
normalt trenger mer, også av protein. Overvek-
tige personer kan spise 1–2 gram fett per gram 
protein så lenge man går ned i vekt og tærer på 
egne fettdepoter.

Ved et fettrikt lavkarbokosthold vil muskel-
cellene etter hvert primært bruke fettsyrer som 
brenselkilde, ikke sukker (glukose), slik som ved 
et kosthold dominert av karbohydrat. Hos per-
soner som er tilpasset et fettrikt kosthold, kan 
75–80 prosent av kroppens energibehov dekkes 
av fettsyrer. Dette forklarer delvis hvorfor man 
kan bli kvitt overflødig kroppsfett selv når 
man ikke trener. Dessuten vil ketonlegemer 
(ketoner), et ”superbrennstoff” som dannes 
av fettsyrer,11 kunne dekke opp til to tredeler 
av hjernens energibehov, og forskning viser at 
hjernen fungerer best på ketoner. Det betyr at 
hjernen ikke trenger så mye sukker (glukose) 
som mange lærebøker påstår.

Bare noen få vev i kroppen er avhengige av 
glukose som brenselkilde. Det gjelder blant annet 
noen celler i hjernen, morkaken, blodcellene og 
noen nyreceller. Med andre ord trenger man ikke 
så mye karbohydrat, normalt bare 30–50 gram 
per døgn, og dessuten kan glukose dannes av pro-

På den annen side skal man passe på å spise 
nok protein. Tilstrekkelige mengder er viktig 
for metthetsfølelsen (sammen med nok fett) 
og for å bygge og reparere kroppens ulike vev 
og organer.
[ ]
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teiner (aminosyrer) og fett (glyserol) etter behov. Forøvrig er det 
slik at hvis man spiser lite karbohydrater og mye fett, reduseres 
proteinbehovet i betydelig grad, og økt inntak av fett bidrar til 
mindre tap av muskler i forbindelse med trening og slanking.

Andelen protein
En del legger om til et lavkarbokosthold med lite fett og 
erstatter det meste av karbohydratene og fettet som fjernes, 
med protein. Dette er ikke nødvendigvis gunstig. Et høyt pro-
teininntak gir et stort overskudd av nitrogen (fra nedbryting 
av protein), som er giftig for hjernen og kroppen og derfor må 
skilles ut via nyrene.

På den annen side skal man passe på å spise nok protein. 
Tilstrekkelige mengder er viktig for metthetsfølelsen (sammen 
med nok fett) og for å bygge og reparere kroppens ulike 
vev og organer. En generell anbefaling for voksne er å spise 
daglig 0,8–1,2 gram protein per kg kroppsvekt, avhengig av 
aktivitetsnivå, helsetilstand og matens proteinkvalitet. Barn 
trenger mer fordi de er i rask vekst og utvikling. Småbarn kan 
spise 1,5–3 gram protein per kg kroppsvekt, mens eldre barn 
bør ligge på minst 1–2 gram per kg.

Hvis man er undervektig, kan proteinmengden økes 
gradvis til det nivået hvor kroppen oppnår en god vektregule-
ring, gjerne opptil 1,5 gram per kg eller høyst 120 gram daglig. 
Personer som trener hardt, trenger også mer protein for å 
reparere celleskader og bygge muskler, gjerne opptil 1,5 gram 
per kg eller høyst 150 gram daglig (opptil 200 gram for en 
stor kroppsbygger som ønsker økt muskelvolum før konkur-
ranser). Dessuten øker proteinbehovet som regel ved sykdom 
fordi syke organer trenger mer under helingsprosessen.

I neste utgave av VOF skal vi se nærmere på et tredje 
hovedprinsipp for å skille ulike dietter fra hverandre. Det 
angår individuelt tilpasset kosthold basert på biokjemiske/
fysiologiske særtrekk, medisinske hensyn/sykdom og behov/
toleranse for ulike matvarer/næringsstoffer. VOF
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mindre stress gir 
sjeldnere tilbakefall av brystkreft
Amerikanske forskere ønsket å teste om psykologiske ferdigheter kunne redusere 
forekomsten av tilbakefall av kreft. I en kontrollert undersøkelse av 227 kvinner 
med nylig påvist brystkreft ble det trukket lodd om hvilken halvpart som 
skulle læres opp i psykologiske ferdigheter for å redusere stressnivået. Den 
gjenværende halvparten ble kun diagnostisert og fulgt over tid. Etter 11 år 
viste det seg at en lavere andel av kvinnene som ble opplært i stressmestring, 
hadde fått tilbakefall av kreft. Også blant de kvinnene som fikk tilbakefall, ble 
det funnet økt overlevelse blant dem som kunne stressmestring. IM

Kilde: Andersen BL, Thornton LM, Shapiro CL mfl. Biobehavioral, immune, and health benefits follo-
wing recurrence for psychological intervention participants. Clin Cancer Res 2010; 16: 3270-8.

tannpussing og hjertesykdom
Folk som sjelden eller aldri pusser tennene, har økt 
risiko for å få hjerte- og karsykdommer og svake beten-
nelsesreaksjoner (inflammasjoner) i kroppen. Det 
kommer fram av britisk forskning på et representativt 
utvalg på over 11.800 personer i Skottland. Munnhy-
giene ble vurdert ut fra hvor ofte deltagerne oppga at 
de pusset tennene, noe som ble koblet sammen med 
sykehusdata. Studien kan imidlertid ikke avklare om 
dårlig munnhygiene er en årsaksfaktor for inflam-
masjon og hjerte- og karsykdom. Den underliggende 
årsaken er snarere feil kosthold, dvs. at vi spiser for 
mye karbohydrater, som er en grunnleggende forutset-
ning for å utvikle tannråte og tannkjøttsykdommer, jf. 
studiene til den amerikanske pioneren Weston A. Price 
(1870-1948) og omtalen av hans viktige forskning med 
tannhelse av George E. Meinig. IM

Kilder: 
● de Oliveira C, Watt R, Hamer M. Toothbrushing, inflammation, and 
risk of carciovascular disease: results from Scottish Health Survey. 
British Medical Journal 2010; 340: c2450.
● Meinig GE. Root canal cover-up. Ojai, CA: Bion Publishing 1993, 
1994.
● Price WA. Nutrition and physical degeneration. 18th printing. La 
Mesa, CA: Price-Pottenger Nutrition Foundation, 1939, 2008.

dårligere sårtilheling 
hos deprimerte 
Sinnstilstanden påvirker hvor raskt en skade blir bedre. En ny 
britisk studie har funnet at sår hos engstelige og deprimerte 
mennesker gror dårligere enn hos dem som har mer positive 
livsopplevelser. Forskerne studerte 93 type 2-diabetikere 
med fotsår i en periode på 24 uker. De fant at også personer 
som hadde en ”konfronterende” måte å takle sykdommen på, 
altså personer som forsøkte å ta kontroll over situasjonen, 
hadde dårligere sårtilheling enn dem med en positiv innstil-
ling. Forskerne undersøkte også hvorvidt unngåelsesstrate-
gier påvirket sårtilhelingen, dvs. situasjoner der personene 
ikke hadde mye kunnskaper om eller viet oppmerksomhet til 
sin situasjon, og sammenliknet deres prognose med perso-
ner som resignert aksepterte situasjonen. Som mål på stress 
målte forskerne konsentrasjonen av hormonet kortisol i 
spytt, og denne variabelen så ut til å kunne forklare deler av 
observasjonen. Jo mer stresset pasienten var, desto dårligere 
var sårtilhelingen.

Kilde: Vedhara K, Miles JNV, Wetherell MA mfl. Coping style and depression 
influence the healing of diabetic foot ulcers: observational and mechanistic evi-
dence. Diabetologia 2010; 53: 1590-8.
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Ikke kaffe og te, men brus, gir overaktive barn
Folkehelseinstituttet startet ”Den norske mor og barn-undersøkelsen” i 1999, og den 
omfatter mer enn 100 000 svangerskap. Dette omfattende arbeidet har ført til flere 
interessante funn. Et eksempel på dette er at Mona Bekkhus som ledd i sin doktor-
grad i psykologi, og flere medarbeidere har testet hvorvidt inntak av kaffe, te og andre 
drikker i svangerskapet påvirker barnets atferd etter fødselen, nærmere bestemt ved 
18 måneders alder. 

Rottestudier har indikert at koffein gjør avkom mer aktive, mens av to forsknings-
rapporter på mennesket ikke hadde funnet noen sammenheng mellom koffeininntak 
og AD/HD. De norske forskerne fant heller ingen effekter av inntak av kaffe og te 
i svangerskapet. I stedet fant de at det var inntaket av brus som økte risikoen for 
overaktive barn. Det var imidlertid et stort brusinntak som måtte til for å finne slike 
effekter. IM

Kilde: Bekkhus M, Skjøthaug T, Nordhagen R mfl. Intrauterine exposure to caffeine and inattention/overactivity 
in children. Acta Paediatr. 2010; 99: 925-8.

Stråling tidlig i livet og dødfødsler senere
Hva skjer med kreftrammede barn senere i livet når de selv forsøker å få barn? Amerikanske 

forskere studerte et utvalg på ca. 1150 menn og 1650 kvinner som hadde overlevd kreft i 
barndommen. De var alle yngre enn 21 år da de fikk påvist kreft og hadde overlevd minst 
fem år etter at de hadde fått diagnosen. 

Forskerne beregnet hvor store doser cellegifter og strålingsdoser pasientene hadde fått på 
testikler, eggstokker, livmor og hypofysen. Dette ble så relatert til risiko for dødfødsel eller at 

de nyfødte døde som spedbarn. 
De fant ingen sammenheng mellom bestråling av menns testikler og skader på deres 

arvestoff. Men for kvinner ble det påvist at høye strålingsdoser av livmor og eggstok-
ker økte risikoen for dødfødsler og tidlig død. De verste følgene ble funnet for kvinner 
som ble bestrålt før de hadde fått sin første menstruasjon. For dem fant forskerne 
negative effekter av selv relativt lave stråledoser. IM

Kilde: Signorello LB, Mulvihill JJ, Green DM mfl. Stillbirth and neonatal death in relation to radiation exposure 
before conception: a retrospective cohort analysis. The Lancet 2010; 376: 624-30.

bisfenol a i kvitteringer
Forskning antyder at det fettløselige, syntetiske stoffet 
bisfenol A, som finnes i en rekke vanlige plastproduk-
ter, kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, dia-
betes type 2 og redusert fruktbarhet. Amerikanske for-
skere har nå påvist en ny kilde til eksponering, nemlig 
det papiret som brukes i kvitteringer fra for eksempel 
kassaapparater og kortterminaler. Forskerne samlet 
inn en rekke ubrukte (blanke) kvitteringer i Boston-
området og analyserte innholdet av bisfenol A. Stoffet 
ble ikke oppdaget i alle prøvene, men i noen av dem var 
nivåene på høyde med det som er påvist hos de nevnte 
pasientgruppene. Når man tar imot en kvittering, får 
man stoffet på fingrene, og noe av det kommer inn i 
kroppen. Butikkansatte vil være mest utsatt for ekspo-
nering. Ifølge forskerne er løsningen enkel: industrien 
bør gå over til papir uten bisfenol A. IM

Kilde: Mendum T, Stoler E, VanBenschoten H, mfl. Concentration of 
bisphenol A in thermal paper. Green Chemistry Letters and Reviews 
2010 (i trykk).

Seksuelle bivirkninger 
av antidepressiva
Dårlig potens eller nedsatt seksuell nytelse er 
vanlig hos pasienter med depresjon. Samti-
dig kan antidepressiva som selektive sero-
toninreopptakshemmere (SSRI), såkalte 
lykkepiller, ha slike bivirkninger. Om 
lag 40 prosent av alle brukere av slike 
midler får seksuelle bivirkninger. 
Seksuell dysfunksjon innebærer en 
forstyrrelse i en eller flere av fasene 
som karakteriserer seksuell opp-
hisselse eller lyst. Det ser ut til 
at forsinket eller manglende 
orgasme er vanligere bivirkning 
enn nedsatt lyst. IM

Kilde: Frost J, Sandvik P, Spigset O. Seksu-
elle bivirkninger av antidepressive legemidler. 
Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; 130: 1930-1.
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Mange er lært opp til å tro at man for å bli slan-
kere, må spise mindre og trene mer. At maten er 
en viktig faktor, er hevet over tvil. Hvorvidt det 
hjelper å spise mindre, er ikke like sikkert. 

Hva så med trening? Studier viser at vanlig 
konvensjonell trening alene er av liten betyd-
ning for kroppsvekta. Skal trening utgjøre en 
forskjell, må et sunt kosthold også være på 
plass, eller man må trene svært hyppig og hardt. 
Problemet med så mye trening at det monner, 
er både at det er vanskelig å gjennomføre og at 
det sjelden er helsefremmende.

Jean Mayer
Helt til langt utover 1960-tallet ble overvektige 
ikke anbefalt å trene, men snarere advart mot 
det. Men så dukket det opp en mann med navn 
Jean Mayer (1920-93). Han var født og oppvokst 
i Paris, men flyttet i 1939 til USA og ble ameri-
kansk statsborger i 1956. I boka Good calories, 
bad calories1, s. 261-63 skriver Gary Taubes at fysio-
logen og forskeren Jean Mayer må ta på seg 
mye av skylda for hypotesen om at for lite fysisk 
aktivitet er årsak til overvekt. 

Mayer registrerte at overvektige mennesker 
ofte ikke spiste mer enn normalvektige – av 
og til mindre. Basert på loven om at mengden 
energi i ethvert lukket system er konstant, lan-
serte han hypotesen om at overvektige var nødt 
til å være mindre fysisk aktive enn normalvek-
tige. Logikken var at mengden tilført energi 
måtte kompenseres med like mye energi brukt 

i stoffskiftet. 
I to studier som senere ble sterkt kritisert – 

en på rotter4 og en på mennesker5 – fikk han 
tilsynelatende bekreftet sin hypotese. Imidler-
tid stilte han aldri spørsmål om hva som kom 
først og sist. Er overvekt et resultat av for lite 
fysisk aktivitet, eller blir man både overvektig 
og mindre fysisk aktiv pga. ubalanse i krop-
pens energiomsetning? For eksempel er både 
lavkarbopioneren Alfred Pennington2, 3 og Gary 
Taubes1, s. 350-54 overbevist om at det siste er til-
fellet, og at et karbohydratredusert kosthold er 
løsningen. Mayer fant heller ingen gode svar på 
hvorfor fysisk aktivitet generelt ikke bidrar til 
vektnedgang, selv om appetitten og matinntaket 
også øker ved økt aktivitetsnivå. Videre nevnte 
han ikke at overvekt var mest vanlig blant fattige 
folkegrupper, som gjerne var mest fysisk aktive. 

Mayer forsto at fysisk aktivitet økte energi-
inntaket, men mente at appetitten ikke ville øke 
tilsvarende.6,7 En studie han foretok i Bengal 
i India ble trukket fram som bevis for dette,5 
men den ble senere sterkt kritisert. Mayer 
sammenliknet her kontoransatte med produk-
sjonsarbeidere. Siden de kontoransatte veide 
13-27 kg mer enn arbeiderne, konkluderte han 
at forskjellen skyldtes at de var fysisk mindre 
aktive. Det han imidlertid ikke brydde seg om, 
var at produksjonsarbeidere som satt på en stol 
mesteparten av dagen, veide 5-7 kg mindre enn 
de fysisk mest aktive. Likevel blir denne studien 
ofte trukket fram som bevis for at trening er 

Blir man slankere 
av å trene?

I motsetning til hva mange tror, bidrar trening i liten grad til å gjøre 
deg slankere. I verste fall kan trening gjøre deg tjukkere og sjukere. 
Hvis ditt viktigste mål er å gå ned i vekt, er endringer i kostholdet 
overlegent mest effektivt.

tekst kenn hallSTenSen    Foto ShuTTerSTock
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viktig for å holde kroppsvekta nede. 
Mayer ble fra første stund kritisert av leger 

og terapeuter som jobbet aktivt med over-
vektige pasienter. Kritikken gikk ut på at 
trening økte både tørsten og appetitten, og 
at det også kunne gi større sannsynlighet 
for usunne valg av mat og drikke. Denne 
kritikken støttes av en ny studie.18 

Trening alene hjelper  
ikke mot overvekt
Den svenske professoren Per Björntorp8 
(1931-2003) har vist at trening kan føre 
til vektreduksjon hos normalvektige, 
men ikke hos overvektige10 (!). Epide-
miologen Alvin Feinstein (1926-2001) 
konkluderte at trening er en ineffek-
tiv metode for å miste kroppsvekt.12 
Lege og forsker Russell Wilder9 
(1885-1959), som jobbet på Mayo-
klinikken i USA på starten av 1930-
tallet, og som er mest kjent for sin 
jobb med kosthold og kroppens 
energiomsetning, erfarte at hans 
pasienter hadde tendens til å gå 
mer ned i vekt om de lå i senga enn 
om de trente. I likhet med mange 
andre praktiserende leger og tera-
peuter mente han at sultkontroll 
var det viktigste, og for å få til det, 
måtte man følge et høyfett-/lavkar-
bokosthold. Med et slikt kosthold opp-
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levde Wilder at mange overvektige kunne spise 
mindre enn 1 000 kcal om dagen og likevel ikke 
føle sult eller andre ubehag. 

Vektoppgang med trening?
Noen studier har vist at intens trening blant 
overvektige kan bidra til vektøkning.11 En for-
klaring kan være at trening gir økt appetitt, og 
dette fører i en del tilfeller til et ønske om å 
ville belønne seg selv med usunn mat.18 Resul-
tatet kan bli at energiinntaket mer enn overgår 
økningen av energiomsetningen pga. trening. 
Psykologene Mark Muraven og Roy Baumeis-
ter skrev i en artikkel fra 2000 at vi har en 
begrenset kapasitet for selvkontroll, og at den 
blir svekket ved stadig bruk.25 Dette kan delvis 
forklare hvorfor trening som krever større eller 
mindre viljestyrke, fører til nedsatt selvkon-
troll i etterkant. Problemene er gjerne mest 
framtredende hos dem med forholdsvis større 
hormonell ubalanse, som for eksempel de med 
overvekt og fedme. 

En artikkel fra Time Magazine om overvekt 
og trening26 tar opp sammenhengen mellom 
fysisk aktivitet og appetitt. To ledende autorite-
ter på området, Steven Gortmaker og Kendrin 
Sonneville fra Harvard Universitet i USA, viste i 
en 18 måneders studie publisert i 2008 at barn 
som begynner å trene, gjerne øker energiinn-
taket mer enn hva det økte energiforbruket fra 
treninga skulle tilsi.27 Gortmaker er også skep-
tisk til lekerommene som er blitt vanlig på ulike 
spisesteder tilpasset for barn. Han mener at det 
ikke er usannsynlig at lekeaktiviteten fører til at 
barna spiser mer av den dårlige maten.

Nyere studier
Timothy Church og kollegaer presenterte i 2009 
en studie av 464 overvektige, utrente kvinner 

med en gjennomsnittsalder på 57,2 år.13 Kvin-
nene ble randomisert til fire ulike grupper: En 
ikke-trenende kontrollgruppe og tre grupper 
som trente henholdsvis 72, 136 og 194 minutter 
i uka med 50 prosents intensitet regnet ut fra 
maksimal puls. 

Alle gruppene gikk ned i vekt, men de trenende 
gikk ikke mer ned i vekt enn kontrollgruppa. De 
som trente mest, gikk heller ikke mer ned i vekt 
enn de som trente minst – snarere tvert imot. 
Hva var årsaken? Church forklarer at trening 
bidrar til å forbrenne bare noen ekstra hundre 
kilokalorier om dagen, og at dette lett blir kom-
pensert for med litt ekstra mat som gjerne følger 
i kjølvannet av økt fysisk aktivitet. Studier kan 
tyde på at den økte appetitten særlig gjelder for 
karbohydratholdig mat.14,15 

Muskler krever mest energi
Mange mener at muskelvev forbrenner mer 
energi enn fett, og det har de rett i. Problemet 
er imidlertid at det er snakk om små forskjeller. 
En utregning viser at 450 g muskler i hvile for-
brenner ca. 6 kcal i løpet av en dag, mens tallet 
for den samme mengden fett er ca. 2 kcal.21 Det 
betyr at å erstatte ca. fem kg fett med muskler 
bare vil øke forbrenningen med ca. 45 kcal på en 
hel dag, tilsvarende 2,3 kg på et år.

Selv om disse forskjellene vil være større om 
musklene brukes, viser studier at trening og 
fysisk aktivitet har en tendens til å bli fulgt av 
ekstra hvile. For eksempel har en studie på barn 
vist at de som er mest fysisk aktivitet på skolen, 
er roligere resten av dagen. Den totale aktivi-
teten i løpet av døgnet er gjerne den samme.28 
En av forskerne fra nevnte studie, Terry Wilkin, 
forteller at vi evolusjonært perspektiv har utvi-
klet oss til å være forsiktig med energibruken, 
og at den frivillige fysiske aktiviteten delvis blir 

På	kroppen	finnes	to	typer	fettvev:	hvitt	
og brunt. Brunt fettvev har mørkere 
farge fordi cellene innholder mange 
flere	 ATP-produserende,	 jernholdige	
mitokondrier. Brunt fettvev har også 
større tilførsel av blodårer enn hvitt, 
siden behovet for oksygen er større. 
Normalt danner mitokondrier energi-
bæreren ATP (adenosintrifosfat), som 
brukes til arbeid, og avgir relativt lite 
varme. Mitokondriene i brunt fettvev 
frigir energi i form av varme, noe som 
skyldes at de på innsiden av cellemem-
branene inneholder såkalte ukoblete 
proteiner (termogenin), som er spesielt 
tallrike i brunt fettvev.22,34

En normal overlevelsesmekanisme i 
kalde omgivelser er å skjelve, noe som 

øker muskelarbeidet og gir større var-
meproduksjon. Spedbarn har minimalt 
med muskler og er mer avhengig enn 
voksne av andre mekanismer for å 
øke varmeproduksjonen. Derfor utgjør 
brunt fettvev ca. 25 prosent av den 
totale kroppsmassen til spedbarn. Slikt 
fettvev	finnes	på	ryggen,	på	øvre	del	av	
ryggsøyla og ut mot skuldrene.30

Det har lenge vært en vanlig oppfat-
ning at brunt fettvev forsvinner etter 
hvert som vi blir eldre, men nye studier 
kan tyde på at det ikke behøver å være 
tilfellet. Voksne beholder noe brunt 
fettvev øverst på brystet og i nakken og 
kan stimulere aktiviteten ved å holde 
seg avkjølt. 

Nyere studier indikerer at vi har to 

ulike typer brunt fett.31-33 Den ene blir 
styrt av det sympatiske nervesystemet 
og bidrar til å regulere kroppstempe-
raturen. Denne typen brunt fettvev 
finnes	 typisk	 rundt	 nyrene	 og	mellom	
skulderbladene. Den andre typen brunt 
fettvev er mer likt vanlig hvitt fettvev, 
men	inneholder	bare	flere	mitokondrier,	
og blir derfor trolig påvirket av vanlige 
fettstimulerende hormoner. 23,24 Siden 
brunt fettvev bruker hvitt fettvev som 
energi, vil de som har mye aktivt brunt 
fettvev, lettere kunne holde vekta eller 
gå ned i vekt. Brunt fettvev stimuleres 
ved kulde, og forskning tyder på at 
man kan øke mengden og aktiviteten 
i brunt fettvev med koffein, efedrin og 
aspirin.44

brunt fettvev
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Studier som sammenlikner effekten av kun 
kosthold og kosthold pluss trening viser at kost-
holdsgruppa gjerne går like mye ned i vekt som 
dem som både trener og spiser sunnere. 

automatisk styrt. En ny studie fra samme for-
skergruppe, der 202 barn mellom sju og 10 år 
deltok, viser at overvekt og fedme fører til inak-
tivitet, men ikke motsatt.29 Dette støtter hypote-
sen til Taubes og Pennington.1,2,3

Brunt fett
Flere faktorer tyder på at mennesket som art 
ikke har like god regulering av kroppsvekta 
som andre arter. En årsak kan være at vi har 
lite brunt fettvev (se egen rubrikk), som er 
mer energikrevende og varmeproduserende 
enn vanlig hvit fett. Studier viser sammenheng 
mellom mengden brunt fettvev og kroppsmasse-
indeks, spesielt hos eldre.32 En annen studie av 
yngre menn viste at de med en kroppsmassein-
deks på under 25 hadde mer aktivt brunt fettvev 
enn overvektige.33 Ekstra interessant var at det 
brune kroppsfettet ikke var aktivt ved en rom-
temperatur på 22 grader, som er vanlig i mange 
hjem. Ved 16 grader var det imidlertid aktivitet 
hos 23 av 24 forsøkspersoner. 

Kanskje vi ikke skal fyre for mye eller kle på 
oss for mye – spesielt de som ønsker å gå ned 
i vekt? Fra tidligere vet vi at man venner seg 
raskt til lavere temperatur, og nå vet vi svaret: 
Det brune kroppsfettet aktiveres.

Metthetskontrollen avgjør
Overspising gir trolig større utslag på vekta hos 
oss sammenliknet med andre arter som har mer 
brunt kroppsvev. Dette gjør oss mer avhengig av 
å kontrollere appetitten og sultfølelsen, noe som 
hovedsakelig gjøres ved å kontrollere hormonene 
insulin og leptin, hvilket igjen krever et stabilt 
blodsukker.1,38 Jo mer stabilt blodsukkeret er 
gjennom døgnet, desto bedre sultkontroll. For å 
holde et jevnt blodsukker er ingenting bedre enn 
et kosthold rikt på fett og fattig på karbohydrater. 
Der trening alene er lite effektivt med hensyn til 
vekta, er det helt annerledes med kostholdet. En 
rekke studier har vist at lavkarbokosthold effek-
tivt bidrar til vektreduksjon og appetittkontroll. 
Blant annet viste Boden og kollegaer at energi-
inntaket i en forsøksgruppe sank med ca. 1 000 
kcal når man la om til et slikt kosthold.39

Studier som sammenlikner effekten av kun 
kosthold og kosthold pluss trening viser at kost-
holdsgruppa gjerne går like mye ned i vekt som 
dem som både trener og spiser sunnere. Dette 
gjelder både for overvektige16,17,19,20,43 og nor-
malvektige.36 Likevel er det viktig å merke seg 
at trening og kosthold sammen gjerne fører til 
mindre muskeltap og større fettap enn  om man 
kun legger om kostholdet.41,42

Trening hindrer muskeltap
En gjennomgående utfordring for alle som 
ønsker å gå ned i vekt, uansett om de følger 

et lavkarbokosthold eller andre kostretnin-
ger, er at en del muskelmasse har tendens til 
å forsvinne sammen med fett.35 Fysiologisk 
sett er dette naturlig, siden en stor kroppsvekt 
krever mye muskulatur. Ved vektnedgang vil 
kroppen følgelig ikke ha behov for den samme 
mengden muskler og ser gjerne også nytten 
i å kvitte seg med  energikrevende kropps-
vev. Imidlertid er det gunstig å beholde mest 
mulig muskler, da det bl.a. kan bidra til bedre 
koordinasjon, kroppsholdning, forbrenning 
og mer styrke, økt selvfølelse, kroppsfasong 
og bedre balanse. 

En norsk studie over 10 uker fra Pål Jåbekk, 
Ingvild A. Moe og kollegaer viser at trening 
og høyfett-/lavkarbohydratkosthold hører 
sammen.40 I studien deltok 18 utrente kvinner 

i alderen 20-40 år vilkårlig delt i to grupper. 
Begge gruppene trente under oppsyn 60-100 
minutter to ganger i uka, men det var kun den 
ene gruppa som ble satt til å følge et karbo-
hydratredusert kosthold. Den andre gruppa 
skulle spise som de pleide. Etter 10 uker viste 
resultatene at de som kun trente ikke hadde 
gått ned i vekt, mens lavkarbogruppa hadde 
gått ned gjennomsnittlig 5,6 kg. Enda mer 
imponerende var at kun fett var blitt borte. 
Dette er unormalt med så stort vekttap, og 
viser at trening har sin effekt – bare den gjøres 
sammen med et sunt kosthold.

Hyppig og hard trening
Normalvektige og lett overvektige kan sann-
synligvis bruke trening alene til å holde vekta, 
men da snakker vi generelt om hard og store 
mengder trening – gjerne 60-90 minutter 5-7 
dager i uka. Dette kan vi blant annet se hos 
toppidrettsutøvere, som kan spise og drikke 
nesten det de vil uten å legge på seg. Dette 
betyr imidlertid ikke at de ikke ville hatt nytte 
av å spise mest mulig ”hormonvennlig”. Vi har 
en begrenset toleranse for intensiv trening, 
og overskrides den, vil det kunne gå på helsa 
løs. Ved overvekt og fedme er hyppig, intensiv 
trening verken effektivt11 eller tilrådelig. Per-
soner med store kropper ”trener” allerede mer 
enn normalvektige fordi de bærer på så stor 
vekt, og de bør derfor først konsentrere seg 
om å legge om til et blodsukkerstabiliserende 
kosthold. VOF

[ ]
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Trening på 
høyfettkosthold
en norsk studie fra 2010 viser at et ketogent kosthold med svært lite 
karbohydrat og mye fett kombinert med styrketrening gir markert 
bedre vektnedgang enn styrketrening sammen med et mer liberalt 
karbohydratredusert kosthold.

tekst kenn hallSTenSen    Foto ShuTTerSTock

I fjor sommer ble en interessant norsk kost- og 
treningsstudie publisert i det anerkjente tids-
skriftet Nutrition & Metabolism.1 I fagkretser 
diskuteres om kosthold eller trening er viktigst 
for å kunne redusere kroppens fettlagre. Flere 
studier av kjente fagpersoner har gitt overbe-
visende dokumentasjon for at trening gir stor 
vektreduksjon, med mindre treningsmengden 
er særdeles stor og hyppig.2,3,4,5,6 En studie av Pål 
Jåbekk, Ingvild Andreassen Moe og kolleger gir 
klar støtte til synet om at kostholdet er viktigst. 

Fettapet var på 5,6 kg i ”fettgruppa”, men var 
uforandret i den andre.

Mastergrad ga unik studie
I forbindelse med mastergradsarbeidet til Pål 
og Ingvild på Norges Idrettshøgskole (NIH) 
gjennomførte de en svært interessant studie. 
Hovedforfatter Jåbekk skrev om høyfettkost-
hold og utholdenhetsprestasjon som en del av 
sin bachelorgrad. Da han tok fatt på master-
studiet, var det naturlig for ham å jobbe videre 
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Mye tyder på at karbohydratrestriksjon kan 
redusere muskeltapet ved vekttap. Imidlertid er 
det usannsynlig at et forlenget fravær av karbo-
hydrater i seg selv ville økt muskelmassen hos 
våre deltakere. 

med dette emnet, og han ønsket å se på hvordan 
et slikt kosthold sammen med trening påvirket 
kroppssammensetning og -vekt. Han fikk med 
seg Ingvild, som har erfaring med bruk av keto-
gent kosthold mot epilepsi. Helge D. Meen, Arne 
T. Høstmark og Sissel E. Tomten var dyktige og 
interesserte veiledere.

I studien deltok 18 utrente, overvektige 
kvinner i alderen 20-40 år med KMI > 25 (KMI 
= kroppsmasseindeks, dvs. kroppsvekt dividert 
med høyden i meter opphøyd i andre). Kvin-
nene ble tilfeldig inndelt i to grupper, der del-
takerne i den ene (Lc+Ex) spiste en diett bestå-
ende av 6 energiprosent (E %) karbohydrater, 
66 E % fett og 22 E % protein, mens fordelinga 
i den andre gruppa (Ex) var henholdsvis 41, 34 
og 17 E % (inntatt alkohol og avrundinger gir 
100 prosent). Alle gjennomførte samme styr-
ketreningsprogram med veiledning under hver 
eneste økt to ganger i uka – 60-100 minutter 
hver gang. Ingen hadde fulgt et lavkarbohydra-
tredusert kosthold tidligere eller hadde drevet 
styrketrening regelmessig siste seks måneder. 
Totalt gjennomførte 16 kvinner studiet over 10 
uker – 8 i hver gruppe. 

Alle deltakerne fikk spise ubegrenset, men 
Lc+Ex-gruppa skulle spise så lite karbohydrater 
at de fikk målbare ketonlegemer i urinen. Ex-
gruppa fikk beskjed om å spise som tidligere. 

I uke fire og sju ble det gjennomført fire 
dagers inntakskontroller, der all mat ble veid 
på digitale vekter. Kroppssammensetninga ble 
målt før og etter 5 og 10 uker med såkalt DEXA 
skanner (Dual Energy X-ray Absorptiometry), 
som blir regnet som ”gullstandard” for denne 
type måling. Det ble tatt blodprøver og målt 
total-, LDL- og HDL-kolesterol, triglyserider og 
glukose (blodsukker).

Resultater
De som spiste ketogent (Lc+Ex), gikk ned 5,6 
kg, mens de andre (Ex) gikk opp 0,8 kg. Bare 
resultatene for den ketogene gruppa var signifi-
kante (dvs. at sannsynligheten for feil er mindre 
enn 5 prosent). Ex-gruppa gikk opp 0,8 kg i 
muskler og ikke i fett. Deltakerne fikk i gjen-
nomsnitt et fettap på 0,6 kg og en signifikant 
økning av fettfri kroppsmasse på 1,6 kg. De som 
spiste ketogent, fikk en ikke signifikant økning 

av fettfri kroppsmasse på 0,1 kg. 
Blodverdiene for kolesterol, triglyserider 

og fastende blodsukker var ikke signifikant 
forskjellige, men i den ketogene gruppa var 
triglyseridene under og etter studien signifikant 
lavere.

Styrketrening hindrer muskeltap
Hvorfor var styrketrening en del av studien?

- Det er vanlig at man mister fettfri kropps-
masse ved vektreduksjon, noe som ikke er 
ønskelig. Trolig mislykkes mange i å redusere 
vekta nettopp pga. tap av muskler og annet 
fettfritt kroppsvev. Vi ønsket å undersøke om 
styrketrening kunne motvirke dette og om det 
var forskjell på to ulike kostholdsretninger, for-
klarer Pål og Ingvild.

Deltakerne gikk markert mer ned i fettvekt 
på et ketogent kosthold sammen med trening, 
mens deltakerne i den andre gruppa la på seg 
litt mer muskler. Kan dere forklare dette? 

- Kvinnene som kun drev styrketrening, økte 
muskelmassen, som forventet. Vi forventet heller 
ikke at de som bare trente, skulle få signifikant 
mindre fettmasse, ettersom tidligere studier 
viser at kostholdet også må forandres for å få 
en slik effekt. Vi fant ingen signifikant endring 
i muskelmassen i den ”ketogene gruppa”. De 
individuelle resultatene fra studien viser imid-
lertid at det er mulig å bygge muskler mens 
man mister fett, og det er viktig kunnskap. Det 
er vanlig å tape muskelmasse både på ketogen 
diett og ved andre vektreduksjonsregimer. Når 
vår studie ikke ga signifikant muskeltap, skyld-
tes det sannsynligvis styrketreninga.

Studien fant ikke signifikant forskjell på 
totalt energiinntak. Likevel var gjennomsnitt-
lig energiinntak mer enn 200 kcal lavere i den 
ketogene gruppa, til tross for at gjennomsnitt-
lig høyde og vekt var markert større. Kan dette 
forklare noe av vektnedgangen, og at de ikke 
bygde så mye muskelmasse?

– En sannsynlig forklaring til vekttapet er det 
lavere energiinntaket, men forklarer ikke alt. 
Det er korrekt at både vekt og høyde i gjennom-
snitt var en del større i den ketogene gruppa, 
men både KMI og fettprosent var like store før 
studien tok til. I utgangspunket burde det derfor 
ikke være forskjeller i evnen til å bygge muskler. 

Det er mulig at proteininntaket i den keto-
gene gruppa burde vært høyere, siden diettin-
dusert ketose kan øke nedbrytninga av protein 
for å frigi aminosyrer til glukose. En forklaring 
på at muskeløkningen i den ketogene gruppa 
var minst, kan derfor ha vært at proteininntaket 
var for lavt. En annen forklaring kan ha vært 
at glykogenlagrene ble mindre. Vi kontrollerte 
ikke for muskelstyrke, dvs. at det kan være at vi 
ikke ville funnet noen forskjeller, selv om delta-

[ ]

Pål Jåbekk

Ingvild A. Moe
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kerne i Ex-gruppa la på seg mer muskler.
En annen sak er at det ikke nødvendigvis er 

om å gjøre å ha størst mulig muskelmasse. Vik-
tigere er forholdet mellom muskel- og fettvekta. 
Mange overvektige har mer muskelmasse enn 
normalvektige, spesielt i underkroppen, rett og 
slett fordi de trenger mer muskler for å bære 
den ekstra vekta, sier Pål.

Det er også vanlig at indre organer (nyre, 
lever, hjerte) blir mindre ved vektreduksjon, 
og dette kan muligens delvis forklare hvorfor 
økningen av fettfri kroppsmasse ble mindre i 
den ketogene gruppa.7

Kan det være at en bedre tilpasning til 
fettsyrer og ketonlegemer i videreføringen 
av dette studiet kunne bidradd til økt fettfri 
kroppsmasse i Lc+Ex?

– Den fysiologiske hensikten med ketonlege-
mer er å erstatte glukose som drivstoff, og dette 
er også kjent for å gi bedre sult- og metthets-
kontroll. Når kroppen etter en tid uten tilfør-
sel av karbohydrater er blitt tilpasset bruk av 
fettsyrer og ketonlegemer som drivstoff, redu-
seres behovet for omdanning av aminosyrer til 
glukose. Mye tyder på at karbohydratrestriksjon 
kan redusere muskeltapet ved vekttap. Imidler-
tid er det usannsynlig at et forlenget fravær av 
karbohydrater i seg selv ville økt muskelmassen 
hos våre deltakere. Noen få studier har vist økt 
muskelmasse ved karbohydratrestriksjon. Erfa-
ringer viser at dersom dette ikke er observert 
innen 10 uker, er det usannsynlig at det vil skje. 
Det er dessuten mindre sannsynlig at kvinner 
vil få økt muskelmasse enn menn.

Kostholdet før studiet
Vi legger merke til at de i kontrollgruppa (Ex) 
hadde et annet forhold mellom makronærings-
stoffene enn det som anbefales – karbohydrat-
inntaket var bare på 41 E %, men anbefalinger 
lyder på 55-60 E %. Siden gruppene trente 
sammen, kan man tenke seg at Ex-gruppa ble 
påvirket av ”de ketogene”. 

- Vet dere hvor mye energi deltakerne i de 
to gruppene spiste før de deltok i studien, og 
eventuelt hva fordelinga mellom fett, protein 
og karbohydrater da var?

- Nei, dette er informasjon vi av tidsmessige 
og økonomiske årsaker ikke fikk samlet inn. Det 

er ikke umulig at Ex-gruppa ble påvirket av de 
andre, men det påvirker likevel ikke våre viktig-
ste funn fra studien.

En av personene som ble ekskludert fra Ex-
gruppa, spiste så lite karbohydrat at det ble 
målt ketonlegemer i urinen. Fant dere andre i 
denne gruppa som spiste under 100 g karbohy-
drat per dag? 

- Det er riktig at en av deltakerne fikk positivt 
utslag for ketonlegemer i urinen og at data fra 
denne deltakeren ikke ble inkludert i analysen. 
Ingen av Ex-gruppas deltakere som er med i 
analysen, oppga karbohydratinntaket til under 
100 g per dag. 

Spiste noen i Lc+Ex-gruppa mer enn 100 g 
karbohydrater om dagen?

- Nei. Gjennomsnittlig inntak i denne gruppa 
var 23 g/d, og den høyeste målte verdien var så 
lav som 42 g/d.

En annen sak er at det ikke 
nødvendigvis er om å gjøre å 
ha størst mulig muskelmasse. 
Viktigere er forholdet mellom 
muskel- og fettvekta. [ ]
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Nye studier?
Det blir stadig gjennomført nye studier på de 
gunstige effektene av et evolusjonært tilpasset 
kosthold med mye animalsk fett og lite karbo-
hydrat.8,9,10,11,12 Likevel skulle vi gjerne sett enda 
flere slike studier, både her hjemme og i andre 
land.

Har dere planlagt flere studier på et kost-
hold basert på lite karbohydrater og mye fett?

- Nei. Vi skulle veldig gjerne gjort flere studier 
innen dette feltet, men da må vi tilhøre en orga-

nisasjon vi kan jobbe under. Vår drøm er å ta 
en doktorgrad og gjennomføre slike studier som 
del av denne. Hvis dere kjenner noen som vil 
betale oss for å gjøre studier, er det bare å si ifra.  

Vet dere om liknende studier under gjen-
nomføring, eller som vil bli publisert i nær 
framtid?

– Vi kjenner ikke til at liknende studier i 
Norge. Om man er interessert i å følge med på 
studier i andre land, kan man blant annet følge 
med på clinicaltrials.gov. VOF
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Jula er over, men mye av julematen 
kan med fordel også brukes ellers i året 
– for eksempel sylte, svineribbe, pin-
nekjøtt og klippfisk.

Oppskriftene vi presenterer i VOF, 
skal være enkle og raske å følge for selv 
den minst kyndige. Totalt energiinn-
tak i løpet av en dag er satt til ca. 2200 
kcal, hvorav ca. 100-200 kcal skal 
komme fra karbohydrater (25-50 g). 
De som trenger mindre eller mer mat, 
kan beregne porsjonsstørrelsene ved å 
endre like mye på alle ingredienser.

Forholdet mellom fett, protein og 
karbohydrater bør være omtrent kon-
stant uansett hvor mye man spiser. 
Derfor viser vi hvor mye mat i vekt 

2200 kcal tilsier ved å oppgi hver enkel 
matvare i gram. Vi har valgt å fordele 
dagens totale energiinntak slik at 25 
prosent inntas til henholdsvis frokost 
og lunsj og 50 prosent til middag. 
Noen foretrekker mer mat om morge-
nen, andre til lunsj eller middag, mens 
atter andre kan foretrekke flere eller 
færre måltider. Her finnes ingen fasit, 
og det er opp til hver enkelt å justere 
i henhold til eget behov. Det anbefales 
imidlertid at dagens siste måltid inntas 
mellom kl. 18 og 20. 

Våre anbefalinger betyr et energi-
inntak på 550 kcal både til frokost og 
lunsj og 1100 kcal til middag. De som 
for eksempel har behov for totalt 1800 

eller 2600 kcal om dagen, kan ganske 
enkelt redusere eller øke mengdene 
i oppskriftene med ca. 20 prosent. 
Trener du mye eller er i stor fysisk akti-
vitet, kan du om ønskelig øke mengden 
protein noe.

Vi presenterer bevisst noen av 
oppskriftene uten korn- eller melke-
produkter. Mange som har problemer 
med disse produktene, tåler likevel 
meierismør. I motsatt fall kan man for 
eksempel bruke smult, klarnet smør 
eller ghee, gåsefett, kokosfett og -melk, 
palmekjerne- og olivenolje, majones, 
pesto, etc.  Våre beregninger av ener-
giinnhold er avrundet til hele tall (helt 
nøyaktig behøver det ikke å være).

Hverdagsmat med 
lite karbohydrat
tekst kenn hallSTenSen     Foto agurTxane concellon

OPPSKRIFtER
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2 frokoster:

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 15 1 12
Fett 51 3,3 86
Karbohydrater 3 0,2 2

Rosinbrød m/sylte
50 g rosinbrød – se oppskrift lenger bak
20 g smør
50 g sylte
15 g majones

Mer likt en julefrokost enn dette kan 
det knapt bli for mange. Med en bedre 
brødoppskrift enn tradisjonelt er dette 
også forenlig med et lavkarbohydrat-
kosthold. Skjær to tynne skiver rosin-
brød, ha på meierismør og sylte før det 
hele toppes med litt majones – gjerne 
hjemmelagd.

Frøknekkebrød 
m/røkelaks
50 g frøknekkebrød 

– se oppskrift lenger bak
35 g meierismør
50 g røkelaks
15 g majones

Legg laks oppå smørsmurte 
knekkebrød, og ha til slutt på 
majones – gjerne hjemmelagd.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 16 1 12
Fett 52 3,3 86
Karbohydrater 3 0,2 2
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Spekesild m/rødløk
100 g spekesild, utvannet
50 g rødløk
15 g syltede rødbeter
10 g flatbrød
15 g smør
50 g rømme/crème fraîche

Enkel og rask lunsj. Kutt sild og løk i 
passe store biter, og serveres sammen 
med syltede rødbeter, rømme/crème 
fraîche og smørsmurt flatbrød. 

2 lunsjer:

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 16 1 12
Fett 52 3,3 86
Karbohydrater 3 0,2 2

Middelhavslunsj
100 g kokt skinke
100 g avokado
50 g rød paprika
50 g oliven
100 g ruccolasalat
25 g olivenolje (ca. 3 vanlige spise-
skjeer)

Kutt skinke, avokado og paprika 
i terninger, riv salaten og bland 
sammen med hele eller halve 
oliven i en bolle. Bruk olivenolje 
som dressing.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 19 1 14
Fett 46 2,4 77
Karbohydrater 19 0,6 9

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 22 1 16
Fett 49 2,2 81
Karbohydrater 5 0,2 3
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2 middager:
Ribbetallerken
50 g svineribbe (bein ikke medregnet)
50 g pinnekjøtt (bein ikke medregnet) 
50 g grovkvernet pølse
50 g medisterkake
50 g poteter, kokt
75 g kålrotstappe
50 g gulrøtter
3 ss steikesjy
30 g surkål
3 ss ribbefett

Kanskje er du en av de mange som har rester av ribbe 
og pinnekjøtt fra jula? Synes du det blir for mye styr 
både med svineribbe og pinnekjøtt, kan du velge kun 
225 g svineribbe eller 125 g pinnekjøtt. Damp pølsa 
sammen med pinnekjøttet den siste tida. Lag stappe 
med gulrøttene, kålrot og steikesjy fra svineribba. 
Server kjøttet med pølse, en medisterkake, kålrot-
stappe, surkål og ribbefett.

Klippfisk m/bacon
80 g utvannet, renset klippfisk
100 g bacon i terninger
50 g poteter, kokte
75 g gulrøtter
75 g kålrot
75 g smør
50 g rødkål
salt og pepper

Bacalao er en populær rett lagd av klipp-
fisk, men mange synes klippfisk er minst 
like god med bacon og annet tilbehør. 
Vann klippfisken ut i minst 12 timer og 
la den trekke/koke ca. 20 minutter. Steik 
den gjerne i bakerovnen med litt malt 
pepper drysset oppå. Skjær bacon eller 
sideflesk i terninger og steik til brunlig 
farge. Lag stappe av gulrøtter, kålrot 
og smør – smak til med salt og pepper. 
Server klippfisken med kokt potet, 
stappe og rødkål og bruk baconterninger 
og -fett som saus/topping. 

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 40 1 14
Fett 98 2,5 78
Karbohydrater 24 0,6 8

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 48 1 17
Fett 94 2 76
Karbohydrater 21 0,4 7
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Rosinbrød, lavkarbo
4 egg, hele
2 dl erytritol (f.eks. Sukrin®)
100 g smør
½ dl vann
50 g mandelmel
1 ss loppefrø, malte
1 ½ ts bakepulver
30 g rosiner

Pisk egg og erytritol godt, bland i smeltet smør og 
vann og rør grundig. Bland alle de andre ingredi-
ensene og ha i røren. Hell deretter røren over i en 
passe stor brødform. Steikes i ca. 40 minutter på 
225 grader midt i ovnen. Pass på at brødet ikke 
blir brent. Legg eventuelt over aluminiumsfolie 
på slutten av steiketida.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 40 1 14
Fett 98 2,5 78
Karbohydrater 24 0,6 8

Frøknekkebrød
100 g solsikkekjerner 
25 g linfrø 
25 g sesamfrø 
25 g speltkli 
1 ss loppefrø, malte 
½ ts salt 
25 g erytritol (f.eks. Sukrin®) 
2 ½ dl vann 
 
Bland sammen alle ingrediensene til en deig, 
og smør utover bakepapir på en steikeplate og 
rut opp med pizzahjul eller kniv før steiking. 
Steik i ca. 70 minutter på 160 grader. Totalt ca. 
460 g og 840 kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 44 1 12
Fett 135 3,1 80
Karbohydrater 33 0,7 8

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 35 1 17
Fett 71 2 75
Karbohydrater 18 0,5 8

vil du jobbe 
som privatlærer 
med barn med 

lærevansker, eller 
ønsker du deg 

mer kompetanse 
på dette feltet for 
å jobbe med det i 

skolen?
Da er vårt kurs som ”Hjernearbeider 

mot lærevansker” noe for deg. 
 

Kurset gir deg et verktøy og en 
metodikk som gjør deg i stand til 

å fjerne og forebygge lærevansker 
hos barn. 

 
Kursdatoer våren 2011 er:  

 
Modul 1: 2. - 6. februar 

 
Modul 2: 2. - 6. mars 

 
Modul 3: 8. - 12. april 

 
Modul 4: 1. - 5. juni 

 
Se www.hjernefabrikken.no 

for mer informasjon og påmelding 
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erfaring viser at endring av gamle vaner og oppfatninger tar lang tid. 
Dette gjelder også på helsefronten. Fra noen roper varsko om en 
mulig helsefare til en majoritet er overbevist om realiteten av denne, 
har mye vann rent ut i havet.

tekst iver MySTerud    Foto ShuTTerSTock

Ting tar tid…
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Det er mange historiske eksempler på at det 
kan ha tatt mange hundre år før viktige medi-
sinske oppdagelser er blitt satt ut i livet og til 
og med årtusener før visse teknologiske opp-
dagelser eller annen innsikt om verden er blitt 
allmennkunnskap.1 Dette er en viktig erkjen-
nelse for oss som står midt oppe i en rekke slike 
debatter og er nær ved å briste av utålmodighet 
fordi så lite skjer. 

De som i vår tid roper varsko her kan 
være forskere, folk som arbeider med pasi-
enter (altså klinikere) eller våkne lekperso-
ner. Felles er at de på et tidlig tidspunkt får 
innsikt i fenomener som andre ikke er klar 
over eller skjønner betydningen av. Når de 
forsøker å få fokus på realiteten av problemet, 
fører det sjelden til bare diskusjon, men ofte 
til krangling, motarbeidelse eller regelrett 

trakassering. Å ta mannen og ikke ballen er 
en velkjent strategi. Et kjent eksempel er den 
ungarsk-østerrikske legen Ignaz Semmelweiss 
(1818–1865), som oppdaget at den høye fore-
komsten av barseldød på 1800-tallet skyldtes 
at legene gikk direkte fra operasjonssalen til å 
hjelpe kvinner i fødselsprosessen uten å vaske 
hendene.2 Kanskje det fra en operasjon kunne 
overføres en eller annen form for ”smitte” til 
den fødende, noe som den gang ikke kunne 
måles eller påvises? Semmelweiss ble som 
kjent sterkt motarbeidet og latterliggjort og 
døde som en ulykkelig mann. I dag vet alle 
at han hadde rett. Det er fornuftig å vaske 
hendene for å fjerne smitte, for eksempel hvis 
man har utført en operasjon og så skal ta imot 
et lite barn på en fødeavdeling.

En dansk fagmann presenterte i 2009 

Eksempler tidsrom for 
første advarsel

tidsrom da effektive handlinger ble 
vedtatt for å redusere risiko

År uten 
effektive 
tiltak 

Røntgenstråling: tidlige advarsler, sene 
effekter

1896 1961-96 (bl.a. i Storbritannia, deretter EU-
lover)

65

Benzen og yrkeseksponering 1897 1978	(frivillig	trukket	fra	de	fleste	forbruksar-
tikler); forbud i USA i 1999 og EU i 2005

81

Asbest 1898 1999, vedtatt forbud fra 2005 101
PCBer og føre var-prinsippet 1899 1970-80-tallet (restriksjoner i EU og USA; 

utfasing innen 2010)
Ca. 100

Halokarboner, ozonlaget og føre var-
prinsippet

1974 1987-2010	globalt	forbud	mot	klorfluor-kar-
boner (KFK) og andre stoffer som ødelegger 
ozonlaget. (Montreal-protokollen for utfasing 
av KFK fra 1987. Utviklingsland skal ha faset 
dem ut i 2010)

10-30

DES: langsiktige konsekvenser av 
eksponering i svangerskapet

1938 Forbud i USA, EU og globalt 1971-85 30-50

Medikamenter mot mikrober som vekst-
fremmere: motstand mot sunn fornuft

1969 Forbud i EU i 1999 30

SO2: fra beskyttelse av menneskets 
lunger til rensing av fjerne innsjøer 

1952 (lunger), 
1968 (innsjøer)

Økende restriksjoner i bl.a. EU i 1979-2001 
fører til 90 % reduksjon i 1975-nivåene i 
2010

25-55

MTBE (metyl-tert-butyleter) i bensin i 
stedet for bly

1960 (smak, lukt 
og manglende 
nedbrytning i vann)

Uønsket i Danmark og California i 2000. 
Tillatt andre steder

40+

Forurensning av de store innsjøene 
(Great Lakes) i USA

1962-63 DDT forbudt i Nord-Amerika og EU på 
1970-tallet. Debatt fra 2000 om helseskader 
av forurensningen 

10-?

Biosidet TBT (tributyltin) i maling på hav-
gående skip mot gjengroing av vannle-
vende organismer som alger og rur

1976-81 (kollaps 
av østersbestand i 
Frankrike)

Forbud i 1982-87 i Frankrike og Storbritan-
nia og deretter nordøst i Atlanterhavet, 
globalt forbud 2008

5-30

Vekstremmende hormoner til storfe  1972/3 (østrogene 
effekter i vilt)

Forbudt i EU i 1988, USA tillater fortsatt 16+

Advarsler mot kugalskap motvirket 
effektiv forebygging 

1979-86 Delvis forbud 1989, totalforbud 1996 10-17

Helseproblemer, advarsler og iverksetting av handling 
(etter David Gee 2009)3
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[ ]Først i 2008 ble vi kvitt amalgam gjennom et 
generelt forbud mot bruk av kvikksølv. I denne 
saken vek myndighetene unna helsemessige 
argumenter, men det viktige var at amalgam ikke 
lenger skulle bli brukt som tannfyllingsmateriale.

en rekke eksempler der det gikk lang tid fra 
de første advarslene om mulig helsefare til 
mange nok var overbevist om realiteten til 
at det ble iverksatt tiltak (se tabell).3 Denne 
tabellen ble utformet for å vise oss at det kan 
ta tid før det blir satt i verk effektive tiltak for 
å begrense eksponering for svak elektromag-
netisk stråling, for eksempel fra mobiltelefo-
ner. Forskere har lenge ropt varsko her også 
for dette eksemplet, og det publiseres stadig 
ny forskning for å underbygge at slik påvirk-
ning er uheldig.4,5 Hvor mange må få plager 
og hvor lenge vil det gå før vi for eksempel i 
Norge får vesentlig strengere grenseverdier 
som beskytter oss mot slik ”svak” stråling?

Debatter vi står midt oppe i
Et eksempel som flere av oss i VOF lenge har 
vært opptatt av, er at et høyt inntak av karbohy-
drater (særlig de som medfører rask blodsuk-
kerstigning) er ugunstig for helsa. Svært mange 
lidelser og tilstander påvirkes negativt eller 
forårsakes av slik mat. Allerede i 1825 kom det 

advarsler6, og dokumentasjonen på realiteten 
av dette begynner å bli omfattende. 7,8,9,10 Når 
får vi entydige råd fra ernæringsmyndighetene 
om å redusere inntaket av karbohydrater?

Et annet eksempel er bruk av kvikksølv i 
tannfyllinger (amalgam). Dette var kontrover-
sielt allerede da det ble innført for over 150 
år siden, men ble siden tatt inn i varmen av 
tannleger og helsemyndigheter.11, kap. 2 Først i 
2008 ble vi kvitt amalgam gjennom et gene-
relt forbud mot bruk av kvikksølv. I denne 
saken vek myndighetene unna helsemessige 
argumenter, men det viktige var at amalgam 
ikke lenger skulle bli brukt som tannfyllings-
materiale.

En annen problemstilling er at proteiner 
fra melk (kasein) og korn (gluten) kan være 
en årsak til mange ulike lidelser og problemer. 
Her ble det ropt varsko her for flere tiår siden, 
og det er i dag omfattende klinisk erfaring og 
stadig mer forskning for å underbygge realite-
ten i dette.12,13,14,15,16,17,18,19,20 Men fremdeles har 
ikke helsemyndighetene tatt konsekvensen av 
slike sammenhenger.

Vi skal ikke gjøre lista lenger, men kon-
statere at det tar tid fra en del mennesker får 
innsikt i en sammenheng til samfunnet faktisk 
har gjort noe med den. Dette bør alle merke 
seg og ikke ha urealistiske forventninger om 
endringer over natta. Det bør også motivere 
til fortsatt og utholdende arbeid for de sakene 
man er overbevist om realiteten av, selv om 
man en periode blir kritisert eller endog lat-
terliggjort. VOF
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Påmeldingsfristen for første kurs er utsatt til 15. 
mars, slik at flere får mulighet til å vurdere om 
de kan delta. Det er plass til 20, og vi reiser hvis 
vi har minst åtte deltakere.

Kursavgift kr 2.000 betales til VOF. Lengre 
opphold avtales med Akinon (www.akinoncen-
ter.com for kontaktinformasjon) og koster 20 % 
ekstra per døgn.

Kurs 1 ”Kosthold med matlagning”: 
Dato:  29. mars – 3. april
Tema: Kosthold med matlagning
Kurset består av 12 forelesninger og praktisk 
matlagning i lavkarbo-/høyfettkosthold. På 
ankomstdagen deles deltakerne inn i to grupper 
som hver lager to middager.

Kurs 2 ”Trening og kosthold”: 
Dato: 31. mai til 5. juni
Tema: Trening og optimal ernæring.
Vi kombinerer 12 timers forelesninger om 
trening og kosthold med daglig trening i vann og 
på land. Menyen er lavkarbo-/høyfettkosthold.

Kurs 3 planlegges avholdt tirsdag 30. - 
søndag 3. september og vil følge opp kurs 1 og 
2. Kurs 4 er planlagt til midten av oktober. Da 
fokuserer vi på å lære og å spille bridge og spise 
lavkarbomat foruten å la oss behandle på spa!

Opphold og kursavgift:
Kr. 5.200 (pr person i dobbeltrom)
Kr. 6.000 (pr person i enkeltrom)

Prisen inkluderer overnatting, to måltider og 
transport til og fra Alicante flyplass. Ankomst-
dagen serveres lunsj og middag og avgangsda-
gen frokostbuffé. Lunsj på kursdagene koster i 
tillegg NOK 120 (€ 15) per person per dag. Alle 
leilighetene har kjøkken, og supermarked finnes 
innen fem minutters gangavstand.

Aktiviteter og behandlinger betales separat. 
Priser sendes alle påmeldte før utreise og vil 
være rabattert.

Reisen
Du velger selv reisetid og avgangssted. Nor-
wegian flyr fra Gardermoen, Rygge, Torp, 
Bergen, Stavanger og Trondheim og SAS fra 
Gardermoen, Bergen, Stavanger og Trondheim. 
Flyprisene varierer, så bestill så snart reisen er 
bekreftet! Vi henter og bringer dem som reiser 
med SAS 29. mars og lander på Alicante flyplass 
kl. 13.50 og dem som reiser hjem søndag 3. april 
med Norwegian kl. 10.45. 

Se www.akinoncenter.com/hjem.htm før du 
bestemmer deg og be gjerne om flere opplysnin-
ger fra annelene@vof.no. VOF

Ernæring, mosjon og helse 
– meld deg på VOF-kurs i Spania!
VOF planlegger fire kurs i 2011, først et om ernæring og praktisk 
matlagning. Vi reiser til akinon Helse- og sparesort i la Nucia ved 
Benidorm, alicante.

KuRS



Definisjoner av LCHF
LCHF står for et karbohydratfattig, fettrikt kosthold. Redaksjonen gir følgende 
definisjoner	av	ulike	former	for	LCHF-kosthold:
Strengt LCHF-kosthold: Her kommer inntil to prosent av energien fra karbohy-
drater. Dette tilsvarer maksimalt 10 g per dag.
Normalt LCHF-kosthold: Her kommer inntil fem prosent av energien fra karbo-
hydrater, tilsvarende maksimalt 25 g per dag.
øvre grense for LCHF-kosthold: Her kommer inntil ti prosent av energien fra 
karbohydrater. Dette tilsvarer maksimalt 50 g per dag.
Liberalt LCHF-kosthold: Her kommer inntil 20 prosent av energien fra karbohy-
drater, tilsvarende maksimalt 100 g per dag.
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Utgivelsen av LCHF-magasinet ble 
planlagt høsten 2009 av tre engasjerte 
initiativtakere. De ønsket å lage et 
populært og lærerikt tidsskrift som 
skulle hjelpe mennesker til å spise seg 
til god helse. De ønsket seg et magasin 
som var basert på abonnenter og som 
var fri for annonser for dårlig mat og 
preparater.

Trioen besto av den svenske jour-
nalisten, faglitterære forfatteren og 
kostholdsrådgiveren Sten Sture Skal-
deman, som selv hadde fått igjen god 
helse og en lett kropp etter å ha redu-
sert inntaket av karbohydrater radi-
kalt og økt inntaket av animalsk fett 
tilsvarende mye. (Se omtale av en av 
hans bøker i VOF nr. 3/2010.) Andre-
mann var tidligere redaktør i tids-
skriftet Medikament og nåværende 
redaktør i 2000-Talets Vetenskap, Bo 
Zackrisson, og den tredje personen 
var Margareta Lundström. De tre fikk 
etter hvert med seg den svenske legen, 
faglitterære forfatteren og kostholds-

rådgiveren Annika Dahlqvist. 
Redaksjonen består av Skaldeman 

og Zackrisson, med sistnevnte som 
ansvarlig redaktør. Lundström arbei-
der i administrasjonen av magasinet. 
LCHF-magasinet har et vitenskape-
lig råd bestående av diabetesoverlege 
Jörgen Vesti-Nielsen, lege og dosent 
Uffe Ravnskov og spesialist i allmenn-
medisin Andreas Eenfeldt. 

Knallstart
I løpet av den første måneden fikk 
magasinet rundt 1000 abonnenter, 
og da det første heftet kom ut i mars 
2010, hadde antallet økt til ca. 3400. 
Rett før nummer 4 skulle sendes ut i 
november var abonnementstallet økt 
til 6700, hvorav 239 fra Norge.

Hvorfor LCHF?
Redaksjonen har valgt å bruke engelsk 
forkortelse fordi de mener at det klinger 
bedre og er godt kjent. LCHF står for et 
karbohydratfattig (low-carb), fettrikt 

(high-fat) kosthold. I magasinet vekt-
legges mye animalsk mat, få tilsetnings-
stoffer og at grønnsakene som spises, 
vokser over jorda (altså ikke potet, 
gulrot osv.) Redaksjonen er spesielt 
opptatt av alle som har problemer med 
stoffskiftet, som metabolsk syndrom, 
overvekt og diabetes. Derfor anbefa-
les fravær av frukt, kornprodukter og 
grønnsaker som vokser over jorda, i 
likhet med å unngå karbohydratrik mat 
som gir høy og rask blodsukkerstigning. 
Ulike varianter av LCHF er omtalt i en 
egen ramme.

Omfang, innhold og layout
De første tre numrene er på 36 sider 
i A4-format og nummer 4 på 44 
sider. Bladene er rikt illustrert med 
fargebilder og andre fargeillustrasjo-
ner. De fleste artiklene er skrevet av 
Skaldeman og Zackrisson. Sistnevnte 
har, sammen med Dahlqvist og jour-
nalisten Kiki Alberius-Forsman, hver 
sine faste spalter. Bladet har også 
artikler skrevet av andre enn den 
faste redaksjonen. LCHF-magasinet 
har artikler, intervjuer, nyhetsno-
tiser, oppskrifter, spørrespalte og 
bokomtaler. Det har noen annonser, 
men kun for produkter redaksjonen 
selv vil bruke eller går god for. Det er 
samme politikk som vi har i VOF.

Intervjuer
De fleste av intervjuene er med sen-
trale fagpersoner omkring kosthold 

bokanmeldelse

Topp svensk helsemagasin 
om høyfettkosthold

en gruppe svenske ildsjeler grunnla i 2010 et eget tidsskrift 
for mat med lite karbohydrat og mye fett: lCHF-magasinet 
(lCHF står for low-carb/high-fat). Det har vært en fornøyelse 
å lese de fire første utgavene. 

tekst iver MySTerud
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og helse. I nr. 1 fikk dr.med. Uffe 
Ravnskov uttale seg om kosthold, 
kolesterol og hjerte- og karsykdommer 
(se vårt eget intervju med Ravnskov i 
VOF nr. 3/2010). 

I nr. 2 prydet VOFs spaltist dr.med. 
Sofie Hexeberg forsiden, og hun ble 
intervjuet om sitt arbeid med lavkar-
bohydratskosthold for personer med 
ulike helseplager. Her ble en av Hexe-
bergs mest kjente pasienter, Solveig-
Elise Hansen, omtalt. Solveig ble kjent 
fordi hun klarte å gå ned 170 kg på et 
slikt kosthold. Hexebergs bok Frisk 
med lavkarbo får også skryt av Skalde-
man i dette nummeret. 

I nr. 3 intervjues den svenske legen 
og forskeren, dosent Staffan Linde-
berg, om steinalderkosthold. Han er 
en av verdens ledende eksperter på 
dette emnet.

I nr. 4 blir den svenske legen, spe-
sialist i allmennmedisin Andreas Een-
feldt intervjuet. Han er legen bak nett-
siden kostdoktorn.se, Sveriges største 
helseblogg. Eenfeldt er også aktuell 
med en svensk bok om lavkarbokost-
hold i disse dager (Matrevolutionen; 
Bonnier Fakta).

LCHF-magasinets grunnskole
Akkurat som VOF har en ernærings-
skole, har LCHF-magasinet en grunn-
skole om LCHF. Den består av åtte 
cirka halvsides artikler fordelt på hele 
årgangen.

Humor og snert
I likhet med VOF vektlegger LCHF-
magasinet mat som mennesket er blitt 
tilpasset gjennom evolusjonsproses-
sen. Vi har således samme ideologiske 
plattform. Som ventet er derfor vi i 
VOF begeistret over at svenskene har 
dratt i gang et godt og viktig tidsskrift. 
LCHF-magasinet kan utvilsomt hjelpe 
mange mennesker til bedre helse med 
sine viktige artikler, og folk som alle-
rede har lagt om kostholdet, får hjelp, 
tips og motivasjon til å fortsette. 

Humoren sitter løst i noen av bidra-
gene, og ofte er det snert i utsagnene. 
Her kalles en spade for en spade når 
det er påkrevd. Bidragsyterne er ikke 
redde for å kritisere svenske helsemyn-
digheter, leger, kostholdsrådgivere 
og farmasøytisk industri. Alt i alt er 
LCHF-magasinet et berikende sup-
plement til utvalget av helsemagasiner 
i Norden. Magasinet har virkelig et tro-
verdig budskap, og VOF håper at det vil 
vokse seg stort og innflytelsesrikt. VOF

Interessante artikler
LCHF-magasinet har hatt en rekke 
interessante artikler i løpet av den 
første årgangen. Her nevnes noen av 
dem:
● LCHF-bevegelsens historie i Sverige 
(nr. 1)
● Kjøtt blir sunt når dyra spiser naturlig 
mat ute, ikke kraftfôr (nr. 1)
● Lavkarbohydratkostholdets histo-
riske røtter (nr. 2)
● Kan barn spise lavkarbohydratskost-
hold? (nr. 2)
● Hormonet insulin (nr. 3)
● Levende jord produserer næringsrik 
mat (nr. 3)
● Myten om at fullkornsprodukter er 
sunne (nr. 4)
● Betydningen av balanse mellom 
omega-6- og -3-fettsyrer i kostholdet 
(nr. 4)
● Om det sunne kokosfettet (nr. 4)
● Omtale av et møte med den øster-
rikske legen og lavkarbopioneren Wolf-
gang Lutz like før han døde i en alder 
97 år høsten 2010 (nr. 4)
● Om Göran Modig i Värmland som 
lager	ren	mat	(kjøtt	og	fisk)	uten	tilset-
ningsstoffer (nr. 4)

abonnement
Fra Norge koster et abonnement kr 
240	per	år	for	fire	utgaver.	Mer	informa-
sjon	finnes	på	lchfmagasinet.se
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Tre måneder etter at 12 kvinner med moderat til alvor-
lige brystsmerter ikke hadde respondert på milde smer-
tedempende	midler	eller	koffeinkutt,	fikk	de	et	tilskudd	
på	150 000	i.e.	vitamin	A	daglig.	

Betydningen av fett
I en israelsk studie ble det funnet sam-
variasjon mellom andelen kalorier fra 
fett og risikoen for godartet brystsyk-
dom1 (se faktaramme). En undersø-
kelse fra India viste tilsvarende. Der 
fikk 121 pasienter med godartet bryst-
sykdom i 3-39 måneder et kosthold 
hvor mindre enn 15 % av energien kom 
fra fett. Av disse opplevde 70 % mindre 
smerter, 64 % fikk færre klumper, og 
80 % fikk mindre utflod fra brystene.

En kontrollert undersøkelse av 
kvinner med brystsykdom innbar å 
redusere inntaket av fett i kosten til 15 
% av total energi.2 Intervensjonsgruppa 
opplevde en signifikant reduksjon i pre-
menstruell ømhet og opphovning.

Totalt fettinntak er trolig ikke så 
viktig som hva slags fett som inntas. 
En måling av fettsyrerprofilen hos 
kvinner med cyster eller andre ure-
gelmessigheter i brystene viste unor-
male fettsyreprofiler, dvs. at andelen 
mettede fettsyrer var økt på bekost-
ning av andelen essensielle fettsyrer. 
Tilskudd med nattlysolje normaliserte 

fettsyreprofilen, men ga ikke nødven-
digvis klinisk respons.3

I en annen tilbakeskuende (retro-
spektiv) undersøkelse ble det ikke 
funnet noen sammenheng mellom 
totalt fettinntak i ungdommen og 
senere forekomst av godartet brystsyk-
dom, men det ble funnet positiv sam-
menheng for inntak både av (mettet) 
animalsk fett og enumettet fett. Dessu-
ten fant man omvendt sammenheng 
(beskyttende effekt) med inntaket av 
vegetabilsk fett.

De nevnte resultatene ble bekreftet i 
Nurses’ Health Study II (NHS II), som 
imidlertid ikke fant noen sammen-
heng mellom forekomsten av godartet 
brystsykdom og økende fettinntak.4 
Derimot viste studien at et økt inntak 

av vegetabilsk fett, vitamin E og fiber 
var assosiert med en signifikant reduk-
sjon i forekomsten av atypisk, godartet 
brystsykdom med spredning.

Unngå metylxantiner
Godartet brystsykdom er funnet å være 
positivt korrelert med både koffein og 
total mengde inntatt metylxantin. Det 
kan være gunstig å unngå metylxanti-
ner, som finnes i kaffe, sjokolade, noen 
typer te og coladrikker, selv om noen 
studier ikke har funnet noen sammen-
heng med godartet brystsykdom, og 
total avholdenhet fra slike kilder kan 
være nødvendig.

I 2008 ble en studie basert på data 
fra mer enn 38.000 kvinner i alderen 
45 år og oppover publisert. De var fulgt 

diett og 
kosttilskudd 
ved godartet brystsykdom

Godartede brystsykdommer kan påvirkes med kostholdet 
og ulike kosttilskudd. Her diskuteres noen funn fra studier 
publisert i konvensjonelle tidsskrifter. Noen av dem er kontro-
versielle, ikke minst påstanden om at lite fett er gunstig.

tekst Melvyn r. Werbach    tIlRettelagt av dag viljen PoleSzynSki    Foto ShuTTerSTock 

Ernæringsmedisin
Werbach diskuterer hvorvidt antioksidanter forhindrer utviklingen av 
grå stær og finner gode holdepunkter for at kosttilskudd kan ha effekt. 
I mange publiserte studier er imidlertid dosene for lave til at de kan 
forventes å ha store virkninger. Mer forskning trengs for å finne riktige 
doser og kombinasjoner av næringsstoffer.

[ ]



– alle slags endringer av cellene i brys-
tene, slik som cyster, kuler eller uregel-
messigheter, og som ikke er begynnel-
sen på kreft.
Fibrocystisk brystsykdom
– vanligvis en godartet tilstand med 
hovne, ømme bryster med eller uten 
klumper. 
Godartet kul 
– forekommer både i brystenes kjer-
telvev, i fett- og bindevev. Årsaken er 
at brystene kan samle opp væske og 
hovne opp før menstruasjonen. Hvis 
kjertlene ikke helt tømmer væsken etter 
menstruasjonen, kan man kjenne små 
kuler.	 De	 fleste	 oppdages	 av	 kvinner	
selv, andre av lege. Stort sett er de ufar-
lige og fører ikke til kreft. 
Fibroadenomatose
– en godartet, svulstliknende og hyppig 
forekommende forandring i brystkjert-

lene. Finnes hos nesten halvparten av 
alle kvinner i fruktbar alder og skyldes 
manglende balanse i produksjonen av 
østrogener. 
Metylxantin
–	 purinbase	 som	 finnes	 i	 vev	 og	 blod	
og som kan omdannes til urinsyre 
ved hjelp av enzymet xantin oksidase. 
Derivater av xantiner kalles alkaloider, 
en stoffgruppe som kan omdannes 
til koffein og over 80 andre molekyler 
bl.a. inkludert stryknin, nikotin, kokain, 
morfin,	meskalin,	adrenalin	og	noradre-
nalin.
Nurses’ Health Study II (Sykepleier-
nes helsestudie)
– Studiepopulasjonen består av 29 494 
kvinner i alderen 33-53 år som i 1998 
besvarte et detaljert spørreskjema 
om deres kosthold i ungdommen og 
senere med regelmessige mellomrom.
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opp gjennomsnittlig i 10 år. Studien 
viste at det for kvinner med godartet 
brystsykdom var en grensesignifikant 
positiv assosiasjon med brystkreftri-
siko for de 20 prosentene som hadde 
høyest inntak av kaffe (minst 4 kopper 
per dag).5

Vitamin A
I den store Nurses’ Health Study II 
ble risikoen for godartet brystsykdom 
med spredning funnet å være omvendt 
assosiert med totalt inntak av vitamin 
A, men ikke med retinol alene.

Tre måneder etter at 12 kvinner 
med moderat til alvorlige brystsmer-
ter ikke hadde respondert på milde 
smertedempende midler eller koffein-
kutt, fikk de et tilskudd på 150 000 i.e. 
vitamin A daglig. Ni av dem fikk mye 
mindre smerter, og hos fem ble klum-
pene i brystene minst 50 % mindre. 
Tre av pasientene stanset terapien eller 
avbrøt på grunn av bivirkninger som 
forsvant fullstendig. Ved oppfølging 
åtte måneder senere nøt pasientene 
fortsatt godt av behandlingen.

Eldre data antyder at effekten av 
vitamin A-tilskudd hovedsakelig 
gjelder kvinner med godartet spred-
ning. Resultater fra denne senere 

undersøkelsen, som fant en enda lavere 
risiko for kvinner som regelmessig 
spiste grønne grønnsaker, antyder at 
en mye lavere dose vitamin A kan være 

Godartet brystsykdom
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tilstrekkelig, selv om denne hypotesen 
ikke er testet i prospektive studier.

På grunn av potensiell giftighet bør 
vitamin A kun gis i samråd med lege og 
der hvor annen behandling har vist seg 
utilstrekkelig.

Vitamin E
Inntak av vitamin E er vist å ha omvendt 
sammenheng med risikoen for godar-
tet brystsykdom, selv om studier gir 
et blandet inntrykk. Tidligere studier, 
inkludert flere godt kontrollerte, fant 
at de fleste kvinnene hadde nytte av 
vitamin E. Senere studier har imidler-
tid gitt negative resultater. Det betyr at 
effekten av vitamin E er usikker.

Jod
Eldre rotter som ble utsatt for jodman-
gel, utviklet klumper i brystene som 
histologisk minner om fibrøse cyster 
som utvikles hos mennesker. Dess-

uten har studier vist at innholdet av 
jod i ondartede svulster i brystene var 
signifikant lavere enn i brystvev fjernt 
fra svulstene, og disse var igjen lavere 
enn de var ved godartede svulster. Slike 
funn antyder at forstyrrelser i opptaket 
av jod kan bidra til at normalt brystvev 
kan føre til godartet brystsykdom som 
noen ganger kan utvikles videre til kreft.

Tilskudd med uorganisk jodid eller 
jod bundet til kasein (jodkaseinat) er 
funnet effektivt under kontrollerte 
betingelser i å behandle symptomer 
på fibrocystisk brystsykdom, hvor så 
mange som 90 % av pasientene opple-
ver symptomfrihet.

Den vanlige dosen med Lugols 
jodløsning (95 % natriumjodid og 
5 % jod) er på 2-10 dråper per dag, 
avhengig av kroppsvekt og sykdom-
mens alvorlighetsgrad. Bivirkningene 
inkluderer noen ganger endringer 
i skjoldkjertelhormoner, akne og 

symptomer på jodforgiftning. Selv om 
symptomene kan forsvinne, forblir 
fibrosen – som hvis betydelig, kan ha 
et potensial til å utvikle seg til et for-
stadium til kreft.

Eksperimenter med elementært jod 
(I2) i doser på 70-90 µg/kg kroppsvekt 
antyder at denne formen kan være 
andre overlegen fordi det ikke bare 
demper smerter etter typisk 2-8 uker, 
men også gradvis løser opp arrdannelser 
(fibroser). Man bør alltid fortsette med 
tilskudd av jod hvis det viser seg å effek-
tivt, for i motsatt fall er sannsynligheten 
for at sykdommen kommer tilbake hele 
90 % innen ni måneder. VOF

Lege Melvyn R. Werbach (f. 
1940) er spesialist i psykiatri 
og begynte å systematisere 
vitenskapelige publikasjoner 
om ernæring og helse i 1985.

Kommentar 
av ansvarlig redaktør 
Flere studier gjør at noen av Werbachs 
konklusjoner bør modereres. Blant 
annet er ikke fett funnet å være årsak 
til brystsykdom, men et høyt inntak av 
høyglykemiske karbohydrater er funnet 
å øke risikoen for brystkreft.6,7,8,9 Slike 
funn er i tråd med hva man kan forvente 
seg dersom man har et evolusjonært 
utgangspunkt. Heller ikke mettede 
fettsyrer, enten de kommer fra animalia 
eller planter, er funnet å være årsak til 
kreft, noe som også ville vært ulogisk, 
sett i lys av at menneskets forgjengere 
har spist så mye fett de kunne få tak i.

Vi leste undersøkelsen til Boyd mfl.2, 
som fant at en reduksjon i fettinntaket 
til 15 % av energien ga mindre plager. 
Studien viste ikke at fettreduksjon var 

årsaken og forsøkte heller ikke å for-
klare resultatene. Kontrollgruppa spiste 
mindre og gikk ned 2,1 kg i vekt, dvs. de 
fikk i seg gjennomsnittlig vel 80 kcal/d 
fra kroppsfett og spiste mat med lavere 
glykemisk indeks. Disse faktorene må 
ha redusert blodsukkerstigningen og 
senket insulinnivået etter måltidene, 
noe som kan forklare bedringen til 
intervensjonsgruppa.10

En større undersøkelse indikerer 
at karbohydrater med høy glykemisk 
indeks øker risikoen for brystkreft blant 
kvinner etter overgangsalderen.11 Dette 
virker logisk fordi et høyt insulinnivå 
stimulerer dannelsen og veksten av både 
god- og ondartet brystsykdom. Dette er 
vist blant annet hos diabetikere, som 
har økt forekomst av flere kreftformer, 
inkludert brystkreft. 

Det er også galt å karakterisere ani-
malsk fett som mettet, siden det som 
regel inneholder omkring 50 % enumet-
tede i tillegg til noen prosent flerumet-
tede fettsyrer.

Epidemiologiske undersøkelser 
bruker gjerne spørreskjemaer for å 
kartlegge kostholdet. Mange husker 
feil, noen gjør bevisste feil, og ulikheter 
i kostholdet kan innebære mange for-
skjellige faktorer. Derfor kan ikke slike 
studier bevise årsaksforhold, bare finne 
hypoteser som kan testes i kontrollerte 
forsøk.

Mange studier som registrerer inntak 
av fett, skiller ikke mellom ulike fettsy-
rer eller andelen syntetiske transfett-
syrer. Sistnevnte er vist å bidra til flere 
kreftformer og til hjerte- og karsykdom.
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Kurs, kongress- og møtekalender
Her gis informasjon om møter og kongresser hjemme og ute i 2011. 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.

Januar
26.-28. januar: Næringsmiddeldagene. Flyter fed-
men fritt? Nye kostråd – sunnere mat?
Sted: Bergen.
Arr.: Teknologisk matforum.
Innledning av den britiske kokken Jamie Oliver og 
debatt med professor Rune Blomhoff, helseminister 
Anne-Grete Strøm-Erichsen, tv-kokk Wenche Ander-
sen, forskningsdirektør Einar Risvik fra Nofima Mat 
og fagsjef ernæring Åsta Otteren Ellingsen fra TORO. 
Lars Sponheim er møteleder. Se programmet på www.
teknologiskmatforum.no, tlf. 51 54 92 91, e-post: 
post@teknologiskmatforum.no.

Februar
3. februar: Unges helsekonferanse.
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo.
Konferansen er støttet av Helsedirektoratet, Nasjonalt 
kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS), 
Norsk forening for unges helse – NFUH, nettverk Øst. 
Konferansens målgruppe er alle som er opptatt av at 
ungdom og unge voksne møtes av en helsetjeneste 
som samarbeider tverrfaglig, på tvers av nivåer og 
med brukerne. Blant foreleserne er professor Russel 
Viner, pediater, og Deborah Christie, psykolog, begge 
fra Great Ormond Street Hospital for Children and Uni-
versity College London Hospitals. Konferanseavgift: kr. 
700 inkl. lunsj og pausemat/drikke. For informasjon og 
påmelding se http://gyroconference.event123.no/OU/
UngesHelse2011/.

2.-6. februar: Hjernearbeider mot lærevansker, 
modul 1: Årsakssammenhenger bak lærevansker. 
Arr.: Hjernefabrikken. Sted: Domus Medicus, Pilest-
redet Park 7, Oslo. Dette er en av fire enkeltstående 
moduler i det tverrfaglige kurset ”Hjernearbeider mot 
lærevansker” som er rettet mot skolepersonell, forel-
dre, helsepersonell og ikke minst deg som ønsker å 
jobbe som privatlærer eller veileder innen å fjerne og 
forebygge lærevansker hos barn, unge og voksne – 
kanskje i et helt nytt yrke? Pris for 5 dager: kr 9 750. 
Påmelding og informasjon: www.hjernefabrikken.no

10.-11. februar: Å skape en god start 
Hva styrker og hva kan true den gode starten på livet 
og tilknytningen mellom mor og barn? 2 dagers fag-
seminar for helsepersonell og andre interesserte. Arr.: 
Barnas fysioterapeut. Sted: Domus Medicus, Pilest-
redet Park 7, Oslo. Påmelding: barnekurs@yahoo.no. 
Mer informasjon, se: www.barnasfysioterapeut.no eller 
www.kurseriet.no

12. februar: Spatial medicine and fascial fitness.
Sted: Grand Hotel, karl Johansgt. 31, Oslo. Tid: kl. 
09:00-17:00 med lunsj kl, 12:00-13:00. Arr.: etterutdan-
ningskomiteen og idrettsutvalget i Norsk Kiropraktor-
forening. Kurset ledes av Thomas Myers, internasjonal 
ekspert på fascia (muskelhinner). Ny forskning viser at 
muskelhinnenes betydning for kroppens regulerings-
system for mekanisk stress er på høyde med nerve- og 
sirkulasjonssystemet. Meyer gjennomgår en sjekkliste 
av praktiske tips for hvordan man kan bidra til bedre 
helse og funksjonalitet av hele systemet, inkludert net-
tverket av fascia. Kursavgift kr. 2000 betales til konto 
1621 20 11154. Bindende påmelding ved innbetaling 
til Norske Kiropraktorers Servicekontor, Storgt. 10A, 

0155. Se www.kiropraktikk.no, tlf. 23 10 64 90; e-post 
post@kiropraktikk.no.

Mars
2.-6. mars: Hjernearbeider mot lærevansker, modul 
2: Kosthold og ernæring for bedre læring og hjerne-
funksjon. 
Arr.: Hjernefabrikken. Sted: Haraldsheim Vandrerhjem, 
Grefsen, Oslo. Dette er en av fire enkeltstående mod-
uler i det tverrfaglige kurset ”Hjernearbeider mot læ-
revansker” som er rettet mot skolepersonell, foreldre, 
helsepersonell og ikke minst deg som ønsker å jobbe 
som privatlærer eller veileder innen å fjerne og forebyg-
ge lærevansker hos barn, unge og voksne – kanskje i et 
helt nytt yrke? Pris for 5 dager: kr 9 750. Påmelding og 
informasjon: www.hjernefabrikken.no

4. – 6. mars: Orthomolecular health-medicine. Obe-
sity-diabetes-sex.
Sted: Holiday Inn Hotel, San Francisco. Arr.: Orthomo-
lecular Society. Konferansetemaer: Hvordan karbohy-
dratinntak, stemningsleie og appetitt påvirker 75 % av 
alle pasienter; sammenhengene prediabetes og fedme; 
maissukker og fedme hos barn; hormonelle virkninger 
av kosthold og seksualitet; avgiftning, nitrogenoksid; 
blodtype og immunitet; lipoensyre – en viktig antiok-
sidant, m.m. Internasjonalt kjente forskere som Rich-
ard A. Kunin, Gerald Reaven, Hyla Kass, mfl. Pris 
ikke-medlemmer $450, studenter $200. Påmelding og 
informasjon: Tlf. 001(415) 922-6462; e-post: ohmsoci-
etysf@yahoo,com; nett: www.ohmsociety.com/.

18. – 20. mars: The Homeopathic Children’s Con-
gress
Sted: Kurhaus Badenweiler, Tyskland (40 km fra fly-
plass Basel Muhlhouse). Arr.: Narayana Verlag GmbH, 
Kandern, Tyskland. I 2009 og 2010 deltok over 300 
leger, homeopater og naturterapeuter. Forelesere: 
Fransk lege/homeopat Didier Grandgeorge (akutte 
barnesykdommer), nederlandsk lege/homeopat Frans 
Kusse (fra klinisk praksis), indisk homeopat/forfatter 
Farokh Master (intervju av barn), tysk lege spes. barne-
sykdommer Martin Hirte (vaksiner, klinikk), sveitsisk 
forfatter/forsker/lege Heiner Frei (polaritetsanalyse iht. 
Bönninghausen i behandling av ADHD hos barn og 
unge). Pris 3 dager med simultanoversettelse: € 325, 
per dag € 110. Påmelding og informasjon: www.naray-
ana-verlag.de/index.php

19. – 20. mars: Norske kvantemedisineres årsmøte.
Sted: Gardermoen-området (mer opplysninger senere)
I forbindelse med årsmøtet inviteres forhandlere til å 
markedsføre sine produkter med utstilling og fore-
drag. For informasjon og påmelding: Ståle Fagerberg, 
mobiltlf. 920 20 788, e-post stale@vekst-balanse.no 
eller post@norskekvantemedisinere.no, jf. www.nor-
skekvantemedisinere.no.

30.3. – 6.4. VOF Kurs I til Akinon Health Resort Spa 
i Spania
Sted: La Nucia, Alicante. Nett: www.akinoncenter.
com/hjem.htm, e-post: info@akinoncenter.com. Tema: 
Lavkarbokosthold og matlagning. Se nærmere beskriv-
else i VOF 3/2010. Påmelding til annelene@vof.no in-
nen 31. januar. Kursavgift kr. 2000.

April
8.-12. april: Hjernearbeider mot lærevansker, modul 
3: Systematisk begrepsundervisning og elevenes 
omgivelser. 
Arr.: Hjernefabrikken. Sted: Oslo. Dette er en av fire en-
keltstående moduler i det tverrfaglige kurset ”Hjernear-
beider mot lærevansker” som er rettet mot skoleper-
sonell, foreldre, helsepersonell og ikke minst deg som 
ønsker å jobbe som privatlærer eller veileder innen å 
fjerne og forebygge lærevansker hos barn, unge og 
voksne – kanskje i et helt nytt yrke? Pris for 5 dager: 
kr 9 750. Påmelding og informasjon: www.hjernefabrik-
ken.no

7.-9. april: 19th Annual world congress on anti-ag-
ing medicine and biomedical technologies.
Sted: Orlando, Florida. Verdens ledende antialdring-
seksperter møtes for å samle den største og mest 
innflytelsesrike konferansen og utstillingen av fore-
byggende medisin og biomedisinsk teknologi. Mer enn 
90 forerag presenterer bl.a. hormonterapi, stamceller, 
fotodynamisk terapi, gikt og metabolsk syndrom, in-
sulin og kortisol i epidemien av fedme og syndrom X. 
Konferansens målgruppe er leger, forskere, leverandør-
er av medisinsk teknologi, pedagoger, journalister og 
næringsdrivende. For registrering/informasjon, send 
en e-post til info@a4m.com, jf. www.worldhealth.net/
orlando/.

29. april – 2. mai: Thirteenth World Congress on 
Quigong/TCM.
Sted: San francisco, USA. Kongressen faller sam-
men med Wold Tai Chi and Qigong Day (siste lørdag i 
april hvert år). For mer informasjon kontakt www.east-
westqi.com.

Mai
20.  – 22. mai: IfHI m/Peter J. D’Adamo om gentype-
basert kosthold.
Institute for Human Individuality (IfHI) - 2. konferanse i 
Connecticut, USA. Sted: The Dolce Conference Center, 
Norwalk. Se www.dolce-norwalk-hotel.com/. Kun 120 
plasser! Beregnet på studenter og terapeuter som øn-
sker sertifisering innen gentypetilpasset ernæring iht. 
den naturopatiske legen Peter J. D’Adamo. Pris hotell, 
mat, alle forelesninger: US $ 1045/995/850 (medlem/
ikke medlem/student). For mer informasjon se www.
dadamo.com/ifhi/; telefon: 001 (203) 761-6701; e-post: 
ifhi@dadamo.com.

31. mai – 2. juni: Den 40. internasjonale konferansen 
i ernæringsmedisin, Toronto/Canada.
Arrangør: International Society for Orthomolecular 
Medicine. Sted: The Fairmont Royal York Hotel, Toron-
to. Konferansen holdes hvert 2. i Vancouver og bytter 
mellom Toronto og Montreal. En av de beste konfer-
ansene om ernæringsmedisin med norske deltakere 
siden 2006. Mer informasjon finnes på www.orthomed.
org/omt/omt.html.

Juni
1. – 5. juni: VOF kurs II på Akinon Health Resort Spa 
i Spania
Sted: La Nucia, Alicante. Nett: www.akinoncenter.
com/hjem.htm, e-post: info@akinoncenter.com. Tema: 
Lavkarbokosthold og trening. Se nærmere beskrivelse 
i VOF 3/2010. Reise og opphold betales av deltakerne. 
Kursavgift kr. 2000. Påmelding til annelene@vof.no in-
nen 1. mars.

Datoer for alternativmessene i Norge finnes på www.alternativ.no/messer/. I alt 14 messer 
er planlagt fra januar til april i Larvik, Drammen, Ålesund, Alta, Sandefjord, Arendal, 
Bergen, Tønsberg, Sandnes, Trondheim, Sarpsborg, Kongsberg, Gjøvik og Trysil. For en 
fyldigere oversikt med kurs og utdanningstilbud se www.alternativ.no/kurs/.
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Sett skrevet av legehånd:
Legejournaler kan være fornøyelig lesning, og Morten P. 
Oksvold har samlet flere gullkorn. Her er noen eksempler:
● Pasienten bruker narkotiske stoffer og deltar ofte på 
homeparty. 
● Pasienten innlegges med kjevefraktur. Pasienten opply-
ser at han ble slått ned i byen fordi han var “stor i kjeften”. 
Han er etter dette muligens blitt enda større. 
● Pasienten gikk tur i skogen da han traff en elg som også 
var ute på tur i skogen. 
● Pasienten er overvektig med en litt spesiell fordeling, 
men pasientens tenner passer godt sammen. 
● Pasienten er full av tårer og gråter kontinuerlig. Det 
virker som hun også er deprimert.

Fra boka Gullkorn fra pasientjournalen av 
Morten P. Oksvold, Gyldendal Litteratur, Oslo 2008.

Leke 
litt?
ved anne lene johnSen

Denne gang utfordrer vi deg med en ORDSIRKEL. 
Sirkelen består av flere ord som overlapper hveran-
dre. Et nytt ord starter i hver rute i sirkelen, og hver 
rute har derfor sitt eget stikkord. Du får ikke vite 
hvor lange de enkelte ordene er, men til sammen 
danner de altså en sirkel. Når du har funnet alle løs-
ningsordene til de enkelte stikkordene, vil du få et 
eget ord som kommer fram i det grå skraverte feltet. 

Stikkord: 
1 Celleforbindelse
2: Musikal
3: Oss
4: Preposisjon
5: Smakløs
6: Diktator
7: Ansiktsuttrykk
8: Jentenavn
9: Ledningsbane
10: Eksisterer
11: Politisk parti 
 
Tre lesere kan vinne boka Jeg tenker nok du 
skjønner det sjøl – historien om Christoffer av Jon 
Gangdal (Oslo: Kagge Forlag, 2010) ved å sende 
inn løsningsordet fra det grå feltet til redaksjon@
vof.no. Innsendingsfrist: 15. februar

Anagrammet:
Hva kan dette bety? Her er tre 
anagrammer, dvs. ord som er 
lagd ved å stokke om boksta-
vene i et annet ord. Alle er lagd 
av det 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 og kalles ofte noe annet til 
hverdags:

Ho aker ullsokk
Sur kokke hallo
Kulokk harelos

ordsirkel

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Løsning Anagrammet: Sukkeralkohol
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tekst anne lene Johnsen

Når du har åpnet og din makker har 
avgitt en svarmelding, skal du så godt 
det lar seg gjøre vise din egen hånd 
mer nøyaktig enn det åpningsmeldin-
gen din gjorde. Noen ganger får du vist 
både fordeling og honnørpoeng i din 
første gjenmelding, andre ganger er det 
lurt å fortelle mer om kun fordelingen, 
mens andre ganger igjen ønsker du å 
prioritere å vise honnørpoeng. Merk 
at du med din gjenmelding gir makker 
viktig informasjon å bygge videre på, 
slik makker skal gjøre med deg. 

Du har med din åpningsmelding på 
1-trinnet vist minst 12 HP og maksi-
malt 19 HP. Din makker har med sin 
svarmelding vist minst 6 HP. Makker 
kan i noen tilfeller ha vist omtrent hvor 
sterk han er gjennom meldinger som 
viser enten 6-9 HP, 10-12 HP, 13-15 
HP og i noen tilfeller enda mer. Andre 
ganger kan makker ha vist kun at han 
har minst 6 HP, og kan med andre ord 
ha veldig mye bedre kort enn det den 
første meldingen tilsier.

Husk at dere sammen skal finne ut 
hvilken kontrakt dere skal melde. Først 
ser vi på hva som skjer når makker 
støtter din åpningsfarge. 

I VOF nr 2 hadde du disse kortene: 
♠KDKn87
♥EK
♦9543
♣98
Her har du 13 HP og har åpnet med 

din lengste farge, altså 1 ♠. La oss 
si at din makker svarer 2 ♠. Da viser 
makker støtte i spar, og 6-9 HP. Nå 
skal du vurdere om du skal melde på 
nytt, og i så fall hva. Siden du nå vet at 
dere til sammen har maksimalt 13 + 9 
HP = 22 HP, så vet du at dere ikke har 
nok HP til å melde utgang, og da bør 
dere stoppe i en delkontrakt. Du bør 
altså ikke melde mer, og sier pass.

Men hvis du for eksempel har disse 
kortene:

♠ EKn1074
♥ EDKn3
♦ KDKn
♣5

har du en mye bedre hånd. Du har 18 
HP og også en singleton i ♣. Her åpner 
du også med 1 ♠. Din åpningsmelding 
viser altså det samme som i tilfellet over 
der du har en mye svakere hånd. Men 
når du nå får svaret 2 ♠ fra makker, 
vet du at dere til sammen har minst 8 
trumf (2 ♠), og nå vet du også at dere 
har minst 24 HP og kanskje så mye som 
27 HP til sammen, og da har dere nok 
til utgang. Du kan derfor melde 4 ♠.

Hva skulle du så meldt om du hadde 
hatt en hånd som var midt i mellom 
disse to, for eksempel med 16 HP? 
Du kan ikke si pass, for hvis makker 
har maksimalt for meldingen sin, har 
dere til sammen nok HP til utgang. 
Du kan ikke si 4 ♥ og dermed melde 
utgangen direkte selv, for makker kan 
ha for svak hånd til det. Du skal derfor 
invitere med å melde 3 ♠.Da forteller 
du makker at du er interessert i å gå 
videre hvis han er, og det er opp til 
makker å vurdere sin hånd og enten ta 
imot invitten (4 ♠) eller slå av (pass).

Neste gang: Gjenmelding når 
makker ikke støtter din åpningsfarge.

Gjenmelding etter 
at du har åpnet

bRIDGESKOLEN

Et spill for deg som er litt 
dreven
Du sitter Syd med disse kortene:

♠ ED85
♥ D743
♦ ED
♣ KKn6

Etter at makker har åpnet med 1 
♦, du har meldt 1 ♥ og makker har 
gjenmeldt 2 ♦, hopper du til 6 NT. 
Vest spiller ut liten ruter.

Dette er bordet:
♠ 4
♥ E82
♦ KKn109732
♣ E5

Med alle andre utspill enn ♦ er 
det tolv sikre stikk, siden andre 
utspill vil gi deg et ekstra stikk. 
Så hva gjør du nå? Satser du på 
en av finessene i spar eller kløver, 
eller på at hjerter konge sitter til 
høyre for damen? Spillefører i 
dette spillet tenkte annerledes, og 
la vekt på at ruter var et unaturlig 
utspill. Hvorfor spilte ikke Vest 
ut noe annet? Fordi han hadde et 
vanskelig utspill og var redd for å 
gi favør! Spillefører plasserte både 
♠ K, ♥ K og ♣ D i Vest, og tok E og 
D i ♦. Deretter spilte han ♣ K og ♣ 
E og alle bordets ruter. På hånden 
kaster han nå 2 spar, 2 hjerter og 
♣ Kn. Han har nå igjen E og K i 
spar samt ♥ D på hånden og ♥ E 
tredje og en liten spar på bordet. 
Nå spiller han ♥ E. Dessverre faller 
ikke kongen... Dermed spiller han 
en hjerter til damen på hånden, og 
Vest får ganske riktig for sin konge, 
og må nå spille spar opp i Syds 
saks.

Hva kunne Vest gjort annerle-
des? Han kunne kastet seg ned på 
en single konge tidlig i spillet og 
dermed gjort valget vanskeligere 
for spillefører.

Hvor mange Hp for 
å spille utgang eller 
slem?
Som hovedregel sier vi at vi trenger 
24-27 HP for å spille en kontrakt på 3, 
4 eller 5-trinnet, minst 33 HP for en lil-
leslem og minst 37 HP for en storeslem. 
Delkontrakt: Kontrakter til og med 
2NT, 3 i major eller 4 i minor. 
utgang: 3NT, 4 i major eller 5 i minor.
Slem: Alle meldinger på 6-trinnet er 
Lilleslem, alle på 7-trinnet er Storeslem.



Lær å fjerne og forebygge lærevansker med kurs og bøker fra
Hjernefabrikken.no

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

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

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

	  

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

Vi deler vår kunnskap og trenings-
glede med våre medlemmer.
www.haugesund-aerobic.no
Tlf.: 52 70 00 60

Klinikker over hele Norge. Søker flere kvalifiserte 
franchisetakere. www.laserklinikken.no  –  tlf.: 67 80 70 90

Finn din nærmeste 
behandler på 
www.multivib.no

Lydmassasje / VAT

D vitamin på sprayform 
sikrer et bedre opptak. 
Bestilles fra www.vitamind3.no

Sørg for god D vitaminstatus før vinteren

Dr. Fedon Lindbergs klinikk
Oslo, Bergen og Stavanger
Tlf. 22 92 60 00    www.fedon.no  

Behandling og forebygging 
av livsstilssykdommer

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

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

Nettbutikken
www.helseogkost.no 

Velkommen innom 
– vi har alltid åpent
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I salg fra 23. februar!

Neste gang i vOF:

NEStE NuMMER

Naturfolk i superform! Evolusjo-
nære perspektiver på fysisk ytelse og 
trening

Vitenskapen bak effektiv trening for 
alle aldersgrupper

Tidligere toppidrettsutøver Håvard 
Engell om naturlig gangart og evolu-
sjonært skotøy

Kostreform for fotballag i eliteserien

e-Lybra bioresonansterapi 
Artikkel 1 av 4 om datastyrt 
diagnose og behandling

Kan høyfettkosthold motvirke kreft?

Ernæringsskolen: Dette bør du 
vite om vitaminer!

Dessuten:	Sofie	Hexeberg	om	søvnproblemer	og	
lavkarbo, bridgeskole, nye hverdagsoppskrifter for 
deg på optimalernæring og mye mer.

Dag V. Poleszynski
Ansvarlig redaktør

Anne Lene Johnsen
Redaktør

Iver Mysterud
Redaktør

Johnny Laupsa-Borge
Fagjournalist

Kenn Hallstensen
Fagjournalist

ERNÆRING – MEDISIN – PSYKOLOGI – TRENING – HELSEPOLITIKK – LÆRING

Gjestespaltisten: Skal Codex begrense våre helsevalg?

Styr unna høstens
in uensavaksine

Dårlig tilbud mot
BIPOLAR

lidelse

BJÖRN FERRY:
OL-vinner på høyfettkosthold

Hvordan er vi egentlig
tilpasset å leve?

20 VANLIGE FEIL
ved kostomlegging

Dr.med. Sofie Hexeberg
om ”Frisk med lavkarbo”

Statlige kostråd
 OVERSER

EVOLUSJON

NYTT
POPULÆRvitenskapeligtidsskrift

RETURUKE 43

VITENSKAP & FORNUFT

H E L S E M A G A S I N E T

Nr. 1  2010  1. årgang. Løssalg 75 kr

GavEabONNEMENt 
OG vERvING
Kjøp gaveabonnement til noen du kjenner eller 
verv en ny leser. Sett på ditt abonnementsnummer, 
slik at du kan bli registrert som verver. Bokpremie 
etter verving av 3 og 1 års gratisabonnement etter 
verving av 10 abonnenter. 

Vi trekker dessuten en tur til Spania for hver 10. 
som har vervet 10 nye abonnenter (tidligere 20 
abonnenter)!

Send bestilling til vof@dbpartner.no og fortell at du 
vil ha gaveabonnement til denne prisen, hvem som 
skal ha bladet og fra hvilket nummer du ønsker 
abonnementet.

Kontakt vof@dbpartner.no for bestilling eller se www.vof.no

MILJØ – ERNÆRING – MEDISIN – PSYKOLOGI – HELSEPOLITIKK – LÆRING

Gjestespaltisten: Kompetanseheving i alternativ medisin

RETURUKE 49

VITENSKAP & FORNUFT

H E L S E M A G A S I N E T

Nr. 2  2010  1. årgang. Løssalg 75 kr

MILJØKAMP 
= HELSEKAMP

KOKOSFETT 

mot Alzheimers 

sykdom

Bedre helse med

GRANDER-

VANN?

✔ Biologiprofessor: 

Vi blir fortsatt forgiftet

✔ Giftgasser bak 

spanskesyken?

✔ Spre ikke kloakk 

på åkrene!

✔ Miljøforkjemperen 

Rachel Carson

✔ Hvordan leve 

miljøvennlig

Ernæringsskolen 2:

OM PROTEINER 

OG AMINOSYRER

Hvordan sykdom 

kan være nyttige 

forsvarsreaksjoner
INTERPRESS NORGE

ERNÆRING – MEDISIN – TRENING – PSYKOLOGI – HELSEPOLITIKK – EVOLUSJON

Vaktbikkja: Bestemor dopingdømt for import av livbringende hormon

RETURUKE 4

VITENSKAP & FORNUFT

H E L S E M A G A S I N E T

Nr. 3  2010  1. årgang. Løssalg 75 kr

Melkefett er sunt!

Mytene om mettet fett og hjertesykdom 
- Uffe Ravnskov avslører

Slankelegen Robert Atkins 
- hva døde han egentlig av?

Tren med barna i julestria

Solarium i vinter? 
Forskningsprisvinner Johan 
Moan om sol og vitamin D

INTERPRESS NORGE

Sukkerfrie JULEGODTERmed masse fett
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Egil var 65 år da han oppsøkte meg på 
grunn av plagsom hodepine og mage-
smerter. Både hans far og farfar hadde 
vært plaget med magen så lenge han 
kunne huske.

Hodepine
Egil hadde hatt en klassisk migrene 
fra tidlig pubertet. Denne fortsatte 
ut i 30-årsalderen, men den endret 
etterhvert karakter slik at smertene 
ble borte, og han hadde kun den ini-
tiale fasen med synsforstyrrelser. Han 
hadde imidlertid fått andre former for 
hodepine og disse var av to typer: 

”Djevelbittet” var en skarp smerte i 
tinningen, vanligvis på høyre side. Når 
han hadde ”djevelbittet” kunne han 
ikke lenger lese eller skrive da dette 
økte smertene .

”Nakkeskuddet” artet seg som en 
tiltagende smerte i nakken, oftest på 
høyre side. Denne smerten ble fulgt av 
en knasende lyd når han dreide hodet. 
”Nakkeskuddet” hindret også effektivt 
all lesing og skriving. Dette skapte 
store problemer i jobben fordi arbei-
det var av teoretisk karakter og krevde 
mye tankevirksomhet.  

Magesmerter
Egil hadde også vært plaget med 
magesmerter fra tenårene. Han hadde 
fått syrenøytraliserende tabletter som 
ikke hadde bedret situasjonen. Rønt-
genundersøkelse hadde vært utført, 
og den hadde vist normale forhold. I 
30-årsalderen ble han undersøkt med 
gastroskopi uten at man fant noe galt 
i spiserør og magesekk. Han hadde 
oppsøkt diverse leger og professorer 
på området uten at han hadde fått råd 
som førte til bedring av magesmertene.

Plagene med fordøyelse og kobling 
til hodepine fortsatte som vanlig fram 

til for vel 3 år siden. Da begynte han 
i tillegg å bli kvalm ca. 20 minutter 
etter måltidene og smertene på høyre 
side tiltok. Han begynte en ny runde 
med undersøkelser for om mulig å 
finne årsaken til plagene. Gastroskopi 
ble igjen utført og viste ikke noe galt. 
Videre ble det gjort tredimensjonal 
røntgen av hele mageregionen, vanlig 
røntgen av ryggsøylen og nakken uten 
at man fant noen årsak til hans pro-
blemer. Det ble også gjort ultralyd av 
mageregionen og denne var også uten 
funn.  

Kosthold
Egil hadde vært glad i søtsaker fra 
barndommen av og spiste regelmes-
sig kjeks og sjokolade. Han erfarte 
etterhvert at hans hodepine hadde en 
direkte kobling til kostholdet. Ved å 
redusere inntaket av melkeproduk-
ter til et minimum og spise en såkalt 
sunn norsk kost kunne forekomsten 
av hodepine minimeres til 1-2 ganger i 
uken. Men uansett hvordan han levde, 
”sunt” eller ”ennå sunnere” med mer 
grovt brød og poteter – så var det noe 
galt med mage-tarmsystemet. Siden 
han spiste så sunt unnet han seg litt 
søtsaker, og en NERO lakrissjoko-
lade inngikk gjerne som en del av det 
daglige kostholdet. 

Råd fra en kollega
En kollega anbefalte Egil steinalder-
kosthold, men han hadde ikke noe 
særlig tro på det. Ved en tilfeldighet 
kom han over mitt navn og tenkte at 
han måtte oppsøke ekspertisen på 
dette området hvis han skulle gjøre 
drastiske endringer i kostholdet.

Råd fra meg
Jeg forklarte Egil mulige mekanismer 

for hvordan kostholdet kunne være 
årsak til både hodepinen og mage-
smertene. Jeg anbefalte ham et tilnær-
met steinalderkosthold og et karbohy-
dratinntak på ca. 40-50 gram per dag. 
Han var villig til å prøve dette selv om 
han var litt skeptisk. 

Resultat
Egil kom tilbake etter fire uker og 
hadde lagt om kostholdet fullstendig. 
Han hadde laget lavkarbobrød som 
han spiste til frokost og lunsj og mid-
dagen bestod av kjøtt, fisk og grønn-
saker. Søtsaker hadde han kuttet helt 
ut. I løpet av denne måneden hadde 
han ikke hatt hodepine en eneste gang, 
og plagene med magen var betydelig 
redusert. Han var ikke lenger plaget 
med sultfølelse og søthunger og som 
bonus hadde han fått bedre arbeidska-
pasitet, oppmerksomhetsnivå, humør 
og hukommelse.

Kostbart helsevesen
Egil er en blant mange av mine pasien-
ter som har blitt undersøkt på kryss og 
tvers med avansert utstyr uten at man 
har funnet forklaringen på plagene. 
Helse-Norge hadde spart svimlene 
summer dersom man hadde prøvd 
kostholdsomlegging før man tok i bruk 
alle mulige ressurskrevende diagnos-
tiske utredninger. VOF

Frisk med lavkarbo
Sofie Hexeberg er en av VOFs faste spaltister og beskriver 
resultater av sin behandling av pasienter med høyfett-/
lavkarbokosthold.

Lege	dr.med.	Sofie	Hexeberg	
(1960) driver egen klinikk i 
Sandvika i Bærum.  
Se www.drhexeberg.no.

Hodepine, 
magesmerter 
og lavkarbokosthold
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ØKOLOGISKVELG Omega 3•6•9

• Hud:  Smører huden innenfra og danner en fløyelsmyk kappe 
 som  beskytter huden mot uttørring
• Helse:  Forebygger hjerte- og karsykdommer
• Trening: Økt styrke, utholdenhet og fettforbrenning, samt forkortet 
 restitusjonstid

Udo´s Choice inneholder en unik kombinasjon av hele 9 forskjellige oljer 
fra plantefrø, nøye utvalgt og komponert av den verdenskjente fettforskeren 
Dr. Udo Erasmus.  Fordi den ikke kommer fra fisk er den fri for tungmetaller 
og PCB-giftstoffer fra havet. Passer for hele familien (0-100 år). Velegnet for 
vegeterianere, gluten/laktoseintolerante. 

Prøv den gjerne i smoothies, supper, salater o.l.

For deg som ønsker alle de sunne fettsyrene 
kroppen trenger i en blanding!

GRATIS oppskriftshefte 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.

Få graTIS oppskriftshefte!>>>>



Bedrer fordøyelsen
NYHET! Solaray 
Glutamin inneholder 
aminosyren glutamin 
som bidrar til en bedre 
fordøyelse ved å 
styrke slimhinnene i 
fordøyelseskanalen.

Naturlig, daglig 
overskudd

Solaray Spektro Multi-Vita-Min inneholder alt du trenger for å føle 
deg kvikk og opplagt hver dag. Spektro er et komplett multivitamin- 
og mineraltilskudd med urter og sporstoffer fra naturlige kilder. 
Spektro er sammensatt ut fra kroppens biologiske behov og er i 
vegetabilsk kapsel. Fås med eller uten jern og vitamin K.

Kjøpes i helsekostbutikker og utvalgte apotek.

Gleden med sunnhet!

For god nattesøvn
Solaray Mega-B-stress 
virker lett avslappende 
og styrker også hud, 
hår og negler. Mega-B-
stress inneholder alle 
B-vitaminer samt vitamin 
C og magnesium.

Ømme og stive ledd?
Solaray GPH Gurkemeie 
inneholder garantert 
mengde curcumin som 
kan virke lindrende ved 
ømme og stive ledd.
NYHET! Nå også 
120 kapsler!

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no. www.solaray.no

Prøv 
også


