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Leder

 a Statens legemiddelverk (SLV) vedtok å innskrenke adgangen til import 
av kosttilskudd fra 1. oktober, hadde de nok ikke regnet med sterke protester fra 
forbrukerne. Grupper på Facebook samlet imidlertid 20 000 underskrifter mot de nye 
reglene, som var i strid med EØS-avtalen om ”fri flyt”. Et protestmøte foran Stortinget 
gjorde inntrykk på politikerne: 16. november mistet SLV ansikt da regjeringa vedtok å 
opprettholde retten til privat import.

Neste skritt er å fjerne alle kosttilskudd fra Legemiddelloven og legge regulering av 
dem til Mattilsynet, som bør kontrollere at de inneholder det de lover og er fri for 
forurensninger. Når det gjelder øvre grenser i tillatt salg, bør myndighetene straks 
oppheve grensene for alle vannløselige vitaminer og vedta samme lov som har fungert 
utmerket i USA siden Bill Clinton signerte den i 1994. Utredninger om mulige ”farer” 
forbundet med kosttilskudd i regi av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bør 
stoppes; andre land har for lengst utredet dette og funnet vitaminer ufarlige. VKM bør 
utrede reelle farer, som for eksempel giftstoffer i matvarer, luft og vann, industri og 
husholdninger, alkohol, løsemidler, tobakk og snus.

Et annet viktig tema er hetsen som seriøse terapeuter blir utsatt for av myndighetene, 
denne gangen innen laserterapi, som er vitenskapelig godt dokumentert. Vi diskuterer 
en studie som viser at høyfettkosthold kan gi bedre ytelse innen utholdenhetsidrett. 
Tidligere forestillinger om at det er gunstig å spise store mengder karbohydrat er 
dermed tilbakevist en gang for alle. De som velger å la seg eller sine barn vaksinere, 
bør lese artikkelen til Helen Saul Case, som forteller hvor mye vitamin C små barn 
faktisk tåler. Sivilingeniør Öjran Hallberg redegjør for forskning som viser at stråling fra 
mobiltelefoner, radio- og tv-sendere kan gi en rekke helseplager, inkludert bidra til kreft.

Vi håper at forskningsnytt, forslag til helfet julemat, gode oppskrifter og flere boktips 
gjør at magasinet leses fra perm til perm og ønsker alle våre lesere 
en riktig god, helfet jul!

Dag Viljen Poleszynski
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Fra innboksen

Jeg har med interesse lest 
artiklene der det anbefales 
inntak av store doser 
(10–20 g) vitamin C, sist 
nevnt i Helsemagasinet nr. 
7/2015 i en artikkel i for-
bindelse med operasjoner. 

Jeg kan til en viss grad 
forstå at det i spesielt 
belastende situasjoner 
(forut for en operasjon 
eller hvis man allerede har 
fått kreft) kan være riktig 
å kjøre på med ekstraordi-
nært store doser, men som 
et daglig tilskudd, hvis man 
ellers er frisk, virker det 
underlig. 

VOF har tidligere opplyst 
at det på naturlig måte 
(frukt) ikke er mulig å få i 
seg mer enn cirka 2 gram 
per dag og at eneste mulig-
het er tabletter om man 
ønsker å innta mange gram 
vitamin C her dag. Jeg har 
alltid trodd at poenget med 
kosttilskudd er å kompen-
sere for de manglene som 
dagens vanlige kosthold 
skaper og altså kompensere 
for et ellers mangelfullt 
inntak. Underforstått, hvis 
vi spiste sunt og for øvrig 
levde sunt, ville vi ikke 
trenge kosttilskudd. Slik 
sett virker det rart å skulle 
ta doser det ikke er mulig å 
få i seg på naturlig måte.
Tore Bjerkum

VOF: I fortidsmiljøet, da 
syntetiske kjemikalier, 
tungmetaller eller radio-
aktive stoffer nesten ikke 
fantes i miljøet (stort sett 
bare i forbindelse med vul-
kanutbrudd) og nærings-
innholdet i maten var langt 
høyere enn i dag, kunne 
kostholdet inneholde nok 
antioksidanter og  nærings-

stoffer til å opprettholde 
god helse. Faglige vurde-
ringer tilsier at forholdene 
er annerledes i vår tid, hvor 
nesten alle har flere hundre 
ulike giftstoffer i kroppen. 
Vi er dessuten utsatt for 
en helt annen type stress 
enn i fortidsmiljøet (mer 
kronisk stress, mindre 
akutt stress), og dette gjør 
at behovet for vitamin C er 
langt større enn tidligere.

Nobelprisvinner Linus 
Pauling (1901–94) anbe-
falte å titrere opp mengden 
etter behov inntil man får 
litt løs mage. Hvis man er 
frisk og i balanse, blir man 
raskere løs i magen enn om 
man er syk. Noen klarer 
seg med 500–1000 mg/d, 
mens andre trenger inntil 
20–15 g.

Atomkraftverkulykken 
i Tsjernobyl (Ukraina) 
26. april 1986 gjorde 
at radioaktive skyer ble 

spredt over hele Europa, 
også over Norge. Norske 
reinsdyr og sauer er fort-
satt så ”radioaktive” når de 
kommer tilbake fra beite 
om høsten at de får rent 
fôr og kosttilskudd (tang, 
tare, saltslikkstein) for å 
redusere radioaktiviteten i 
kjøttet før de slaktes. Ned-
fôringstida er avhengig av 
blant annet hvor mye sopp 
dyra har spist, jf. http://
www.nrk.no/trondelag/
hoy-radioaktiv-straling-i-
sau-1.8004378. 

Vi mennesker er øverst i 
næringskjeden og akkumu-

lerer giftstoffer via maten 
vi spiser, vann og luft. 
Mange tar opp kvikksølv 
fra amalgamfyllinger i 
tennene, andre får i tillegg 
i seg giftstoffer fra klær, 
arbeidsmiljøet osv.

Vitamin C har ingen andre 
bivirkninger enn at man 
kan få løs mage, men 
mange helbredende og 
forebyggende egenskaper. 
Derfor mener vi at de fleste 
kan ha nytte av inntak på 
flere gram per dag, noen 
flere titalls gram. DVP

Store doser C-vitamin

Leserbrev med spørsmål og kommentarer kan sendes 
til leserbrev@vof.no. Vi driver ikke personlig medisinsk 
veiledning, men svarer på spørsmål av allmenn interesse.

Feil om infeksjonssykdommer
Bioingeniør Margareta Eriksson har gjort oss oppmerk-
som på noen feil i oversiktstabellen om infeksjonssyk-
dommer på side 35 i nummer 7/2015. Dette er korrekt: 
Miltbrann skyldes bakterien Bacillus anthracis, som 
finnes i blod og ulike organer hos dyr angrepet av milt-
brann. Haemophilus influenzae er en bakterie i familien 
Pasteurellaceae, mens influensa skyldes et virus. DVP
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Har dere noen gode anbefa-
linger når det gjelder pakking 
av frysevarer? Glass tar veldig 
mye plass, noe som ikke er 
ønskelig da jeg handler inn i 
sesong hvor det blir veldig mye 
på en gang. Jeg leste at man 
burde unngå plast, men gjelder 
dette også til frysing av mat? 
Er aluminiumsfolie hvor man 
pakker inn i en plastikkpose 
etterpå et godt alternativ, eller 
går aluminium inn i maten selv 
ved dypfrysing?
Robin

VOF: Det finnes gode 
plastfryseposer som 
er lagd for formålet, 
inkludert poser med 
glidelås. I motsetning 
til aluminium sørger 
de for å holde ute 
oksygen, hvilket øker 
oppbevaringstida. 
Hvor mye aluminium 
som eventuelt måtte 
trenge inn i matvarene, 
har vi ingen tall for. 
DVP

Frysing av mat

”Kron, fett er dårlig og 
karbohydrater er bra. Mynt, fett 

er bra og karbohydrater er dårlig.”

I Helsemagasinet nr. 5 
går det klart fram at vi 
bør begrense inntak av 
glutamin. Jeg er en lavkar-
bonyter som har levd på 
lavkarbo i over seks år, har 
alle utgaver av VOF/Hel-
semagasinet og har fulgt 
svært mange av rådene som 
er presentert der. Jeg har i 
tillegg lest 20–25 bøker om 
lavkarbo-/høyfettkosthold. 
Mine favoritter er blant 
annet Den store boken om 
vitaminer og mineraler og 
Sofie Hexebergs bøker.

Jeg spiser mye kjøtt, 
kål, blomkål, brokkoli, 
fete oster, fløte, rømme 
samt bær. I tillegg tar jeg 
daglig 3–4 gram vitamin 
C, en multivitamintablett 
(Sunkost), en B-vita-
mintablett (Sunkost), 
400 mg magnesium og 
omega-3-fettsyrer (fra 
krill, inneholder ikke 
omega-6-fettsyrer). Om 
vinteren tar jeg i tillegg 

60 mikrogram vitamin D 
daglig.

Hva skal jeg gjøre for å 
begrense inntak av gluta-
min, som finnes i mye av 
maten jeg spiser? Hva kan 
jeg spise, og hva bør jeg 
unngå?
Olai Kristiansen

VOF: Vårt råd gjelder 
kun kreftpasienter. Det er 
ingen grunn til at friske 
skal innta mindre glutamin, 
som kan ha mange gunstige 
virkninger. Ved siden at 
glutamin kan omdannes til 
glukose om man spiser mye 
protein, brukes det blant 
annet av tarmcellene til å 
danne ATP i Krebs syklus 
og utløser veksthormon om 
det inntas i gramdoser på 
tom mage. Hvis du spiser 
mye fett (70–80 E%) og 
moderate mengder protein 
(12–15 E%), har du intet å 
bekymre deg over uansett. 
DVP

Glutamin



8 l  Helsemagasinet VOF  l  DESEMBER  2015

Matpolitikk

Jordsmonnet som ressurs 
for matproduksjon er global 
og er i lang tid blitt forsømt. 
Jorda har en viktig funk-
sjon som direkte påvirker 
vår livskvalitet. Men vi ser 
ikke lenger sammenhengen 
mellom jorda og maten vi 
spiser. Kunnskapen om jord 
generelt er dårlig, og på alle 
nivåer i skolen til og med 
videregående læres det lite 
om jordas rolle i økosyste-
met. 

FNs organisasjon for land-
bruk og mat (FAO) marke-
rer i år det internasjonale 
jordåret. Målet er å bevisst-
gjøre samfunnet om betyd-
ningen av en bærekraftig 
forvaltning og beskyttelse 
av matjorda. Nedgangen 
i dyrka jord på verdens-
basis er alarmerende. Det 
forsvinner omlag 100 mil-
lioner dekar jord hvert år 
på grunn av nedbygging, 
veiutbygging, erosjon, flom 
og forurensning. Dette er en 
skremmende utvikling med 
tanke på at verden trenger 
60 prosent økt matproduk-
sjon innen 2050 på grunn 
av forventet befolknings-
vekst. Utfordringene for å 
ernære verdens befolkning 
er enorme.
 
FAO peker på fem årsaker 
til at jord må få større fokus 
i samfunnet:1

● En sunn jord er viktig for 

å kunne fø verden. ”Vår 
mat begynner i jorda”.

● Jord er en begrenset 
ressurs som det tar svært 
lang tid å bygge opp. 

● Jorda demper negative 
effekter av klimaendrin-
ger ved å lagre karbon og 
redusere utslipp av klima-
gasser som karbondioksid 
og metan.

● Jorda er et levende mate-
riale med milliarder av 
organismer som sikrer at 
omsetninga av nærings-
stoffer er god.

● Investering i god jordkul-
tur er både økonomisk og 
miljømessig fornuftig.

Dyrka jord er en knapp 
ressurs i Norge. Kun tre 
prosent av landarealet er 
dyrket, og av dette brukes 
30 prosent til korn og 65 
prosent til fôrproduksjon. 
Myndighetene ønsker 
økt matproduksjon, men 
omkring 60 prosent av 
det vi spiser, er produsert 
utenfor landets grenser. 

Vår selvforsyningsgrad var 
i 2014 under 40 prosent. 
Dette er blant det laveste 
nivået i verden, noe som 
trolig innebærer at Norge 
er det landet som er mest 
avhengig av internasjonal 
handel med landbruksvarer. 
Anslag fra FNs klimapanel 
sier at verdens jordbruks-
produksjon kommer til å bli 

redusert to prosent hvert 
tiende år på grunn av økt 
tørke. Det er ikke riktig og 
moralsk forsvarlig at verden 
skal produsere vår mat når 
vi har naturgrunnlag for å 
produsere selv. Rett nok har 
vi utfordringer i vårt kalde 
klima, men vårt jordsmonn 
er næringsrikt og egner seg 
svært godt til gras, korn og 
grønnsaker. Regjeringas 
mål om høyest mulig selv-
forsyning av beredskaps-
hensyn tilsier at vi må ta 
vare på den matjorda vi har.

Den største utfordringen i 
å bevare matjorda kommer 
til å bli et endret klima med 
varmere somre og vintre, 
og litt våtere høst og vintre 
i store deler av landet. De 
siste åra har avlingene 
stagnert selv om potensialet 
til dagens kornsorter ligger 
langt over det som høstes. 

Problemene er ofte knyttet 
til driften av jorda. Økt 
kunnskap om jordsmonnet 
er helt avgjørende for å 
kunne vurdere tiltak som 
gir optimal planteproduk-
sjon.

Jordsmonnet er noe av det 
mest verdifulle menneske-
heten eier. Det må derfor en 
økt bevisstgjøring til i sam-
funnet for å få opp forståel-
sen for at jord er grunnlaget 
for livet på kloden. Vern om 
jordsmonnet er avgjørende 
for å sikre mat til framtidige 
generasjoner.

Kilde:
1.  Five reasons why soil is key to the 
planet’s sustainable future. http://
www.fao.org/post-2015-mdg/
news/detail-news/en/c/277113/ 
(15.10.2015).

Denne spalta presenterer klare meninger om norsk 
mat- og landbrukspolitikk. Her kommer et bidrag av 
professor Tore Krogstad ved NMBU.

Jordsmonnet 
– viktig ressurs for vår matsikkerhet

Om forfatteren
Tore Krogstad (f. 1953) er utdannet fra 
NLH i 1979 innen jordfag og med dok-
torgrad i jordkjemi fra 1982. Han har 
siden 1993 vært professor i jordkjemi 
og planteernæring ved nåværende 
Institutt for miljøvitenskap, NMBU. 
Krogstads arbeidsområde har stort 
sett vært knyttet til kjemiske analyser av jord relatert 
til plantenes ernæring, gjødsling og forurensning med 
hovedvekt på plantenæringsstoffet fosfor. Samspillet 
mellom jord og vannforurensning har vært sentralt i hans 
forskning. E-post: tore.krogstad@nmbu.no

tekst Tore KrogsTad   Foto shuTTersTocK
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mat

Er du av dem som liker å ha et prote-
inpulver tilgjengelig som kosttilskudd 
og ønsker et alternativ uten melke-
protein, gluten og soya, er kanskje det 
nye pulveret Plantforce SYNERGY fra 
Third Wave Nutrition noe for deg. Det 
kommer i tre smaksvarianter: sjoko-
lade, vanilje og naturell. Vanilje- og 
sjokoladevariantene er framstilt med 
100 prosent naturlig smak og søtet 
med naturlig stevia.  

Vi testet varianten med sjokolade-
smak blandet ut i vann, og det endte 
opp med å bli favorittblandinga her 
hjemme. Ved å blande inn mandelmelk 
fikk vi en sjokoladedrikk som ble alt for 
søt selv for en sjokolademons. I tillegg 
tilsatte vi også litt pulver i kaffen for å få 
en mokkasmak på den, og akkurat det 
kan det nok tenkes at vi gjør igjen. Pul-
veret kan ellers brukes i smudier, kaker 
og pannekaker, for å nevne noe.

Nyhet: Allergivennlig proteinpulver
tekst anne Lene Johnsen     Foto Leverandør

Produktinformasjon
Plantforce Synergy  er et allergi-
vennlig proteinpulver uten melk, 
gluten, hvete og soya.

Innhold: Protein fra brun ris, erte-
protein, økologisk hampprotein, 
økologisk fettfattig kakaopulver, 
fortykningsmiddel (xantangummi) 

E415, naturlig aroma, søtstoff (stevi-
olglykosider) E960.

Tilgjengelig hos Life, Sunkost og 
www.arnika.no. Pris kr 269.

Les mer og finn oppskrifter på 
www.thirdwavenutrition.com

Nå kan du bestille julemat i vår nettbutikk!
Gå inn på www.stolsvidda.com

F J E L LG R I S
FRA VALDRES
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Noe godt

I boka Sunt og søtt presenterer Monica Lien 
kaker, drikke, desserter og annet godt hvor 
det ikke er brukt sukker som søtning eller 
mel med gluten. Mange av oppskriftene 
er også uten melkeprodukter. Ikke alle 
dessertene er lavkarbo, men noen av 
oppskriftene har tips til alternativer for å få 
ned karbohydratnivået. Vi har plukket ut tre 
oppskrifter til julekosen i år. 

tekst og Foto anne Lene Johnsen

Den bakeglade forfatteren Monica Lien vil at sunne god-
saker skal smake godt og være  like fristende som suk-
kervariantene. I boka Søtt og sunt gir hun oss sukker- og 
glutenfrie oppskrifter på drikker, kaker, konfekt og annet 
snadder, og mange retter er også uten melk. I boka finner 
vi også fremgangsmåter for å lage nøttemelk, eget mandel-
mel, melis og vaniljesukker, i tillegg til en liten innkjøps-
guide.

Fest-brownies
Brownies er ofte en vinner på kakefatet, uansett høytid. 

Du trenger (til liten langpanne):
125 gram smør eller klarnet smør
150 gram 70% sjokolade
1,75 dl Bjørkesøt® eller 2 dl Sukrin®

2 egg
1/2 ts vaniljepulver
1,5 ss fettredusert mandelmel
2 ts loppefrøfiber (FiberHusk) 
1 ts bakepulver
revet skall av 1,5 appelsin
50 gram valnøtter

Slik gjør du:
Sett ovnen på 175 grader. Smelt smøret og rør i grovhak-
ket sjokolade, deretter søtning (Bjørkesøt eller Sukrin), 
og så ett egg om gangen. Bland i vaniljepulver, mandel-
mel, loppefrøfiber, bakepulver og appelsinskall.

Hell røren i en liten langpanne kledd med bakepapir. 
Dryss grovhakkede valnøtter over. Stekes i 18–20 minut-
ter.

Avkjøl kaken litt. Ha deretter formen i kjøleskapet så 
browniene ”setter” seg. De skal bli helt kalde. Skjær opp i 
ønsket antall ruter og server. Oppbevares i kjøleskap slik 
at de holder seg seige.

Forfatter: Monica Lien
Tittel: Søtt og sunt. Kaker-konfekt-desserter-drikke
Utgiver: Faktum forlag
Utgivelsesår: 2014)
ISBN: 978-82-02-45043-4
Pris: kr 174 (www.norli.no)
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Fromasj av friske bær
Du trenger (til 4 personer): 
7 plater gelatin
400 gram bær 
3 egg
1,75 dl Bjørkesøt® eller 2 dl Sukrin®

0,5 ts vaniljepulver
1 dl mager kesam eller fløteerstatning
3 dl kremfløte eller erstatning
1 ss sitronsaft

Pynt: Noen hele bær, krem eller grovhakket sjokolade.

Slik gjør du:
Legg gelatinplatene i kaldt vann i noen minutter. Mos 
bærene i en kjøkkenmaskin eller med en gaffel. Hvis du 
bruker bringebær eller bjørnebær, kan du gjerne sile 
mosen for å få ut steinene. 

Pisk egg, søtningsmiddel, vaniljepulver og kesam 
sammen. Pisk lenge, slik at blandinga blir fin og luftig. 
Pisk kremfløten nesten stiv.

Klem vannet av gelatinplatene og smelt dem på svak 
varme i 0,5 dl vann blandet med sitronsaft. Hell den 
smeltede gelatinen i en tynn og jevn stråle i eggeblandin-
gen mens du visper. Bland forsiktig inn krem og moste 
bær. Smak eventuelt til med litt ekstra søtning.

Hell fromasjen i porsjonsskåler eller i en stor skål. Avkjøl 
i 3–4 timer. Pynt med bær og krem og server.

Festfin sherryfromasj
For mange består julas desserter ofte av en deilig fromasj. 
Nedenfor presenterer vi to alternativer. De inneholder 
fløte, men du kan også bruke en erstatning som kan 
piskes til krem.

Du trenger (til 4–6 personer):
6 plater gelatin
3 store egg
1 dl Bjørkesøt® eller 1,25 dl Sukrin®

3 dl kremfløte eller erstatning som kan piskes til krem
1 dl sherry
0,5 dl vann

Slik gjør du:
Legg gelatinplatene i kaldt vann før du visper egg og søt-
ningsmiddel lenge til en tjukk eggedosis. Pisk fløte til myke 
topper i en annen bolle. Hell sherry og vann i en kjele. 

Klem vannet av gelatinplatene og ha dem i kjelen. Smelt 
over svak varme på kokeplate. Gelatinen kan selvsagt 
også smeltes i en bolle over vannbad.

Hell gelatinblandinga i eggedosisen i en tynn stråle mens 
du pisker kontinuerlig. Pass på at alt blir godt blandet. 
Sett blandinga i kjøleskapet noen minutter til den så vidt 
begynner å stivne. Ikke la den stå for lenge!

Rør forsiktig inn den stivpiskede fløten. Hell blandinga 
i en skål og  sett i kjøleskapet minst 3–4 timer. Når fro-
masjen er stivnet, strør du over grovhakkede valnøtter og 
grovhakket mørk sjokolade.

Til 
voksne 

Lyst på noe godt? På denne siden presenterer vi lure 
tips og andre favoritter for godtemonser. Send gjerne 
inn din egen oppskrift til birthe@vof.no!
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BEHANDLING

Det har lenge vært kjent at honning 
har antibakteriell effekt, og derfor blir 
brukt i behandling av sår som ikke vil 
gro. Dette gjelder også mot sår infisert 
av bakterier som er resistente mot anti-
biotika, som for eksempel MRSA (meti-
cillin-resistent Staphylococcus aureus). 
Den kjente manukahonningen fra New 
Zealand kan vise seg å være spesielt 
effektiv.1 Denne honningen kommer 
fra bier som samler nektar fra manu-
kabusken (Leptospermum scoparium). 
En studie viser at manukahonning kan 
gjøre MRSA-bakteriene mer følsomme 
overfor antibiotika, og på den måten 
reversere antibiotikaresistens.2 

Ikke alle virkningsmekanismene er 
kjent, men det ser ut til at manukahon-
ningen er spesielt virksom på grunn av 

sitt høye innhold av dihydroksiaceton.3 
Dette molekylet omdannes til metyl-
glyoksal, MG, som har antibakterielle 
og celledrepende egenskaper. Dette 
stoffet finnes i all honning, vanligvis 
i konsentrasjonen 1–10 mg/kg, mens 
typiske konsentrasjoner i manukahon-
ning er 100–1000 mg/kg.

Såkalt biofilm ser ut til å spille en 
sentral rolle hvis et sår ikke gror. En 
biofilm består av store mengder mikro-
organismer tett samlet og omgitt av et 
slimlag, og gener utveksles mellom 
dem. Dette gjør at importerte anti-
biotikaresistente gener raskt spres til 
andre bakterier. Honning kan trenge 
gjennom biofilm og fjerne både mikro-
organismene og dødt vev fra sår.4 
Foruten MRSA har manukahonning 
vist seg effektivt mot biofilm forårsa-
ket av andre antibiotikaresistente bak-
terier som Streptococcus pyogenes5 og 
Pseudomonas aeruginosa.6

Den mest vanlige bruken av honning er 
mot milde til moderat alvorlige brann-
sår,7 men også mot fotsår hos blant 

annet personer med diabetes type 2.8 
Det blir også brukt mot kroniske sår 
med behov for kraftig opprensing for å 
sette i gang tilheling.9

Verdens interesse for manukahonning 
er blitt så stor at New Zealand sliter med 
å produsere nok. Det er imidlertid viktig 
å gjøre oppmerksom på at honningen 
som blir brukt i behandling av sår, er 
såkalt medisinsk manukahonning, som 
betyr at den er filtrert slik at alle uren-
heter er fjernet. Det er strenge regler for 
dette, og alle produktene på markedet 
kontrolleres for den antibakterielle 
effekten og nivåer av metylglyoksal. De 
er både godkjent fra FDA og CE-merket 
som klasse IIb medisinsk komponent.

Firmaet Grit AS har flere produkter 
med manukahonning på markedet. 
Manuka Fill inneholder 100 prosent 
medisinsk manukahonning, mens 
Manuka IG er en ikke-heftende kom-
press som er impregnert med medi-
sinsk honning. Det finnes også manu-
kahonning på markedet fra en rekke 
andre produsenter.

Honningens antibakterielle egenskaper gjør at den blir 
brukt med suksess i behandlingen av sår som ikke vil 
gro. Manukahonning, som kommer fra nektar samlet fra 
blomstene på manukabusken, kan vise seg spesielt nyttig. 
Den kan bekjempe også antibiotikaresistente bakteriearter.

tekst Kenn haLLsTensen     Foto ProdusenT

Manukahonning 
har medisinske 
egenskaper

Kontaktinformasjon
Grit AS
Nettside: www.manukahonning.no; 
e-post dee@manukahonning.no; 
telefon: 458 84 876
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Ønsker du å hjelpe andre til bedre helse?
Hos oss kan du studere på deltid og vi har undervisning 
både på nett og som en kombinasjon av  
nett og samlinger. Som leser av VOF vil spesielt  
disse studiene være av interesse for deg: 

✓ Ernæringsterapi, samlinger/nett, 2 år
✓ Kostholdsveileder, nett 12 måneder
✓ Optimal trening og ernæring, nett 4 måneder

Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private
skoler innen helse og ernæring og ble etablert i 1998.
Hovedstudiene våre er ernæringsterapi, biopati og
soneterapi. Vi har også mange andre tilbud, blant annet
grunnmedisin med 30 studiepoeng, VEKS-fag,
naturmedisinsk grunnutdanning, klinikkdrift og
øreakupunktur.

www.tunmed.no - telefon 33 6110 90 - post@tunmed.no

 Medisin     Naturmedisin     Ernæring
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Mange har opplevd til dels stor vektre-
duksjon etter omlegging til et fettrikt 
steinalderkosthold, men mange har 
vanskeligheter med å opprettholde 
den nye livsstilen. Irene Djupevik opp-
levde gode resultater på vekt, helse og 
mer overskudd etter å ha lagt om til 
et kosthold med lite karbohydrat og 
mye fett, men fra tid til annen sprakk 
hun ukontrollert og til dels langvarig. 
I motsetning til mange andre kom 
hun imidlertid alltid på rett kjøl igjen. 
Etter fire år med opp- og nedturer, 
prøving og feiling, ser det ut til at hun 
har funnet løsninga. Hun mener at 
det gjelder å finne sin egen versjon av 
kostholdet, basert på gode kunnskaper 
og planlegging.

Begynte på lavkarbo 
og sluttet å røyke
Irene ble første gang Irene introdusert 
for et lavkarbohydratkosthold i 2006, 
like etter at hun hadde startet en 
klinikk i Førde. 
– Jeg hadde behov for å gå ned i vekt, 
og da jeg startet en klinikk for å hjelpe 
folk med overvekt, følte jeg det var på 
tide å gjøre noe med vekta. Det gir mer 
troverdighet om man følger sine egne 
råd, forklarer Irene med et smil.
– Jeg hadde mange mislykkede slanke-
kurer bak meg, men nå merket jeg noe 
helt nytt. Kostholdet hadde ikke bare 
effekt på vekta – jeg gikk forholdsvis 
raskt ned 13 kg – men samtidig for-
svant også andre plager jeg ikke hadde 

tenkt kunne ha noe med kostholdet å 
gjøre, inkludert muskel- og leddpla-
ger, oppblåst mage og halsbrann. Jeg 
fikk også mindre væskeansamlinger i 
kroppen etter omleggingen av matva-
nene. Det nye kostholdet har også gitt 
meg mer overskudd, bedre humør og 
gjort meg mer fornøyd.

– I januar 2007 bestemte jeg meg for 
kutte røyken. Jeg hadde røykt siden 
tenårene, og det var på tide å gjøre noe 
også med denne uvanen. Det gikk bra 
med røykekutten, men samtidig la jeg 

på meg igjen de 13 tapte kiloene. Det var 
da jeg virkelig forsto hva et lavkarbohy-
dratkosthold er. I starten hadde jeg fulgt 
et kosthold med både lite karbohydrat 
og lite fett, men forholdsvis mye protein. 
Dette fungerte ikke godt nok da jeg 
sluttet å røyke. Etter korrigering av kost-
holdet gikk jeg ned igjen de 13 kiloene.

VOF: Har du gått ned enda mer i vekt 
etter dette?
– Ja, i 2010 bestemte jeg meg for å ta et 
kurs om animalskdominert steinalder-

kosthold. Der lærte jeg mye nytt, blant 
annet at jeg ikke måtte spise så mange 
måltider per dag. Det kunne være lurt 
å spise forholdsvis lite på dagtid, og 
samtidig var det viktig å kontrollere 
stressbelastninger på kroppen. De 
nye kunnskapene ga meg dessuten 
motivasjon til å eksperimentere og 
variere matvarene mer. Dette mener 
jeg er viktig, spesielt for oss kvinner, 
dersom vi skal lykkes i å inkludere 
dette kostholdet i en varig livsstilsend-
ring. I forhold til menn er nok vi mer 
avhengig av variasjon og flere smaker, 

forteller Irene med en god latter.

– Disse nye forandringene har gjort 
at jeg har gått ned ytterligere sju kg, 
slik at jeg totalt har mistet 20 kg etter 
kostholdsomlegginga. Etter at jeg har 
økt fettandelen i kosten, holder jeg 
meg lenger mett etter måltidene, noe 
som også gjør at det er lettere å holde 
seg til denne kostholdstrategien. Jeg 
spiser som regel 2–3 måltider per dag, 
mesteparten til middag om kvelden kl. 
19–20, gjerne etterfulgt av dessert. Jeg 

Irene Djupevik (50) har fulgt et animalskdominert steinalderkosthold i ni 
år og har blant annet gått ned 20 kilo. Hun har funnet hemmeligheten ved 
hvordan hun kan holde seg til kostholdet og sin nye livsstil. Det tok fire år 
før hun ”knekte koden”.

tekst Kenn haLLsTensen     Foto PrivaT 

Lettere, friskere og 
gladere med lavkarbo

Jeg hadde mange mislykkede slankekurer bak 
meg, men nå merket jeg noe helt nytt. Jeg gikk 
forholdsvis raskt ned 13 kg – men samtidig 
forsvant også andre plager jeg ikke hadde tenkt 
kunne ha noe med kostholdet å gjøre.”
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er ikke sulten om morgenen og spiser 
sjelden før kl. 12–13.

Kostholdet
VOF: Det finnes ulike versjoner av 
dette kostholdet, og vi er spent på 
hvordan du praktiserer et animalsk-
dominert steinalderkosthold.
– Det tradisjonelle svaret er å unngå 
brød, pasta, ris og poteter, men dette 
har ikke stemt helt for meg. Jeg har 
unngått hvetemel, som jeg reagerer på 
med halsbrann og oppblåst mage, men 
i begynnelsen spiste jeg noen glutenfrie 

lavkarboknekkebrød. Det har jeg nå 
sluttet med. Brød, knekkebrød og andre 
korn- og fiberprodukter med mindre 
karbohydrat enn vanlig, lavkarbosjoko-
lader med mer, er mye brukt i noen lav-
karbomiljøer, spesielt av kvinner. Dette 
tror jeg kan bidra til at man ikke oppnår 
maksimal effekt av kostholdsomleg-
ginga og at man lettere faller tilbake 
til gamle ”synder”. Nå spiser jeg slike 
produkter bare en sjelden gang.

– Jeg spiser mye grønnsaker til 
middag, også noe potet fra tid til annen. 

En favoritt er litt nøtter eller bær med 
kesam eller kremfløte, dersom jeg får 
lyst på dessert. Jeg spiser generelt 
30–50 gram karbohydrat om dagen, 
men regner ikke like nøye lenger. 
Vi bruker aldri plantemargarin, kun 
meierismør. I sauser bruker vi en del 
kremfløte og rømme. Jeg liker godt 
oster som pålegg, spekemat, egg og 
majones. Proteinandelen er jeg ikke 
veldig opptatt av, men tenker mest på 
å redusere mengden karbohydrat og at 
måltidene skal inneholde nok fett.

Mann og datter på lavkarbo
VOF: Du har både barn og mann. 
Følger andre i familien det samme 
kostholdet som deg?
– Ja. Min mann Morten har gått ned 
hele 27 kg etter at han la om samti-
dig med meg. Han merker stor for-
skjell på overskuddet i hverdagen, 
og søvnkvaliteten er blitt bedre. Han 
våkner mye mer uthvilt enn tidligere, 
og selv om han står opp kl. 6–7, har 
han ikke brukt vekkerklokke på flere 
år. Min eldste datter har gått ned 10 kg 
og trives godt etter kostholdsomleg-
ginga.

Negative kommentarer
VOF: Hvordan er omlegginga blitt 
mottatt av øvrige familie, venner og 
bekjente?
– Det har vært en del negative, eller 
kanskje jeg heller skal si skeptiske, 
kommentarer. Det første spørsmå-

Favorittoppskrifter
Dagens første måltid består gjerne 
av to egg med meierismør eller 
hjemmelagd majones med tomat 
eller paprika. En annen favoritt er 
spekemat og avokado. Favoritt-
middagen er nakkekoteletter med 
brokkolisalat eller frisk, grønn salat, 
i tillegg til en feit saus eller rikelig 
med steikesjy. Irene liker også godt 
ovnsbakt fisk. Om sommeren liker 
hun å grille, helst nakkekoteletter 
eller entrecôte, gjerne med litt 
potet og hvitløksrømme. Særlig om 
høsten er hun glad i langtidsstekt 
eller -kokt lammekjøtt. 
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let de stiller, er: ”Er du ikke redd for 
at blodårene dine skal bli tette av alt 
fettet”? Mange lurer også på hvordan 
kolesterolnivået blir med så mye egg i 
kostholdet. Men stort sett går det bra. 
Jeg har lært meg ikke å diskutere med 
de mest skeptiske – det er bortkastet 
tid. Irene slår ut med armene og ler 
enda en gang sin smittende latter.

Knekte koden
VOF: Hvorfor tok det fire år før du 
fant din endelige versjon av kosthol-
det?
– Det er ikke sikkert at jeg har funnet 
min endelige versjon enda, ler Irene. 
– Bare se hva jeg har gjort med lav-
karboerstatningene. Jeg forandrer 
stadig litt på kostholdet, men bare små 
justeringer for ikke å bli matlei. Dette 
mener jeg er et generelt problem for 
alle som prøver å leve sunt. For mange 
er det viktig med variasjon og hele tida 
være på utkikk etter nye oppskrifter, 
smaksopplevelser og ideer. 

– De første åra visste jeg for lite om 
mitt nye kosthold. Jeg hadde gjort meg 
opp noen tanker om hva det gikk ut på 
og fulgte dem ukritisk. Dette innebar 
blant annet at jeg tok med meg tidli-
gere innlært fettfobi i det nye kosthol-
det, i tillegg til at jeg ubevisst beholdt 
litt for mange av mine gamle matva-
ner. Dessuten var jeg ikke tydelig nok 
overfor venner og familie om mitt nye 
kosthold, samtidig som jeg burde hatt 
mer kontakt med andre som spiste 
som jeg. Det er en stor fordel å være 
sammen eller ha kontakt med andre 
i samme båt. Da kan man motivere 
hverandre, utveksle ideer og oppskrif-
ter, samt få støtte hvis det oppstår 
utfordrende situasjoner. Jeg har også 
hatt glede av ulike internettfora, der 
det finnes mange gode tips.

– Kunnskap er viktig ved alle livss-
tilsforandringer, også ved omlegging 
av kostholdet. Det gjør at man lettere 
kan forebygge og håndtere utfordrin-
ger som måtte oppstå, samt at man 
lærer å planlegge. En og plan motvir-
ker ukontrollerte sprekker som får oss 
til å føle oss viljesvake og udugelige. 
Siden jeg driver egen helseklinikk, 
tenker jeg på kosthold og trening hver 
dag og prøver hele tida å lære mer. Å 

ta bevisste og kunnskapsrike valg er 
like viktig for andre. Det handler ikke 
om å være fanatisk, men om å finne en 
livsstil som gir overskudd, god helse 
og en kropp man er fornøyd med. Jeg 
koser meg gjerne med et glass rødvin 
eller to og kan også smake på sjoko-
lade i ny og ne. Det er jeg som skal 
styre matvarevalgene, ikke omvendt. 
Det finnes dem som påstår at vi kan 
leve godt med litt sukker i kostholdet, 
men da glemmer de hvilken sterk sti-
mulans sukker er for noen av oss. Vi 
må holde seg helt borte fra det, mens 
andre kan smake litt av og til uten å 
falle helt av lasset. 

– Før kunne jeg falle av lasset i lang tid 
av gangen, men nå er det snakk om en 
dag eller to, og da er det hovedsake-
lig planlagt i helga. Tradisjonen med 
lørdagsgodt henger litt igjen, men nå 
kontrollerer jeg utskeielser på en god 
måte. Dessuten begrenser dette seg 
selv siden jeg får halsbrann, oppblåst 
mage og ikke minst dårligere humør.

Tunge kvelder
– Det skal ikke stikkes under en stol at 
kveldene kan være utfordrende fra tid 
til annen – spesielt om det har vært en 
tøff dag på jobb. Om kveldene kan jeg 
av og til merke et sug etter usunn, kar-
bohydratrik mat. Morten merker dette 
enda sterkere enn meg. Han hevder 
at dersom han hadde lagt seg kl. 21 
hver kveld, ville han kunne tatt av 
seg enda mer fett. Det hjelper å spise 
sein middag, men vi har også funnet 
sunn kosemat – litt bær med fløte eller 
grønnsakstrimler med rømmedipp.

VOF: Hva går det med kostholdet på 
ferier og reiser?
– Vi pleier å reise til Hellas og bo på 
hotell med frokost inkludert. Siden 
matutvalget er dårlig, handler vi 
gjerne på butikken eller hopper over 
dette måltidet til fordel for lunsj. På 
restauranter og kafeer er det lettere å 
få god lavkarbomat. Flymat og utval-
get på flyplasser er stort sett dårlig, så 
derfor tar jeg ofte med nøtter i veska.

Før kunne jeg falle av lasset i lang tid av gangen, 
men nå er det snakk om en dag eller to, og da 
er det hovedsakelig i helga – planlagt.”
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VOF: Hva med selskaper og besøk hos 
venner og familie?
– Middagsselskaper er ikke noe 
problem. Ved kakebordet kan man 
styre selv og heller drikke rikelig med 
kaffe. Hvis jeg blir budt på brødmat 
eller kaker, unnskylder jeg meg med at 
jeg ikke tåler mel.

Trening
VOF: For å snakke om noe helt annet. 
Hvilket forhold har du til trening?
– Jeg mener at trening og fysisk akti-
vitet hører med til en sunn livsstil, 
men det trenger ikke nødvendigvis å 
være knallhard trening hele tida. Jeg 
prøver å få meg en fjelltur en dag i 
uka, da både mannen min og jeg er 
veldig glad i å gå turer i skog og fjell. 
Dessuten går jeg vel to kilometer til 
og fra jobben hver ukedag og sykler 
ofte på ergometersykkel hjemme. 
Jeg synes skrittelleren er et godt 
hjelpemiddel og bruker vanligvis 
å ligge på 11 000–13 000 skritt om 
dagen.

VOF: Hva med styrketrening?
– Der burde jeg nok bli bedre, smiler 
Irene. – Jeg trenger uten tvil å få styr-
ketrening inn i ordnete former. I første 
omgang vil jeg satse på å trene hjemme 
med kroppen som vekt. Det kan være 
at jeg kjøper meg et sett manualer, vi 
får se. Igjen kommer en god latter.

Irenes beste råd
Tida flyr fort i god lag, sies det. Dette 
har vært et sjeldent inspirerende og 
hyggelig intervju. Vi har vanskelig for 
å se at Irene kan være sint eller lei seg. 
Hun gir utrolig mye av seg selv, og 
smilet og latteren sitter løst. Før vi sier 
takk for en hyggelig prat, vil vi gjerne 
høre hennes råd til andre som følger et 
animalskdominert steinalderkosthold.
– Det første og viktigste rådet er ikke 
å fokusere på vekta. Dette skal være 
en livsstilsendring og ikke en slanke-
kur. Tenk først og fremst på å få bedre 
helse med mindre mage og bukfett. 
Tålmodighet er viktig. I stedet for 
veie seg anbefaler jeg å måle midjen 
og kjenne etter hvordan klærne sitter. 

Man bør lytte til kroppen og lære å 
kjenne når man har spist mat som 
påvirker blodsukkeret, og hva kroppen 
reagerer positivt eller negativt på.

Brokkolisalat
1 brokkoli
2 dl majones eller en kombinasjon 

av majones og rømme/crème 
fraîche

1 ss Sukrin®  eller ½ ss Steviosa-
sukker/Sukrin+

1-2 ss eplesider- eller hvitvinseddik
100 g bacon, sprøstekt i biter
1 liten rødløk, finhakket
30 g pinjekjerner, ristede

Rens brokkolien og del i små 
buketter. Visp sammen majones/
rømme/crème fraîche, søtning, 
eddik og fettet etter steking av 
bacon. Bland til slutt i brokkoli, 
bacon, rødløk og pinjekjerner. Sett 
kaldt før servering.
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De fleste muskel- og leddkremene 
på markedet er varmebaserte, men 
Perozin bruker kulde eller såkalt kryo-
terapi. Nedkjøling av området med 
smerte får blodårene der til å trekke 
seg sammen slik at blodsirkulasjo-
nen reduseres, noe som skal dempe 
hevelser og inflammasjoner og gi rask 
smertelindring. Perozin er utviklet av 
naturlige planter og urter.

Smertelindrende
Smerte kommer gjerne av tre sam-
mensatte årsaker: slitasje eller slag 
(mekanisk), forbrenning eller høy 
varme (termisk) og inflammasjon og/
eller bakteriell betennelse (biokje-
misk). Mekaniske skader øker tem-
peraturen i skadeområdet, og denne 
varmeøkningen gir større nedbrytning 
av kroppsvev. Både økt temperatur og 
mekanisk skade fører til inflammasjon 
eller ikke-bakteriell betennelse, noe 
som igjen kan øke temperaturen og 
nedbrytning av kroppsvev. 

Følgende prinsipp er bakgrunnen for 
utviklinga av Perozin: Den kjølende 

effekten av kremen får blodårene til 
å trekke seg sammen slik at blodsir-
kulasjonen reduseres. Dette redu-
serer tilstrømmingen av væske og 
demper dermed opphovningen og 
tilførselen av forskjellige reparasjons-
molekyler. Den kjølende effekten 
kommer i stor grad fra fordamping 
av denaturert alkohol fra huden. 

Bruksområder
Selv om det ikke kan dokumenteres i 
publiserte studier, hevder firmaet bak 
Perozin at kremens kuldeeffekt gir en 
påfølende økt blodsirkulasjon i skade-
vevet, noe som fører med seg friskt blod 
med næring og oksygen, samtidig som 
avfallsstoffer fraktes bort. Det hevdes 
videre at kremen nøytraliserer inflam-
masjonsskapende molekyler. Dette er 
interessante påstander, og derfor håper 
vi at framtidige vitenskapelige studier 
kan undersøke dette nærmere.

Kremen brukes ved nær sagt alle 
typer muskel- og leddsmerter, som for 
eksempel leddgikt og andre reuma-
tiske sykdommer, stølhet og stivhet 

etter fysisk aktivitet og kramper. Den 
hevdes også å virke lindrende mot 
voksesmerter, tennisalbue, musearm, 
rastløse bein og senebetennelser. 

Bedre restitusjon for 
idrettsutøvere
Innenfor idretter som for eksempel 
rugby og fotball, men også andre idret-
ter med høy skadefrekvens, er det blitt 
mer og mer vanlig å bruke kryoterapi.4 
Blant annet har man sett at fotballspil-
lere som gjennomfører 14 minutter i 
kaldt vann etter kamp har bedre resti-
tusjon og presterer bedre etter 24 og 
48 timer sammenliknet med dem som 
ikke får slik behandling.5 Kulda ser 
ut til å bedre restitusjonen og styrke 
immunforsvaret, men man tror også 
at denne terapiformen vil kunne korte 
ned rekonvalesenttida etter skader.  
 
Det franske sykkellaget FDJ (Française 
Des Jeux) har gjennom sin lege Gérard 
Guillaume, som også er visepresident 
i Den franske akupunkturforeningen, 
brukt Perozin i mange år. De har brukt 
produktet både i forbindelse med 
massasje og for raskere restitusjon i 

Muskel- og leddsmerter kan behandles med kuldekrem. 
Perozin er den eneste kjølende kremen som er CE-registrert 
som medisinsk utstyr.1

tekst Kenn haLLsTensen     Foto shuTTersTocK og ProdusenT

Perozin 
– mild smertekrem 
med kraftig virkning

Ce-merking
CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet, 
la Communauté Européenne. Merkingen brukes innen EØS-området og er 
ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt. 
Dermed kan produktene selges fritt i dette området.
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etterkant av fysisk aktivitet. Guillaume 
trekker spesielt fram syklistenes følelse 
av friskhet og avslapning etter bruk. 
Han er likevel klar på at kryoterapi ikke 
gir en umiddelbar prestasjonsfrem-
mende effekt, selv om det kan gjøre det 
på lengre sikt grunnet bedre og raskere 
restitusjon.6 FDJ deltar fast i verdens 
største sykkelritt, Tour de France. 
Perozin er for øvrig også anbefalt av 
Norges Fibromyalgiforening, som har 
gjort egne tester på dette produktet.7

Hovedinnholdet i Perozin er pepper-
mynte, rosmarin og ingefær (zingiber). 
Kremen  inneholder også denaturert 
alkohol, mentol og arnika.8

Historien bak
Bak ethvert godt produkt finnes det 
gjerne en god historie, så også med 
Perozin. Oppfinneren av Perozin, 
dansken Gerard Hansen, hadde store 
ryggproblemer. Han skal ha prøvd 
mange forskjellige produkter og oppsøkt 
lege, kiropraktor og andre spesialister 
uten at han fikk ønskelig hjelp. Hansen 
hadde gode kunnskaper om naturmedi-
sin, og etter å ha lest seg ytterligere opp 
på forskning innen leddsmerter, hadde 
han samlet nok informasjon til å sette 
sammen det som nå kalles Perozin.

Vi imøteser forskning på dette inter-
essante produktet og mottar gjerne 

tilbakemeldinger fra lesere som har 
erfaring med det.
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1.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap. CE-merking. http://www.dsb.no/Global/
Publikasjoner/2006/Andre/faktaarkce.pdf 
2.  Paoli MM, Hidle NV. Fra russisk sauna til isba-
ding – en optimal her-og-nå-opplevelse! VOF 
2015; 6 (5): 76–81.  
3.  Wikipedia. http://no.wikipedia.org/wiki/Kryo-
terapi
4.  Bieuzen F, Bleakley CM, Costello JT. Contrast 
water therapy and exercise induced muscle 
damage: A systematic review and meat-analysis. 
PLoS One 2013: 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23626806
5.  Elias GP, Wyckelsma VL, Varley MC mfl. Effec-
tiveness of water immersion on postmatch reco-
very in elite professional footballers. International 
Journal of Sports Physiology and Performance 
2013: 3: 243–53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22954483
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Annet
8. http://www.arnika.no/Produsent/Perozin.aspx

Kryoterapi
Kryoterapi kan oversettes til kald kur og er bruk av kulde på et lokalt 
område eller kroppen generelt. Nedkjølingen kan gjøres på mange måter, 
for eksempel med kaldt vann, kald luft eller kjølende kremer. Terapiens 
hensikter er blant annet å redusere stoffskiftet lokalt, redusere hevelser, 
kramper og smerter og få blodårene til å trekke seg sammen. Det mest 
kjente bruksområdet for behandling med is er lokalt på skadet område, men 
isbading eller bading i kaldt vann er blitt en stadig vanligere restitusjonsform 
for hele kroppen både som forebyggende terapi2 og innen intensive idretter 
der konkurransene gjerne kommer tett.3
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Hallberg har undersøkt problemstil-
linger få andre har tatt seriøst, og hans 
funn er mildt sagt nedslående, jf. tidli-
gere oppslag i Helsemagasinet om pro-
blematiske sider ved mikrobølger fra 
mobiltelefonsystemer.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
Ifølge Hallberg er til og med radio-
bølger i FM-båndet problematiske 
fordi det har en bølgelengde som gjør 
at menneskekroppen fungerer som 
en perfekt halvbølgeantenne. Satt på 
spissen kan for eksempel Tryvanns-
tårnet, som rager over Oslo, og den 
store masta på Jonsknuten ved Kongs-
berg, ha bidratt til mange menneskers 
dårlige helse de siste tiåra, inkludert 
mange krefttilfeller. Vi skal i dette 
intervjuet se nærmere på hva Hallberg 
har arbeidet med og kommet fram til i 
sin forskning.

1997 – et spesielt år
Hallberg har studert sykdomsmønste-
ret i den svenske befolkninga over flere 
tiår, og noe spesielt ser ut til å ha inn-
truffet i 1997.13 – I løpet av høsten 1997 
begynte plutselig sykemeldingene å 
øke i fylke etter fylke. Dette mønsteret 
ble sist observert i de to Norrlandsfyl-

kene og Gotland, der økningen startet 
etter januar 1998. Dette skjedde ikke 
plutselig, men tidligere års reduksjo-
ner i antallet sykemeldingsdager ble 
snudd og begynte plutselig å øke fra år 
til år, forteller Hallberg.

Den svenske forskeren opplyser at i 
1997 begynte også trafikkulykker med 
personskade og ulykker på arbeids-
plassen å øke. Det samme gjorde døds-
fall på grunn av ytre omstendigheter, 
drap og selvmord. Til og med dødsfall 
grunnet Alzheimers sykdom begynner 
å øke fra 1997.

– En hypotese for å forklare dette tar 
utgangspunkt i at GSM-systemet for 
mobiltelefoner ble komplettert med 
1800 MHz-systemet fra høsten 1997. 
Det ble innført senere i noen fylker. 
Det er klar korrelasjon mellom innfø-
ringen av GSM-systemet og disse hel-
seproblemene, opplyser Hallberg.

Også i Sveits
Hallberg forteller at tilsvarende utvik-
ling er påvist i Sveits: etter at GSM-
systemet ble utbygd, har forekomsten 

av en rekke helseproblemer økt, blant 
annet psykiske lidelser, stoffskifte-
problemer, nervelidelser, ulykker og 
vold.14

Økt kreftforekomst
– I 1997 økte plutselig antallet tilfeller 
av prostatakreft i alle aldersgrupper 
i Sverige. Hvis man ser på fordelinga 
utover landet, ser det ved første øyekast 
ikke ut som om stråling fra mobiltele-
foner kan være en årsak. Grunnen er at 
det er verst i tettstedene der mobilte-
lefonene ikke stråler så mye. Derimot 
finnes et stort antall basestasjoner 
som stråler døgnet rundt i tettbygde 
strøk, forklarer Hallberg.

Forskeren forteller om et annet mer-
kelig fenomen. Eldre menn som har 

Stråling fra mobiltelefonsystemer og radio- og 
fjernsynssendere gir en rekke helseplager. Blant 
annet kan den økende forekomsten av kreft 
skyldes slik påvirkning, hevder den svenske 
sivilingeniøren og forskeren Örjan Hallberg.  

tekst iver MysTerud     Foto shuTTersTocK

Radiobølger 
– en oversett 
faktor bak kreft?
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klart seg hele livet uten å få lungekreft, 
oppviste plutselig fra 1997 en statis-
tisk signifikant økning i forekomsten 
av denne kreftformen.15 Dette gjelder 
også for eldre kvinner i samtlige nor-
diske land.16

Virkningsmekanisme 
ved kreftutvikling
– Myndighetene og deres eksperter 
hevder at kreft kun kan komme av 
direkte strålepåvirkning, det vil si der 

Kort fortalt
● Her intervjues den svenske sivilingeniøren Örjan Hallberg 

om sin forskning på stråling fra mobiltelefonsystemer og 
radio- og fjernsynssendere.

● Innføring av GSM-systemet for mobiltelefoner i Sverige 
i 1997 korrelerer med økt forekomst av en rekke helse-
problemer.

● Radiobølger i FM-båndet er problematiske fordi de har 
en bølgelengde som gjør at menneskekroppen fungerer 
som en halvbølgeantenne. Verst utsatt er kroppens sen-
trale deler: hofter og lår hos kvinner og brystkasse, rygg 
og skuldre hos menn.

● En viktig medvirkende grunn til økt forekomst og døde-
lighet av ondartet hudkreft og lungekreft er radiobølger i 
FM-båndet.
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strålingen i seg selv kan gi kreft, forkla-
rer Hallberg. – Da er det lett å påstå at 
strålingen er ufarlig og at det er innbil-
ning eller ”tullprat” å hevde at det kan 
være sammenheng mellom stråling og 
sykdom, slik professor Hans Wiksell 
sa i 2003.

Hallberg poengterer at kroppens 
immunforsvar er skapt for å lytte etter 
svake ”rop” fra skadde celler. Forsva-
ret kommer så til unnsetning og repa-
rerer skadene. Dersom en celle er for 
sterkt skadd, får den et ”nakkeskudd” 
av immunforsvaret og føres ut av 
kroppen. – Hvem som helst kan forstå 
hvor vanskelig det er for immunfor-
svaret å passe jobben dersom cellenes 
svake ”rop” om hjelp overdøves av de 
mye sterkere signalene som kommer 
fra ulike radiosendere vi bestråles av 

hele døgnet, sier Hallberg. – Egent-
lig er det rart vi ikke er enda sykere. 
Denne forstyrrelsen av immunforsva-
ret er en viktig årsak til økende syke-
lighet, mener den svenske forskeren.

Hudkreft
Hallberg har undersøkt en mulig sam-
menheng mellom svak stråling og 
ondartet hudkreft (melanom).17,18,19 – 
Denne kreftformen er nok den mest 
aktuelle for å studere sammenhengen 
mellom stråling og medisinsk effekt, 
opplyser forskeren. – Kreften ligger 
på overflaten og er derfor mest følsom 
for stråling av alle kreftformer. Den 
verste formen for stråling er den som 
gir resonans med kroppen når man 
sover, sier han. – Det gjør bærebølgen 
fra våre FM-sendere, der halve bølge-
lengden er omtrent en kroppslengde. 

Verst utsatt er kroppens sentrale 
deler: hofter og lår hos kvinner og 
brystkasse, rygg og skuldre hos menn. 
Dette gjelder spesielt venstre side, noe 
som har en naturlig forklaring: Siden 
hjertet er på høyre side, sover vi i gjen-
nomsnitt flere timer på høyre enn på 
venstre side. Nærmest metallfjærene 
slår innkommende og reflektert strå-
ling hverandre ut, men litt høyere 
oppe samvirker de. Derfor er venstre 
side mest utsatt, forteller Hallberg.20

Radiostasjoner har siden midt på 1950-
tallet sendt på FM-båndet (87–108 
MHz), og vi lurer på om Hallberg kan 
utdype hvordan dette kan påvirke oss. 
– Resonanslengden (halve bølgeleng-
den) for eksempel ved 87 MHz er 1,74 
m, det vil si en kroppslengde. Hvis 
man ligger i retning mot en FM-sen-

Forekomsten av ondartet hudkreft har økt 
cirka 10 ganger siden 1955 på de delene av 
kroppen som gjerne er beskyttet mot sola, 
mens forekomsten av hudkreft i ansiktet bare 
har økt med en faktor på to.”

Örjan Hallberg
Örjan Hallberg (f. 1942) er sivilinge-
niør i elteknikk fra Chalmers i 1966. 
Han har vært kvalitetssjef og miljø-
sjef i Ericsson-konsernet. Hallberg 
ble pensjonist i 2003 og har siden 
2001 drevet et eget forskningsin-
stitutt, Hallberg Independent Rese-
arch (hir.nu/). Han har publisert en 
rekke vitenskapelige artikler og i 
2015 ei bok på både svensk (Innan 
bubblan brister…) og engelsk 
(Before the bubble bursts…). Den 
oppsummerer mange av temaene 
han har arbeidet med som forsker.
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der, kan man ha uflaks og fange inn en 
stående bølge som forstyrrer immun-
forsvaret hele natta. Sannsynligheten 
for å ligge i resonans øker naturligvis 
dersom boligen omgis av flere sendere 
med overlappende dekning, spesielt 
dersom man sover på en bølgereflek-
terende springfjærmadrass, forklarer 
Hallberg.

Han sier at koblinga mellom risikoen 
for hudkreft og antall FM-sendere er 
så sterk at den ikke går an å bortfor-
klare som tilfeldig eller sjelden. For-
styrrende elektriske felter kan til og 
med påvirke produksjonen av mela-
tonin og veksthormon. En hypotese 
er at økningen i lengdevekst som har 
skjedd hos barn siden midten av 1900-
tallet, kan være forårsaket av denne 
forstyrrelsen. – Resonanslengden ved 
108 MHz er 135 cm, og derfor påvir-
kes de med en høyde på 130–140 cm 
mest. Det er langt mindre sannsynlig 
at raske genetiske endringer i befolk-
ninga eller rester av veksthormoner i 
våre hamburgere er årsaken til at flere 
nå blir høyere, sier Hallberg.

Soleksponering
Hallberg mener at ondartet hudkreft 
ikke kan forklares av eksponering for 
UV-stråler fra sola. – Forekomsten 
av ondartet hudkreft har økt cirka 
10 ganger siden 1955 på de delene av 
kroppen som gjerne er beskyttet mot 
sola, mens forekomsten av hudkreft 
i ansiktet bare har økt med en faktor 
på to, sier han. – Matematisk kan man 
lett forklare at den økte forekomsten 
av melanomer i ulike aldersgrupper 
inntraff fra cirka 1955, samme år som 
FM-radioens og -fjernsynets hoved-
sendere ble tatt i bruk.

Hallberg mener at en gradvis økende 
soleksponering muligens kan forklare 
den økende forekomsten av ondar-
tet hudkreft totalt, men ikke hvorfor 
yngre personer ikke har fått mer kreft, 
samtidig som forekomsten bare øker 
hos de aller eldste gruppene.19

Parallell kreftutvikling
Hallberg har studert samvariasjonen 
mellom forekomsten av ulike kreftfor-
mer. Helsemagasinet lurer på hvilke 

kreftformer dette gjelder og hvordan 
det kan forklares.

– Dersom man sammenlikner ulike 
land, ser man at for eksempel ondartet 
hudkreft og brystkreft er sterkt kor-
relerte ved høy forekomst av hudkreft, 
men ikke ved lav. Det må derfor finnes 
en felles faktor som gir høy risiko 
for både hudkreft og brystkreft, sier 
Hallberg. – Tilsvarende finner flere 
internasjonale studier en korrelasjon 
mellom brystkreft og prostatakreft. I 
Sverige ser vi en samvariasjon mellom 
forekomst av hudkreft og kreft i pro-
stata, bryst, lunge, urinveier og tykk-
tarm, men ingen korrelasjon mellom 
hudkreft og leukemi, opplyser for-
skeren. Han forklarer at alle de første 
kreftformene forårsakes av lokale 
celleforstyrrelser der samme type 
immunforsvar er involvert. Leukemi 
og lymfom er derimot koblet til blod 
og lymfebaner og lymfekjertlenes spe-
sielle immunforsvar, som ser ut til å bli 
lettere forstyrret av lavfrekvente kraft-
felt fra for eksempel bilbatterier eller 
kraftledninger.
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Sigarettrøyking og lungekreft
I mange år har vi hørt at sigarettrøy-
king er viktigste årsak til lungekreft. 
Helsemagasinet spør Hallberg hvor-
vidt dette stemmer med svenske data. 
– Ifølge en større modellstudie for å 
øke forståelsen for mekanismene som 
ligger bak lungekreft, er det ingen tvil 
om at lungeceller skades av sigarett-
røyk.15 Spørsmålet er imidlertid om 
ikke kroppen i en naturlig tilstand 
hadde ganske god evne til å håndtere 
slike skader. Se bare på de friske skue-
spillerne på 1940-tallsfilmene som 
stadig røykte sine sigaretter og ikke så 
ut til å ha tatt skade av det, fortsetter 
forskeren.

Hallberg forteller at resultatene fra 
studien peker på at risikoen for lun-
gekreft økte dramatisk i forbindelse 
med at FM-radioens og -fjernsynets 
hovedsendere ble tatt i bruk fra 1955. 
Dersom man sammenlikner vestlige 
land med for eksempel Japan, ser man 
at lungekreft rammer yngre perso-
ner hardere her enn i Japan. Der slår 
lungekreft først til når man blir 60 

år og eldre. Hallberg påpeker at strå-
lingsbildet også skiller disse landene. 
Japan bruker ikke samme FM-bånd 
som vestlige land, der bærebølgene 
gir resonans med kroppen. Japanerne 
har også mindre lungekreft enn for-
ventet, deres utbredte røykevaner tatt 
i betraktning. – Det er også et faktum 
at man i Japan oftest sover på metall-
frie futonmadrasser som man ruller 
ut på gulvet ved leggetid. I Sverige 
sover cirka 70 prosent av befolkninga 
på bølgereflekterende fjærmadrasser. 
Selv om Japan har flere soltimer per år 
enn Sverige, har japanerne omlag 40 
ganger lavere forekomst av hudkreft 
enn svenskene, sier forskeren.

Kreftdødelighet og FM-radio
Hallberg har også undersøkt i hvilken 
grad kreftdødeligheten påvirkes av 
hovedsendere for radio og fjernsyn. – 
Dødeligheten av en rekke kreftformer 
øker tydelig etter at man har bygd 
ut FM-radioens sendenett, opplyser 
han. – Ettersom denne utbygginga ble 
gjort i løpet av en tiårsperiode, kan 
man sammenlikne kreftrisikoen før 

råd til oss alle
Helsemagasinet spør om Hallberg 
har noen råd til hvordan vi kan 
unngå å bli syke av svak stråling. 
Han gir følgende sju håndfaste råd 
som man lett kan bruke:

1. Overlat din fjærmadrass til 
metallgjenvinningen, der den hører 
hjemme!27

2. Få foretatt en måling rundt 
senga. Undersøk om den er rettet 
slik at kroppen sammen med 
senga risikerer å fange inn en 
stående bølge fra noen hoved-
sender for FM-radioen som dekker 
området. Vri i så fall senga slik at 
du minimaliserer risikoen.

3. Rydd bort all elektronikk fra 
nattbordet, som klokkeradio, bat-
terilader og mobiltelefon.

4. Kast senderen til din trådløse 
telefon (DECT) i elektronikksøp-
pelkassa. Baseenheten sender 
hele tida, og selv om du ikke kan 
høre ”tutingen”, forsøker hver celle 
i kroppen din å holde for sine små 
ører! La være å plage dem!

5. Kontakt gjerne en tekniker 
og gjør en enkel måling av ditt 
strålingsmiljø. Din nabo kan for 
eksempel ha en sender til trådløs 
telefon på andre siden av veggen, 
rett bak din pute på soverommet. 
Prat i så fall fornuft med din nabo, 
og by ham/henne på kaffe.

6. Har du en mobilmast i nærhe-
ten, bør du også gjøre en måling. 
Dersom verdiene er urovekkende, 
bør du selge huset eller leiligheten 
mens du ennå kan få noe for den.

7. Dersom du har en eldre bil med 
batteriet under baksetet, bør du 
snarest kjøpe en ny.
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og etter. En detaljert analyse av hud-
kreft og lungekreft viser at i de svenske 
fylkene som ennå ikke hadde fått FM-
radioen i drift, fortsatte den samme 
lave, stabile forekomsten som tidli-
gere. Mønsteret holdt seg fram til også 
disse fylkene fikk FM-radioen i drift. 
Da begynte plutselig både dødelighet 
og forekomst å øke, forklarer Hallberg. 
– Dødeligheten økte faktisk raskest 
like etterpå, ettersom gamle kreftpa-
sienter som holdt seg i live takket være 
sitt gode immunforsvar, snart døde da 
immunforsvaret ble svekket av FM-
sendingene.

Ikke lenger sunt å bo på landet
Tidligere har man antatt at det var 
sunt å bo i områder med lav befolk-
ningstetthet. Hallberg har undersøkt 
sykdomsforekomsten de siste årene i 
Sverige, Norge og Danmark i områder 
med ulik befolkningstetthet. Helsema-
gasinet lurer på hva han har funnet ut.

– I begynnelsen av 1980-tallet hadde 
sykemeldingstidene ute på landsbygda 
kortest varighet, men i dag er det nøy-

aktig motsatt, forteller forskeren. – 
Sykemeldingstidene er fremdeles like 
lange som tidligere i tettbygd strøk, 
men nå har landsbygda gått forbi med 
god margin. Sykemeldinger forårsaket 
av smerter og utbrenthet kan kobles til 
bruk av mobiltelefoner, mener Hall-
berg. – På landsbygda kan telefoni 
kreve sendinger med høyeste effekt 
(f.eks. 2 W) for at basestasjonen skal 
høre den, mens det i Danderyd, Sve-
riges friskeste kommune, rekker med 
0,002 W, altså 1000 ganger lavere, 
sier eksperten.20

Hallberg forteller at det er sterk 
korrelasjon mellom sykelighet og 
befolkningstetthet i Sverige, Norge 
og Danmark. Korrelasjonen blir ennå 
tydeligere dersom man sammenlik-
ner dårlig helse med dekningsgrad 
for mobilsystemet: Bedre dekning 
gir bedre helse. – Det er mulig at en 
middels god dekning er best når det 
gjelder helsepåvirkning og at svært 
god dekning med sterk stråling døgnet 
rundt fra basestasjoner heller ikke er 
best, foreslår Hallberg.

Svak stråling og sykdom
Hallberg har funnet en rekke sterke 
korrelasjoner mellom forekomsten av 
kreft og noen andre sykdommer og økt 
eksponering for svak stråling. Vi lurer 
på om noen har forsket på hvordan 
man kan avklare om dette faktisk 
dreier seg om årsak og virkning eller 
om andre årsaksfaktorer kan være 
involvert.

– Jeg har bare funnet forskningsarbei-
der der man refererer til hypotesene om 
FM-radioens innvirkning, svarer Hall-
berg. – I en kommentar i en bulletin 
fra Verdens Helseorganisasjon kan det 
forholde seg slik jeg sier, men påpekes 
at man burde gjøre kontrollerte forsøk 
for å etterprøve resultatene. Generelt 
peker mengder av studier på en sam-
menheng mellom stråling og dårlig 
helse, jf. de to omfattende omfattende 
BioInitiative-rapportene (www.bioini-
tiative.org).

Har andre forsøkt å etterprøve dine 
resultater?
– Det finnes studier fra 1997 der man 
noterte seg en økt forekomst av hud-
kreft nær en FM-mast i England,21,22 
men man gjorde aldri en dypere analyse 
av disse funnene, svarer Hallberg. 

I 2005 skrev han til den svenske nett-
operatøren Teracom AB og foreslo at 
de skulle stenge FM-radioens bære-
bølge om nettene i ett fylke for å se om 
det påvirket folkehelsa. – Teracom AB 
henviste da til Radiotjänst AB, som 
henviste til regjeringa. Socialdeparte-
mentet hadde spørsmålet liggende i 
1,5 år inntil det ble overført til Kultur-
departementet, som raskt meddelte at 
spørsmålet hørte hjemme hos Radio-
tjänst AB. Sirkelen var dermed sluttet, 
og alle innblandede kunne puste lettet 
ut, forteller Hallberg. – Regjeringa har 
også, av uklare årsaker, besluttet ikke 
å satse på digital radio som erstatning 
for FM-radioen, til tross for at man har 
innført digital-TV. Digitalradio sendes 
ved frekvenser som ikke gir resonans i 
kroppen.

Norge har bestemt å stenge av FM-
radioen i 2017. Er dette klokt?
– Ja! En ny modellstudie beregner 
effekten av å stenge FM-radioen fra 

Dødeligheten av en rekke kreftformer 
øker tydelig etter at man har bygd 
ut FM-radioens sendenett, opplyser 
han. – Ettersom denne utbygginga ble 
gjort i løpet av en tiårsperiode, kan man 
sammenlikne kreftrisikoen før og etter. ”
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2017. Fram til 2030 forventes at den 
delen av hudkrefttilfellene som forår-
sakes av FM-radioen, blir halvert sam-
menliknet med situasjonen i år 2017, 
svarer Hallberg.23

Finansiell støtte
Har det vært vanskelig å få finansiell 
støtte til din forskning?
– Ja, i prinsippet har jeg aldri fått ett øre, 
svarer Hallberg. – Det svenske kreft- og 
allergifondet ga meg en gang 280 000 
svenske kroner til et samarbeidspro-
sjekt med Karolinska Institutet (KI). 
KI oppfordret meg da til å sette disse 
pengene inn på en KI-konto for å brukes 
i prosjektet. Selv fikk jeg ikke en krone 
for min innsats. Men jeg fikk prosjektet 
i havn, og vi fikk skrevet en sluttrapport.

Hallberg har via Karolinska Insti-
tutet søkt om forskningsmidler fra 

blant annet det svenske vitenskaps-
rådet mer enn ti ganger. Han har 
aldri fått napp og har nå sluttet å 
søke.

Hvor godt kjent er din forskning på 
svak stråling og kreft i kreftforsk-
ningsmiljøene i Sverige?
– Forskningen er kjent av de ansvar-
lige myndighetene, svarer Hallberg. 
– I 2004 publiserte Vetenskapsrådet 
en rapport hvor de omtalte artiklene 
jeg da hadde publisert med følgende 
utsagn:24 ”Det kan følgelig være van-
skelig å få enighet innen forskerver-
denen ved bedømmelsen av enkelte 
arbeider eller av forskergrupper. 
Naturlig nok gjelder dette særlig 
arbeider hvis resultat kan betraktes 
som sensasjonelle dersom de viser 
seg å være riktige, men der samtidig 
sterke innvendinger kan rettes mot 

så vel metode som tolkning.” Veten-
skapsrådet har konsekvent avslått 
alle mine søknader, forteller Hall-
berg.

Hallberg har søkt kontakt med flere 
kreftforskere i Sverige, men får sjelden 
svar. –Internasjonalt har jeg imidler-
tid et stort nettverk av interesserte 
som vil ha mine forskningsarbeider. 
Jeg samarbeider også med utenland-
ske høyskoler og universiteter, fortel-
ler Hallberg.

Ikke motarbeidet, 
men oversett
Han blir ikke direkte motarbeidet 
av svenske kreftforskere, men møtes 
av total stillhet. To unntak er profes-
sorene Olle Johansson og Lennart 
Hardell, som begge straks svarer på 
Hallbergs spørsmål eller kommenta-
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rer. Hallberg har også samarbeidet med Johansson om flere 
studier. 

Svenske myndigheter gir ham ingen støtte eller oppmerk-
somhet. Socialstyrelsen har skrevet:25 ”Vi har ikke blitt over-
bevist om at de sammenhenger du beskriver, er tilstrekkelig 
godt vitenskapelig belagt til at vi skal ta inn informasjonen i 
våre vurderinger.”

Strålskyddsinstitutet (tilsvarende Statens Strålevern i Norge) 
avfeide i 2003 Hallbergs resultater som sjeldne.26 – Ingen av 
mine rapporter nevnes i deres årlige sammenstillinger om 
UV og hudkreft eller om elektromagnetisk stråling og helse. 
I følge forsker Anders Ahlbom tar de nemlig bare med rap-
porter ”som bedømmes relevante”, forteller Hallberg.

Heller ikke den svenske kreftforeninga eller andre tilsvarende 
foreninger har noen gang kontaktet Hallberg angående hans 
forskning. – Det svenske kreftfondet har aldri støttet min 
virksomhet. Ettersom jeg arbeider for at man skal slippe å 
få kreft ved å få bedre kontroll med sitt strålingsmiljø, ses 
virksomheten som en trussel mot radioindustrien, forklarer 
Hallberg.

Avslutning
Selv om svenske myndigheter og en majoritet av kreftfor-
skere ikke er interessert i, har hørt om eller er overbevist av 
den svenske forskeren Örjan Hallbergs forskning omkring 
svak stråling og sykdom, virker det ubegripelig for oss at ikke 
flere er opptatt av disse problemstillingene. Både Hallberg og 
andre forskere burde fått bevilgninger for å komme til bunns 
i dette temaet, som synes å være svært viktig for vår alles 
helse og framtid.
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Frisk med ketogen kost

Min pasient Bente kommer 
jevnlig med sønnen Arne, 
som har diagnosen AD/
HD. Denne dagen kom hun 
alene og virket litt foran-
dret. Jeg spurte hvordan 
hun hadde det og fikk vite 
at hun hadde det fint. Bente 
hadde startet på et ketogent 
kosthold to uker tidligere og 
var nå seks kilo lettere. Med 
en vekt på 109 kg og 170 cm 
på sokkelesten er vektre-
duksjon gunstig. Jeg spurte 
om hun hadde problemer 
med å følge dietten eller 
hadde spørsmål om kuren, 
men hun ville vite om Arne 
på 13 år også kunne følge 
dietten. Han burde redusere 
vekta med 15 kilo og fikk 
Ritalin mot AD/HD.

Skolearbeidet gikk bra, og 
det var ikke flere konflikter 
enn i andre familier med 
en trettenåring i huset. 
Arne glemte av og til å 
ta Ritalin, og da ble han 
ukonsentrert og irritabel. 
Jeg er i utgangspunktet 
litt skeptisk til å anbefale 
ketogen diett som slankekur 
hos tenåringer fordi det 
krever nøye oppfølging, noe 
som kan være vanskelig for 
ungdommer som konstant 
utsettes for fristelser i og 
utenfor skolen.
 
Etter en lengre samtale ble 
vi enige om at Arne kunne 
følge et ketogent kosthold 
hvis Bente mente at han 
var godt motivert. Jeg satte 
begge opp til time to uker 
seinere og så spent fram til 
konsultasjonen. Bente og 
Arne kom sammen og var 
begge i ketose, basert på 
positivt utslag for ketoner 

i urinen. Bente hadde gått 
ned 1,5 kilo siden sist og 
var litt skuffet, men jeg for-
klarte at det store vekttapet 
i starten skyldtes at kroppen 
kvittet seg med vann sam-
tidig som glykogenlagrene 
ble mindre. Framover 
ville vekttapet komme fra 
fettvev, og 1–2 kg per uke 
ville være flott.
 
Arne hadde bare gått ned to 
kilo de to første ukene. Han 
hadde spist litt potetgull og 
en banan etter å ha vært i 
ketose i tre dager og hadde 
derfor ikke vært i ketose et 
par dager.
 
Bente lagde proteinbrød 
og smurte niste til Arne 
slik at lunsjen var nokså 
lik den han var vant til. 
Atferden var uendret. Bente 
varierte middagene ved å 
følge oppskrifter fra www.
ketolyse.no og andre nett-
sider.
 
Siden det tilsynelatende 
gikk så bra, avtalte vi 
kontroll en måned seinere. 
Bente dukket opp etter tre 

uker. Jeg var redd for at 
det hadde det gått i vasken 
for sønnen, men hun for-
talte at han fulgte dietten 
punktlig, hadde gått ned 
fem kilo totalt og at han 
tre dager hadde glemt å ta 
Ritalin. Det påfallende var 
at han ikke endret atferd, 
og nå lurte Bente på om han 
kunne slutte med Ritalin. 
Det er kjent at lavkarbo/
ketogen diett kan ha positiv 
effekt på atferden til perso-
ner med AD/HD og andre 
atferdsforstyrrelser. Sukker 
kan utløse hyperaktivitet 
selv blant friske. Jeg hadde 
ingen motforestillinger til 
å la Arne ta en pause med 

Ritalin mens han fulgte et 
ketogent kosthold.
 
Fire måneder deretter 
snakket jeg med mora. 
Hun veide da 88 kilo og 
var fornøyd med vekta. 
Arne hadde sluttet å spise 
ketogent etter tre måneder 
og et vekttap på 13 kg. Han 
hadde ikke tatt Ritalin, men 
spiste lavkarbokost som sin 
mor og viste ingen tegn til 
negativ atferd. Hvis han en 
sjelden gang spiste sukker, 
kom AD/HD-symptomene 
tilbake. Han kom derfor 
raskt tilbake på lavkarbo-
kost og følte seg da mer i 
balanse. 

Ketogen diett er gunstig ved 
en rekke nevrologiske lidel-
ser. Høyfett-/lavkarbokost-
hold kan anbefales alle som 
ønsker vektreduksjon, men 
også personer med atferds-
forstyrrelser. Flere unders-
økelser i ulike institusjoner 
(fengsler, barnehager, med 
mer) har vist at overgang 
fra et høyglykemisk til et 
lavglykemisk, sunnere 
kosthold kan redusere fore-
komsten av konflikter og 
aggressiv atferd.

Ketogen diett og atferdsvansker
tekst TorKiL P. andersen     Foto shuTTersTocK

Om forfatteren
Torkil P. Andersen (f. 1958) fra Viborg i 
Danmark tok medisinsk embetseksa-
men ved Århus Universitet i 1987, er 
spesialist i allmennmedisin og har vært 
allmennpraktiserende lege i Arendal 
siden 1994. Han har spesiell interesse 
for livsstilssykdommer og har utgitt 
Slank med ketolysekuren (2005) og 
Etter slankekuren (2008) på Gyldendal. 
Nettside: www.ketolyse.no; e-post: post@ketolyse.no. 
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Laser brukes medisinsk innen kirurgi 
tilsvarende en kniv som kutter eller 
koagulerer og fjerner, ofte kalt laser-
kniv eller kirurgisk laser. Her er 
energien relativt sterk og måles i watt. 
Behandling med myklaser bruker hel-
bredende egenskaper til ulike typer 
laserlys på ulike sykdommer og plager 
for å fremme helse eller skjønnhet. 
Her er energien mye svakere og måles 
i milliwatt (mW). Lysets kvaliteter er 
her avgjørende, ikke energinivået.3 
Laserbehandling bruker styrker på  
1–1 000 mW og bølgelengder på 
632–1 064 nanometer (nm) for å sti-
mulere en biologisk respons.4

Denne artikkelen handler primært om 
laserbehandling, som går under flere 
navn. Noen ganger omtales den som 
myk laserbehandling, fotobiomodu-
lering, kaldlaser, lavenergi-laserbe-
handling eller lavnivå-laserbehand-
ling. Sistnevnte forkortes ofte LLLT av 
det engelske ”low-level laser therapy” 
og er den vanlige betegnelsen i faglit-

teraturen og i internasjonal bruk.5 I 
Norge brukes også betegnelsen LLLT-
laserbehandling. Det er hensiktsmes-
sig ikke å bruke ”laserterapi” i denne 
sammenhengen for å skille tilnær-
mingen fra terapeutisk bruk av laser i 
akupunkturen (altså mot akupunktur-
punkter).

Laser- versus sollys
Sollys er en blanding av sju forskjellige 
farger, mens laserlys bare består av én 
farge, det vil si at den er monokroma-
tisk. Sollys er uordnet, mens laserlys 
er ordnet, såkalt koherent. Solstrålene 
er ikke parallelle, mens laserstrålene 
alltid er det. Helbredende effekter av 
laserlys skyldes disse egenskapene.3

Laserbehandling
Pasienten ligger eller sitter mens 
terapeuten holder i en elektrode som 
sender ut lys. Behandlinga skjer ved 
at elektroden rettes mot de delene av 
kroppen det er aktuelt å bestråle, ett 
område av gangen. Laserbehandlinger 

må foregå på bar hud, ellers ser man 
ingen virkninger.

Historikk
De første laserne ble oppdaget tidlig 
på 1960-tallet, rubinlaseren (694,3 
nm) i 1960 og helium-neon-laseren 
(HeNe; 632,8 nm) i 1961. Etter kort tid 
begynte de å bli anvendt i medisinen. 
I 1967 oppdaget den ungarske legen 
Endre Mester (1903–1984) at helium-
neon-laser kunne øke hårveksten og 
stimulere sårheling hos mus. Like 
etterpå begynte han å bruke lasere til 
å behandle pasienter med hudsår som 
ikke ville gro. Siden denne pionertida 
er laserbehandling blitt anvendt på 
stadig flere medisinske områder for 
helbredelse, forebygging av vevsdød, 
smertelindring, reduksjon i inflamma-
sjon og regenerativ medisin.4 

Til tross for dokumentert effekt er ikke 
laserbehandling generelt akseptert 
av leger eller allmennheten, verken i 
Norge eller en del andre vestlige land. 
En årsak er usikkerhet og forvirring 
om virkningsmekanismer på mole-
kylært, celle- og vevsnivå. I tillegg er 
det en rekke parametere involvert i 

Ved laserbehandling blir kroppen belyst med en spesiell 
type monokromatisk eller ”rent” lys. Denne stimulansen 
som lyset gir, bidrar til bedring eller helbredelse av en 
rekke typer lidelser. Her gis en oversikt over denne typen 
lysbehandling.

tekst iver MysTerud     Foto shuTTersTocK

Laserbehandling

Hva er laser?
Laser kommer av de engelske ”Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation”, som kan oversettes med ”lysforsterkning ved stimulert strå-
lingsutslipp”. En laser er en innretning som forsterker og sender ut elektro-
magnetisk stråling, oftest synlig lys. Strålingen har spesielle egenskaper som 
skiller den fra lys fra andre kilder, ved at lyset fra en laserkilde er koherent 
(ordnet) og monokromatisk (bare én farge). Det vil si at alle bølger svinger i 
takt og at energien i bølgene adderes ved ”konstruktiv interferens”. I tradi-
sjonelle lasere vil også laserkilden avgi lys som sprer seg som en tilnærmet 
planbølge, det vil si at det beveger seg i like bølgedaler og bølgetopper. 
Når lyset slipper ut av det laserende materialet, vil laserlyset framstå som 
et smalbåndet laserlys. Dette kommer til syne hvis strålen sendes gjennom 
røyk, tåke eller støv.1 
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laserbehandling (som bølgelengde, 
eksponering, innstrålingstetthet, 
timing og gjentakelse av behandling, 
pulsering og polarisering). Responsen 
på laserbehandling kan også være slik 
at høyere doser eller for lave doser 
eller feil valg av laser kan virke dår-
ligere enn en korrekt dose. Dette kan 
være bakgrunnen til at det er publi-
sert en del studier som ikke finner 
positive effekter av laserbehandling. 
Dette betyr imidlertid ikke at laser-
behandling ikke fungerer, men at de 
spesifikke parametrene som er brukt i 
de negative studiene, ikke er effektive.4 

Blant forskere har det heller ikke vært 
enighet om hva som er korrekte para-
metere ved behandling.5 

Teknologi
Ulike sykdommer og plager reagerer 
på forskjellige bølgelengder. Hvert 
laserapparat kan behandle med én, to 
eller tre bølgelengder (en av gangen). 
Det betyr at terapeuter som er spesia-
lisert på laserbehandling og behandler 
mange typer plager, må ha en rekke 
apparater.

Man behandler også med ulike typer 
laserlys. Et laserapparat kan sende 
ut kontinuerlige, pulsete og ”super-
pulsete” laserstråler. Superpulsete 
lasere bestråler med en toppimpuls 
av intenst laserlys i en brøkdel av et 
sekund. Det blir ingen skadelige var-
meeffekter i vevet fordi pulsene er av 
så kort varighet. En superpuls kan 
absorberes bedre i dybden og kan 
derfor noen ganger gi raskere helings-
forløp og bedre smertelindring enn 
laserstråler som ikke er superpulsete. 
I en behandlingssituasjon er det en 
fordel å ha tilgang til en rekke typer 
laserapparater med ulike bølgelengder 
og som kan gi kontinuerlig, pulset og 
superpulset laserlys. Laserlysets pene-
treringsdybde er imidlertid ikke det 
viktigste. Det mest sentrale er hvilke 
bølgelengder i laserlyset som absor-
beres av de forskjellige cellene og cel-
lenes organeller.

Vanligste symptomer  
eller sykdommer
Et vidt spekter av sykdommer, symp-
tomer og plager behandles med laser. 
Ved de fleste tilstandene nedenfor 
brukes myklasere, mens for noen av 

Kort fortalt
✓ En laser er en innretning som for-

sterker og sender ut elektromag-
netisk stråling, oftest synlig lys. 
Lyset fra en laserkilde er koherent 
(ordnet) og monokromatisk (bare 
én farge).

✓ Laser brukes medisinsk innen 
kirurgi tilsvarende en kniv som 
kutter eller koagulerer og fjerner. 
Her er energien relativt sterk og 
måles i watt. Behandling med 
myklaser bruker helbredende 
egenskaper til ulike typer 
laserlys på ulike sykdommer 
og plager for å fremme helse 
eller skjønnhet. Her er energien 
mye svakere og måles i milliwatt 
(mW). Artikkelen handler primært 
om myklasere.

✓ Ulike sykdommer og plager rea-
gerer på forskjellige bølgelengder.

✓ Et vidt spekter av sykdommer, 
symptomer og plager behandles 
med laser. Myklasere brukes ved 
smerter, betennelser, kneledds-
problemer, hørselsproblemer, 
allergi, luftveisproblemer, hudli-
delser, muskel-, nakke-, skulder 
og ryggplager, revmatiske plager, 
sports- og idrettsskader, overtre-
ning, sår som ikke vil gro, ansikt-
slammelser, beinbrudd, bein-
skjørhet og karpaltunnelsyndrom, 
mens det kreves mer energi ved 
visse hudbehandlinger.

✓ Pasienten ligger eller sitter mens 
terapeuten holder i en elektrode 
som sender ut lys mot de delene 
av kroppen det er aktuelt å 
bestråle, ett område av gangen.

✓ Laserbehandling tilbys av spesia-
liserte klinikker og av flere leger, 
tannleger, hudterapeuter og 
fysioterapeuter.

✓ Det er i vitenskapelig litteratur 
ingen rapporterte bivirkninger av 
laserbehandling.

✓ Effekten av laserbehandling er 
underbygget av et stort antall 
kontrollerte studier. Det er imid-
lertid mange parametere som 
kan variere i en forsøksprotokoll, 
og derfor finnes det en rekke 
studier som ikke finner effekt av 
laserbehandling.
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hudbehandlingene brukes estetiske, 
termiske lasere i klasse 4 (se ramme). 
Hvis man skal fjerne arr, føflekker, 
keloid hud, hår og vorter, kreves mye 
energi, og da brukes estetiske termale 
lasere som ikke kan skjære. For 
eksempel brukes til hårfjerning lasere 
hvor strålen absorberes via hårstråene 
ned til hårsekken. Hvis man derimot 
skal gjøre en hudoppstramming eller 
-oppfrisking, brukes andre estetiske 
lasere i klasse 4. 

Stimulering av kroppen ved et vidt 
spekter av lidelser skjer ved bruk 
av myklasere. Her trengs mindre 
energi på laserstrålene. Erfarne 
behandlere vet når man skal bruke 
hvilken laser, og det er derfor viktig 
å ha tilgang til mange typer laserap-
parater for å kunne behandle et vidt 
spekter av sykdommer, symptomer 
og plager. 

Laserbehandling brukes mot en 
rekke tilstander som er karakterisert 
av smerter, for eksempel i ryggen, 
ansiktet og muskler, fibromyalgi, 
migrene og andre hodepiner. En 
annen bruk er mot betennelser i 
hårsekker, sener, beinhinner og i 
hælen (plantar fasciitis, betennelse 
i seneplate under hælbeinet), armen 
(som tennisalbue) og ved ”frossen” 
skulder (betennelse i leddhinne). I 
tillegg behandles rosacea (kronisk 
betennelse som gir rødhet i huden 
i ansiktet) og plager i akillessene 
(betennelser, brudd). Man behand-
ler også kneleddsproblemer som 
Schlatters sykdom, hopperkne og 
slitasjegikt i knær. Med myklaserne 
behandles også en rekke hørselspro-
blemer, som svekket hørsel, unormal 
intoleranse for vanlige, hverdagslige 
lyder (hyperakusis), øresus (tinni-
tus) og Ménières sykdom (en sykdom 
i det indre øret). Videre behandles 
astma, pusteproblemer og luftveis-
problemer, allergier, inkludert polle-
nallergi, hudlidelser, kløe og kviser. 

I tillegg behandles flekkvist hårtap 
(alopecia areata), og termisk laser 
brukes til hudoppstramming og fjer-
ning av rynker, arr og vorter.

I tillegg arbeider man med muskel-
plager, nakke- og skulderplager (nak-
kesleng, belastningsskader, overtre-
ning), ryggprolaps, revmatiske plager, 
sports- og idrettsskader (f.eks. lyske-
strekk og overtråkk) og overtrening. 
Videre behandles sår som ikke vil 
gro, inkludert diabetiske sår, ansikt-
slammelser (facialisparese eller Bells 
parese), nye beinbrudd og eldre bein-
brudd med seinplager, beinskjørhet og 
karpaltunnelsyndrom (smerter eller 
svakhet i hånden og håndleddet).

Ved bruk myklaserne behandles/
fjernes hyperpigmentering og solek-
sem, mens estetiske klasse 4-lasere 
fjerner arr (etter kviser, operasjoner, 

selvskading), overvekst av arrvev som 
utvikler seg rundt et sår (keloid hud), 
blodkar (couperose, overflatiske, små 
blodkar), strekkmerker, tatoveringer, 
vorter, primært fotvorter, føflekker og 
uønsket hår. 

Virkningsmekanismer
Det er påvist minst ti måter laser-
behandling stimulerer kroppen på, 
inkludert:

1) Ved å øke produksjonen av energi-
molekylet ATP 
2) Ved å øke dannelsen av proteiner 
3) Ved å øke enzymenes aktivitet. 
4) Regulering av celledeling 
5) Optimalisering/korrigering av 
immunsystemet 
6) Øke mikrovaskulær blodsirkulasjon
7) Demping av inflammasjon og 
smerter 
8) Stimulering av dannelsen av kol-
lagen
9) Normalisering av fettstoffskiftet 
10) Bidrar til å nydanne vev.3 
 

Det ser ut til at rødt og nærinfrarødt 
laserlys induserer dannelsen av hydro-
genperoksid, som har viktige biolo-
giske oppgaver. Dette kan være en av 
årsakene til at slik laserbehandling 
fungerer.5 

Går laserstrålen 
g jennom kroppen?
Det er ingen eksakt grense for hvor 
dypt inn i kroppen laserlyset går. Det 
sprer seg i alle retninger og absorbe-
res i vev. Lysets intensitet svekkes jo 
dypere fra belysningspunktet det går. 
Hvor dypt lyset trenger inn, avhenger 
av lasererens bølgelengde, type vev 
(dypere i hud og fettvev enn muskel-
vev). Laserlys kan trenge gjennom 
knokler. Når en laserstråle berører 
huden, beveger blodet seg til siden, 
slik at området får lite blod og øker 
laserens mulighet til å trenge inn. 
Også en rekke andre faktorer påvirker 
hvor dypt laseren virker, som dens 
tekniske karakteristika, behandlings-
teknikken og om den er en såkalt 
superpuls eller ikke.3 En superpuls 

Laserbehandling brukes mot en rekke 
tilstander som er karakterisert av smerter, 
for eksempel i ryggen, ansiktet og muskler, 
fibromyalgi, migrene og andre hodepiner. ”
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trenger som nevnt bedre ned i dybden 
og gir raskere helingsforløp og bedre 
smertelindring enn laserstråler som 
ikke er superpulsete, men som nevnt 
er ikke penetreringsdybden det avgjø-
rende, ei heller alltid om laseren er 
superpulset, men i hvilken grad det 
absorberes i cellene.

Hvem tilbyr laserbehandling?
Norges mest erfarne laserterapeut 
Anne Harila holder til på Laserklinik-
ken i Sandvika i Bærum. Klinikken har 
filialer i Sandnes (Rogaland), Råholt 
(Eidsvoll i Akershus) og Skedsmo 
senter (Skedsmo i Akershus). I tillegg 
brukes myklaserbehandlinger av flere 
leger, tannleger, hudterapeuter og 
fysioterapeuter. En del av disse tilbyr 
laserbehandling for en rekke typer 
lidelser og tilstander, mens for eksem-
pel en tannlege kun bruker det som 
ledd i tannbehandling.

Hvis man går til en fysioterapeut som 
bruker laserbehandling, har man siden 
2001 fått refusjon fra trygdekassa.

Hvor lenge  
varer en behandling?
Dette varierer med hva man behand-
les for. Hos Harila varer en behand-
ling minst én time. Varighet vil også 
avhenge av personens status. For 
eksempel vil tynne personer behand-
les kortere enn andre. De har lavere 
vekt, og man kommer lettere til vonde 
områder med lavere dosering. Ingen 
reagerer imidlertid likt på laserbe-
handling. Hvis for eksempel en tynn 
person har meget stram hud, må man 
dosere litt høyere enn om huden er 
løsere.

Antall behandlinger
Dette er ikke standardisert og avhen-
ger av hva man behandles for. Mange 
trenger ti behandlinger, men enkelte 
ganger ses effekt etter noen færre. 
Kroppens mottakelighet varierer 
nemlig fra person til person, så antall 
behandlinger må ses an underveis.

Det er vanlig å behandle en person 
ofte i begynnelsen og sjeldnere etter 

hvert som helbredelsesprosessen har 
startet. Kroniske problemer må oftest 
behandles flere ganger enn akutte. 
Selve helbredelsesprosessen fortsetter 
etter at selve behandlinga er avsluttet 
(altså i tiden etterpå).3

Ingen risiko
Det er i vitenskapelig litteratur ingen 
rapporterte bivirkninger av laserbe-
handling.4 Når laserbehandling utføres 
av kvalifiserte behandlere, angis den å 
være helt harmløs. Laserbehandling 
skader ikke fostre eller vitale organer i 
kroppen.3 USAs Mat- og medikament-
tilsyn FDA har klassifisert myklasere 
som å ha minimal risiko.

Laserstråler stimulerer ikke kreftut-
vikling fordi man bruker bølgeleng-
der over 632 nm, hvilket betyr at 
laserbehandling ikke utnytter ionise-
rende stråling. Laserstråling er ikke 
funnet å kunne gi kreft, i motsetning 
til ioniserende stråling som røntgen- 
og gammastråler.3

Michael Zazzio – en 
svensk ildsjel
Mens den erfarne laserterapeuten 
Anne Harila har stått på barrikadene 
for laserbehandling i Norge (se eget 
intervju), har laserterapeut og forsker 
Michael Zazzio (f. 1960) vært sterkt 
engasjert i Sverige. Han arbeider på 
AudioLaser-Kliniken i tettstedet Hov-
mantorp i Småland og er spesialisert 
på å behandle hørsel- og balansefor-
styrrelser (www.alir.nu).
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Pris på behandling
Priser er ikke standardisert. For 
eksempel koster det rundt kr 550 for 
en klokketime med myklaserbehand-
ling hos Anne Harila. Andre typer 
behandlinger prises for seg.

Vitenskapelig dokumentasjon
Effekten av laserbehandling er under-
bygget av et stort antall kontrollerte 
studier, som lett kan finnes ved å søke 
på nett. Det er viktig å være klar over at 
man må teste hver bølgelengde for seg 
og at varighet av hver behandling og 
antall behandlinger spiller inn. I tillegg 
avhenger effekten av hvilke bølgeleng-
der som brukes og om laserstrålene er 
kontinuerlige, pulsede og superpul-
sede, eventuelt også kombinasjoner av 
dem. Her er altså mye som kan variere.

Variasjonsmulighetene tilser at man 
kan forvente at det foreligger en 
rekke negative studier i faglitteratu-
ren. For eksempel gjennomførte for-
skere fra Danmark en studie av laser 
på tinnitus uten å finne noen effekt.6 
De belyste imidlertid bare pasientene 
i 10 minutter, mens Harila behandler 
tinnitus 1–2 timer per gang. Imid-
lertid finner en rekke andre studier 
effekter av laser på tinnitus7,8 og 
andre hørselsproblemer,9,10 selv om 
flere nye studier ikke finner effekt 
av laserbehandling på tinnitus. 
Behandling av tinnitus er derfor 
eksempel på et tema der forsøkspro-
tokollen i stor grad ser ut til å avgjøre 
effekten av behandlinga. Fra et for-
skersynspunkt er det derfor viktig å 
avklare hvordan laserbehandling av 
tinnitus bør gjennomføres for best 

mulig resultat. Dette gjelder også for 
andre tilstander der forskninga ikke 
er konsistent.

Vi skal merke oss at norske forskere 
er involvert i laserforskning, blant 
annet forskere fra Bergen. De har for 
eksempel publisert en oversiktsstudie 
om effektene av laserbehandling til 
forebygging og behandling av kreftte-
rapiindusert oral mukositt (skader på 
de følsomme cellene som kler innsi-
den av munnen og halsen).11 Basert på 
11 randomiserte, placebokontrollerte 
forsøk med totalt 415 pasienter ble 
det funnet konsistent dokumentasjon 
for at rød og infrarød laserbehandling 
delvis kunne forebygge utvikling av 
oral mukositt etter kreftbehandling. 
Laserbehandlinga reduserte også 
smerter, alvorlighetsgrad og varighet 
av symptomer hos kreftpasienter med 
oral mukositt.

Kilder:
Der ikke annet er angitt, baserer denne artikkelen 
seg på informasjon fra laserterapeut Anne Harila.

1.  http://no.wikipedia.org/wiki/Laser (8.6.2015).
2.  http://www.nrpa.no/fakta/90813/laserklasser 
(21.8.2015)
3.  How does laser treatment work? http://www.
laserklinikken.com/information/how-does-laser-
treatment-work.html (3.6.2015).
4.  Hashmi JT, Huang Y-Y, Osmani BZ mfl. Role of 
low-level laser therapy in neurorehabilitation. PM 
& R 2010; 2 (Suppl. 2): S292–S305. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21172691
5.  Tata DB, Waynant RW. Laser therapy: A review 
of its mechanism of action and potential medical 
applications. Laser & Photonics Reviews 2011; 5 
(1): 1–12.
6.  Mirz F, Zachariae B, Andersen SE mfl. [Treat-
ment of tinnitus with low-intensity laser]. Ugeskrift 
for Læger 2000; 162: 3607–10. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/?term=mirz+tinnitus+abst
ract
7.  Mollasadeghi A, Mirmohammadi SJ, Mehrpar-
var AH mfl. Efficacy of low-level laser therapy in the 
management of tinnitus due to noise-induced hea-
ring loss: a double-blind randomized clinical trial. 
The Scientific World Journal 2013: 2013: 596076. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24288494
8.  Mirvakili A, Mehrparvar A, Mostaghaci M mfl. 
Low level laser effect in treatment of patients with 
intractable tinnitus due to sensorineural hearing 
loss. Journal of Lasers in Medical Sciences 2014; 
5: 71–4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/25653802
9.  Rhee C-K, He P, Jung JY mfl. Effect of low-level 
laser therapy on cochlear hair cell recovery after 
gentamicin-induced ototoxicity. Lasers in Medical 
Science 2012; 27: 987–92. http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/22138884
10.  Zazzio M. Pain threshold improvement for 
chronic hyperacusis patients in a prospective 
clinical study. Photomedicine and Laser Surgery 
2015; 28: 371–7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/19821704
11.  Bjordal JM, Bensadoun R-J, Tunèr J mfl. A 
systematic review with meta-analysis of the effect 
of low-level laser therapy (LLLT) in cancer therapy-
induced oral mucositis. Supportive Care in Cancer 
2011; 19: 1069–77. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Laserklasser
Lasere inndeles i forskjellige klasser basert på hvilken potensiell risiko de 
representerer.2 Risikoen vurderes med tanke på øyeskader. En laser som er 
klassifisert i høy risikoklasse, kan imidlertid være fullstendig trygg hvis det er 
gjort tiltak som øker sikkerheten, slik som bruk av beskyttelsesbriller.

Laserklassene som brukes i behandling, heter 3B og 4. Jo høyere tall på 
klassen, desto sterkere energi leverer laseren, og desto større er risikoen. 
Laserbehandling med såkalt myklaser bruker lasere i klasse 3B. Klasse 4 
gjelder termiske og kirurgiske lasere, men kun såkalte termiske estetiske 
lasere kan brukes til hudbehandlinger, for eksempel fjerning av arr, føflek-
ker, keloid hud (overvekst av arrvev), hår og vorter. Leger/terapeuter som 
behandler med laser, har ofte både myklasere og klasse 4-lasere til ulik bruk.
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Harila har i flere tiår hjulpet tusenvis 
av pasienter med laserbehandling, 
men står likevel lavt i kurs hos For-
brukerombudet, NRK og en rekke 
konkurrerende personer som av ulike 
grunner misliker hennes virksom-
het. I 2006 troppet Strålevernet opp 
med politiet og foretok en razzia der 
de beslagla nøklene til alle laserap-
paratene i hennes behandlingslokaler, 
fordi Norge hadde fått nytt lovverk. 
Grunnet en feilaktig framstilling i et 
fjernsynsprogram om laserbehandling 
har hun også vært involvert i rettssa-
ker mot NRK. På toppen av det hele 
har Harila vært utsatt for omfattende 
trakassering fra en rekke personer, og i 
2014 ble klinikken utsatt for et alvorlig 
bestillingstyveri og hærverk, inkludert 
hærverk på biler. Slike hendelser viser 
at hun har en rekke kyniske motstan-
dere, men fordi hun selv er så sterk, 
trosser hun motgang og hjelper pasien-
ter som vanlig. Ingen kan ta fra henne 
kunnskapen om at laserbehandling er 
effektivt mot en rekke ulike plager og 
hennes ønske om å hjelpe mennesker.

Pioner
Harila er født i Vadsø i 1952 og prater 
en klingende finnmarksdialekt. – Jeg 
er av samisk og finsk/kvensk ætt, og 
det er en arv jeg bærer med stolthet, 
sier Harila.

Hun har alltid vært interessert i 
helse og hadde tenkt å bli lege. Hun 
tok grunnutdanning i medisin, men 
erkjente etter hvert at hun ikke kunne 
tenke seg å bli lege og behandle med 
medikamenter. – Jeg oppdaget på 
denne tida laserbehandling og ville 
heller arbeide med en teknikk som 
ikke skader kroppen. Laser kunne 
normalisere en rekke ubalanserte pro-
sesser i kroppen, og dette tiltalte meg, 
minnes hun.

Det fantes ingen norsk utdanning i 
laserbehandling, og Harila søkte til 
daværende østblokkland. Der var 
lasermedisin finansiert av militæret, 
og all utdanning skjedde i militær 
regi. Harila begynte i praksisplass og 
i videreutdanning i laserbehandlinger 
i Østerrike i 1973 og arbeidet for legen 
Joseph Bahn i Mehrnbach. Hun drev 
også noen år en laserklinikk i Romania.

Klinikk i Bærum
Da Harila vendte tilbake til Norge 
etter om lag ti års utdanning og jobb 
i utlandet, åpnet hun klinikk på Blom-
menholm i Bærum. Seinere fikk hun 
leid større lokaler i Sandvika, der hun 
fremdeles holder til.

– Det var ikke enkelt å etablere seg i 
Norge i 1979. Laser ble regulert under 

våpenloven, og behandlingsapparater 
trengte innførselslisens. Det var et 
komplisert regelverk å forholde seg 
til, men det gikk til slutt, minnes vår 
første laserterapeut.

razzia
I 2004 kom det en ny strålevernfor-
skrift som blant annet krevde at en lege 
måtte ha en organisatorisk ordning i 
Strålevernets register for klinikken. 
Harila hadde da 14 klinikker tilknyttet 
sin egen klinikk, og de hadde autori-
sert helsepersonell i staben. Selv var 
hun ikke autorisert, men hun hadde 
lege og sykepleiere tilknyttet klinik-
ken. Myndighetene holdt henne tyde-
ligvis under oppsyn: – Den 6. desem-
ber 2006 ble klinikkdøra revet opp, og 
inn stormet en rekke politifolk og fire 
personer fra Statens strålevern med 
oppdrag å demontere alt laserutsty-
ret, forteller Harila. – De brukte flere 
timer, tok nøklene til lasermaskinene, 
en rekke kabler og en kleshenger (!) og 
nektet meg først å kontakte advokat. 
Jeg lyktes til slutt å kontakte advoka-
ten, fortsetter hun. 

– Forbrukerombudet og Strålevernet 
fikk i samarbeid stengt nettsidene 
mine uten dom. Jeg flyttet etter et par 
dager sidene til et domene i Sverige der 
norske myndigheter ikke hadde anled-

Norges mest erfarne laserterapeut Anne Harila har hatt mer yrkesmessig 
motgang enn de fleste behandlere. Like fullt er hun mer overbevist enn 
noen gang om nytten av laserbehandling mot en rekke plager.

tekst iver MysTerud     Foto iver MysTerud

På barrikadene for 
laserbehandling
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ning til å gripe inn, forteller Harila. 
– Dette var nemlig en kollektiv straff, 
da hjemmesiden var felles for alle kli-
nikkene i kjeden som hadde autorisert 
helsepersonell.

– De fleste vil i ettertid se det urime-
lige i denne forskriften og overilte 
handlingen fra Statens strålevern, sier 
Harila. – En hvilken som helst lege, 
syke- eller hjelpepleier kunne fått 
drive med laserbehandling uten noen 
som helst utdanning i eller kunnskap 
om behandlingsformen. Selv om jeg 
hadde lang utdanning med flere tiårs 

klinisk erfaring med laserbehandling, 
skulle jeg ikke få lov til å behandle 
pasienter. At jeg i tillegg ble behand-
let som en kriminell, henger ikke på 
greip, sier hun. – Fra 2010 ble det 
tilstrekkelig å ha utdanning som fot-
terapeut for å utøve smertebehand-
linger på pasienter med laser, selv om 
de ikke har utdanning i lasermedisin, 
forteller hun, og fortsetter: – Hvordan 
kan Strålevernet og helsemyndighe-
tene forsvare en slik tillitserklæring 
til helsepersonell, selv om de totalt 
mangler kompetanse i lasermedisin-
ske behandlinger? undres Harila. Hun 

forteller at Departementet i ettertid 
har uttalt at det ikke er tilstrekkelig å 
være autorisert helsepersonell, siden 
de nåværende autorisasjonsreglene 
ikke gir rett til å uføre behandlinger 
uten tilstrekkelig kompetanse og opp-
læring. 

rettssaker mot NrK
NRK-programmet Helserefleks hadde 
27. januar 1999 et program om laser-
behandling med meget negativ vink-
ling. Anne Harila og Laserklinikken 
ble spesielt uthengt, særlig hennes 
behandling av tinnitus (øresus). I 
rettsdokumentene står det fra NRKs 
advokat at Hørselshemmedes Lands-
forbund (HLF) hadde anmodet NRK å 
lage programmet fordi forbundet selv 
skulle markedsføre en annen behand-
ling mot tinnitus (se seinere). – I 
Norge har HLF makt, og for å beholde 
markedet selv måtte organisasjonen 
rydde meg av veien, en konkurrerende 
aktør. Det heter på godt norsk korrup-
sjon, som innebærer misbruk av makt 
i betrodd stilling, sier Harila.
 
Laserklinikken ble framstilt som 
useriøs og behandlinga unyttig, og 
seerne satt igjen med inntrykket at 
virksomheten var ulovlig. Harila trakk 
NRK, programleder Helene Sandvik 
og noen flere personer for retten, og 

kongress om 
laserbehandling 2016
Anne Harila står som arrangør 
av en internasjonal kongress 
om laserbehandling i regi av 
Den europeiske medisinske 
laserforeningen (EMLA). Den skal 
arrangeres i Sandvika 16.–17. 
september 2016 der en rekke 
gode forelesere skal delta. 
Les mer på 
www.lasermedicalcongress.com.

Det var ikke enkelt å etablere seg i Norge i 
1979. Laser ble regulert under våpenloven, og 
behandlingsapparater trengte innførselslisens.”
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Sandvik ble i 2002 av Tingretten dømt 
til å betale kr 50 000 til Harila som 
oppreisning. NRK og Sandvik ble også 
dømt til å betale Harilas saksomkost-
ninger på kr 120 000.

Lagmannsretten frifant imidlertid i 
2004 NRK og Sandvik fra erstatnings-
kravet, mens påstanden om mortifika-
sjon ble stående, altså ble utsagn fra 
programmet erklært ugyldige. Harila 
anket videre til Høyesterett, som kom 
med sin kjennelse samme år. Kravet 
om mortifikasjon ble stående i Høyes-
teretts kjennelse, og NRK måtte trekke 
tilbake det meste som var kommet 
fram i programmet. Rikskringkastnin-
gen slapp imidlertid å betale erstatning 
til Harila og hennes saksomkostninger 
for Tingretten og Lagmannsretten, 
men de måtte betale egne saksomkost-
ninger for Høyesterett.

– Jeg fikk altså en oppreisning, men 
måtte selv dekke de store utgiftene 
til rettssakene, sier Harila. Dessuten 
måtte hun seinere betale en høy pris 
for seieren. 

Oppdiktet intervju
NRK hadde ikke klart å knekke Harila, 
men i 2000 ble hun utsatt for et nytt 
bakholdsangrep. Da lagde journalist 
Thomas Alsaker (f. 1974) et intervju 
med Anne Harila. Det ble publisert 
i tidsskriftet til Hørselshemmedes 
Landsforbund, Din Hørsel.1 Det spesi-
elle med ”intervjuet” var at journalisten 
overhodet ikke hadde pratet med inter-
vjuobjektet. Det hele var oppdiktet!

Harila klagde inn Din Hørsel til Pres-
sens Faglige Utvalg. Der ble forbundet 
dømt for brudd på god presseskikk.2

– På den tida skulle Hørselshemme-
des Landsforbund lansere en spesiell 

metode mot tinnitus (øresus), ”tin-
nitus omlæringsbehandling”,3 som er 
en teknikk for å ”lure” hjernen til å 
tro den ikke har tinnitus. Det passet 
dem nok dårlig at jeg allerede hadde 
en behandling som fungerte godt mot 
tinnitus, sier Harila tørt.

Ulovlig markedsføring?
Helt tilbake i 2006 har Harila hatt 
problemer med Forbrukerombudet 
om innholdet av sin nettside (laserkli-
nikken.no). I Norge er det forbudt for 
alternative behandlere å markedsføre 
seg slik at det skapes inntrykk av at 
deres behandlingstilbud har effekt 
mot konkrete sykdommer eller til-
stander hvis det ikke er dokumentert. 
Forbrukerombudet har ansvaret for 
å passe på at regelverket følges. Etter 
Forbrukerombudets kritikk i 2006 
endret Harila nettsida slik at den ikke 
lenger var i strid med regelverket.4 

I november 2012 hadde Forbruker-
ombudet i samarbeid med Statens 
helsetilsyn en kontrollaksjon der en 
del nettsider fikk klager.4 De mente at 
Harilas nettside fortsatt var i strid med 
loven, blant annet fordi hun påstod at 
laserbehandling hadde effekt, gjorde 
utstrakt bruk av ”lovstridige henvis-
ninger” til vitenskapelig dokumen-
tasjon og gjengivelser fra fornøyde 
kunder som på Facebook hadde 
skrevet om hva de hadde fått hjelp for.

I 2013 var det kontakt mellom Forbru-
kerombudet og Harila flere ganger, der 
førstnevnte påsto at markedsføringen 
var ulovlig, noe hun benektet. – Laser-
behandling er dokumentert virksom i 
tusenvis av studier, og da er det ikke en 
alternativ, men dokumentert behand-
ling. Når laser er godkjent på takstpla-
katen til fysioterapeuter, kan det heller 
ikke regnes som ”alternativt”. Jeg har 

derfor hele tida vært dypt uenig i For-
brukerombudets påstander og handle-
måte. Det er feil å behandle laser etter 
reglene for alternativ behandling, sier 
Harila, – selv om jeg ikke er autorisert 
helsepersonell.

Hun legger til at Forbrukerombudet 
på sin hjemmeside støtter et slikt syn. 
Der står det:5 
”Alternative behandlingsformer blir 
sett på som alternative i motsetnad til 
ordinær medisinsk behandling, fordi 
det per i dag ikkje kan dokumenterast 
noko effekt eller verknad av alternativ 
behandling. I den augneblinken effekt 
av behandlinga kan dokumenterast, er 
behandlinga ikkje lenger alternativ.” 
– Med de mange tusen studiene som 
dokumenterer effektene av laserbe-
handling, burde myndighetene aldri 
ha definert denne behandlingsformen 

kjent hudlege demonstrerte
Professor Ole Fyrand (f. 1937) sto flere ganger utenfor Laserklinikken i Sand-
vika. Han festet plakater mot laserbehandling bak vindusviskerne på alle 
parkerte biler og delte dem ut til alle som kom og gikk på klinikken. På pla-
katen var det bilde av Fyrand, og det sto med fete typer at folk burde bruke 
hestemøkk i stedet for laserbehandling. Fyrand hevdet derfor indirekte at 
laserbehandling ikke var mer effektiv enn hestemøkk som behandlingsform.
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som alternativ behandling. Metoden 
står heller ikke opplistet som alter-
nativ behandling i en proposisjon fra 
Odelstinget. Laser omtales kun i for-
bindelse med at noen akupunktører 
kan bruke laser i stedet for nåler på 
akupunkturpunkter. Dette har ingen-
ting å gjøre med de formene for laser-
behandlinger som utøves her og i store 
deler av verden, sier Harila.

Saken toppet seg i 2014 da Forbruker-
ombudet hadde en ny kontrollaksjon 

mot markedsføringa til det de oppfat-
ter som ”alternative behandlere”. Etter 
flere runder fram og tilbake mellom 
Forbrukerombudet og Harila, der hun 
benektet at hun drev med alternativ 
behandling, reiste Forbrukerombudet 
sak i Markedsrådet i august 2014.4 
Markedsrådet er et domstolliknende 
forvaltningsorgan som har til oppgave 
å avgjøre klager på antatte overtre-
delser av markedsføringsloven.6 Den 
8. desember 2014 kom rådets vedtak: 
Det nedla forbud mot at Harila ga 

inntrykk av, gjennom markedsføring 
på sine nett- og Facebook-sider, at 
laserbehandling har effekt på konkrete 
sykdommer eller tilstander. Hvis ikke 
dette ble etterkommet innen nyttår 
2015, ble Laserklinikken dømt til å 
betale kr 300 000 i tvangsmulkt, mens 
hun personlig måtte ut med 100 000 
kroner.7 

Harila rister oppgitt på hodet. Hun 
påpeker at det framkom en rekke feil-
aktige påstander i Markedsrådet og 
planlegger å følge opp saken med sin 
jurist. Detaljene vil hun ikke ut med, 
men det er tydelig at hun overhodet 
ikke er en slagen kvinne.

– Når Markedsrådet legger opp til at 
det ikke skal være tillatt å gi nøktern og 
saklig informasjon om vitenskapelig 
og erfaringsbasert kunnskap, har det 
fjernet seg langt fra intensjonen i Mar-
kedsføringsloven, som forbyr å villede 
forbrukerne. Det betyr at det ikke kan 
stemples som villedende dersom man 
gjengir sann, vitenskapelig kunnskap. 
Et forbud mot å gjengi eller henvise til 
vitenskapelige studier, forskning eller 
andre forskningsresultater er også i 
konflikt med ytringsfriheten, mener 
Harila.

Tvangsmulkt
Saken tok en ny vending i september 
2015 da Harila ble ilagt en tvangs-
mulkt på kr 400 000 fra Forbruker-
ombudet. Hovedårsaken var at Norsk 
Ukeblad hadde publisert en artik-
kel om laserbehandling av tydelige 
blodkar i ansiktet (en type skjønn-
hetsbehandling), noe en person hadde 
postert på facebookprofilen hennes. 
Harila hadde seinere ”delt” den med 
andre på sin profil. Forbrukerombudet 
likte ikke dette og varslet vedtak om 
tvangsmulkt som Harila har nektet å 
vedta. Det ligger derfor an til at saken 
havner i rettssystemet. 

innbrudd
Den 9. juli 2014 ble det oppdaget inn-
brudd og hærverk i lokalene til Laser-
klinikken i Sandvika. Noen hadde 
fjernet pc-er, alle bærbare harddisker 
(sikkerhetskopier; fra safen ), min-
nepenner, kameraer, reservebilnø-
klene til Harila, hennes førerkort og 

Når Markedsrådet legger opp til at det ikke  
skal være tillatt å gi nøktern og saklig 
informasjon om vitenskapelig og erfarings-
basert kunnskap, har det fjernet seg langt fra 
intensjonen i Markedsføringsloven, som forbyr 
å villede forbrukerne. ”
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flere bankkort. I tillegg var det utført 
hærverk på papirer og dokumenter, og 
en del var fjernet. Alle forelesnings- og 
undervisningskompendier, hele 40 års 
arbeid, var borte. – Politiet karakteri-
serte dette som et typisk bestillingsty-
veri utført av profesjonelle kriminelle, 
forteller Harila.

Hvem som har så mye mot Harila at de 
bestiller et slikt tyveri og hærverk, vet 
hun ikke. Harila har imidlertid en klar 
formening om hvem det kan være. 

Id-tyveri
En måneds tid etter innbruddet 
(august 2014) ble Harila utsatt for et 

ID-tyveri, altså at noen utga seg for å 
være henne. – En kvinne hadde kledd 
seg ut som meg med svart parykk og 
tømte kontoen ved hjelp av det stjålne 
førerkortet mitt. Hun ble tatt i det 
tredje svindelforsøket. Banken har i 
ettertid erstattet pengene hun stjal, 
forteller Harila.

Omfattende trakassering
Også en kvinnelig lege som i flere år 
arbeidet hos Harila i Sandvika, ble 
utsatt for trakassering telefonisk og 
per e-post av en hudlege fra Oslo 
Sentrum fordi hun arbeidet på Laser-
klinikken. – Hun ble i praksis truet fra 
sin stilling hos meg. I e-posten står det 

at den kvinnelige legen skulle få det 
svært ubehagelig om hun fortsatte her, 
så her er det tydelig andre motiver enn 
pasientenes beste som ligger til grunn, 
sier Harila og utdyper: – Lovverket 
er nemlig slik at en klinikk må ha en 
lege som er ”ansvarlig” for laserbe-
handlinga. Hvis denne legen ikke står 
oppført hos Strålevernet, kan klinik-
ken bli stengt med en gang. Hvis jeg 
hadde mistet min ansvarlige lege, ville 
Laserklinikken i Sandvika ha måttet 
stenge, og den truende hudlegen hadde 
blitt kvitt en brysom konkurrent og 
selv fått større markedsandel. Selv om 
den kvinnelige legen ble truet fra sin 
stilling her, har hun fortsatt å hjelpe 
pasientene. Heldigvis har jeg også 
funnet en annen lege som er oppført 
som medisinsk ansvarlig for klasse 
4-lasere, som brukes for fjerning av 
hår, tatoveringer og blodkar i ansikt 
og legger. Dette innebærer at hvis 
det er noe pasientene trenger hjelp til 
etter skjønnhetsbehandling, skal legen 
kunne oppsøkes i løpet av 24 timer. 
For øvrig har den samme hudlegen 
også forsøkt å rydde andre klinikker av 
veien, men uten å lykkes, sier Harila. – 
Myndighetene bør bli klar over at slik 
ulovlig utpresning foregår. 

erfaren og populær terapeut
Anne Harila er uten tvil Norges mest 
erfarne laserterapeut. Siden 1973 
har hun behandlet mer enn 500 000 
personer for ulike plager. Grunnet 
problemene med Forbrukerombudet 
og norske helsemyndigheter kan hun 
ikke skrive det som er riktig om laser-
behandling på sine nettsider. Hun har 
nemlig fått forbud mot å nevne hvilke 
tilstander hun behandler og å legge 
fram dokumentasjon på at dette har 
støtte i vitenskapelig litteratur. Likevel 
kommer mange pasienter til klinikken i 
Sandvika. Selv om hun aldri har drevet 
reklame for sin virksomhet i utlandet, 
har hun regelmessig pasienter fra USA, 
Canada og europeiske land på besøk. 
Da Helsemagasinets utsendte besøkte 
Laserklinikken 5. juni, skulle en kvinne 
fra USA ha en intensiv behandlingspe-
riode over ti dager.

Laserklikken er et kraftsentrum for 
laserbehandling. I lokalene i Sand-
vika finnes verdens største samling av 
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laserutstyr. På alle behandlingsrom og i gangene står det 
apparater til ulik bruk.

Slipp forskningen fri!
– Laserbehandling er ubestridelig dokumentert effektiv, 
sier Harila. – Like fullt får jeg ikke fortelle folk i Norge 
om det. Jeg er sannsynligvis den eneste klinikken i Norge 
som ikke får lov å ha en korrekt hjemmeside, nevne hva jeg 
gjør og legge fram vitenskapelig dokumentasjon. Dette er 
bakgrunnen for at jeg nå er ilagt kr 400 000 i bot, fortset-
ter hun oppgitt. Harila har over 100 eksempler fra andre 
klinikker som henviser både til vitenskapelige studier 
og forteller hvordan de behandler. – Disse klinikkene er 
tydeligvis fredet og verneverdige. Jeg trodde Norge pliktet 
å behandle borgerne likt, men det som er blitt gjort mot 
meg, viser at det foregår en klar forskjellsbehandling, 
mener hun.

– Folk må få tilgang til forskningsresultater! Jeg tror på 
kraften av Internett og andre medier for å fremme inno-
vasjon, forskning og utdanning. Jeg ønsker at publiserte 
forskningsresultater skal legges ut gratis på Internett 
slik at pasienter og omsorgspersoner, studenter og deres 
lærere, forskere, gründere og ikke minst skattebetalere 
som har betalt for forskningen, får tilgang til den. Utvidet 
tilgang ville stimulere til mer forskning. Man skal ikke 
hindres og attpåtil straffes av myndighetene for å vise til 
god forskning og samtidig frata folk retten og muligheten 
til å lese om den. Det er knebling av folks rettigheter til 
å orientere seg og av ytringsfriheten, avslutter den enga-
sjerte laserterapeuten Anne Harila.
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(23.4.2015).

Jeg ønsker at publiserte 
forskningsresultater skal legges 
ut gratis på Internett slik at 
pasienter og omsorgspersoner, 
studenter og deres lærere, 
forskere, gründere og ikke minst 
skattebetalere som har betalt for 
forskningen, får tilgang til den. 

”
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Forskningsnytt

Jording er å gå barføtt ute eller å sitte, arbeide eller sove 
innendørs mens man er koblet til en leder som tilfører 
kroppen jordens naturlige helbredende energier (se VOF 
nr. 1 og 8/2011 og 4/2015). Forskning og omfattende 
erfaring tyder på at jording kan lindre en rekke kroniske 
helseplager. 

En pilotstudie undersøkte om jording kan påvirke 
humøret. 40 voksne personer ble enten jordet eller 
koblet til utstyr som ikke var jordet i én time mens de 
satt avslappet i en komfortabel stol. Jordingen besto 
i å ha hudkontakt med en ledende pute, fotmatte og 

elektrodelapper (”plasterelektroder”) på armene som 
enten var (jordingsgruppe) eller ikke var koblet til jord 
(kontrollgruppe). Personenes humør ble undersøkt før og 
etter jording med et standardisert skjema. Behagelige og 
positive følelser økte hos de jordete, men ikke hos kon-
trollgruppa. Forskerne  konkluderte at én times kontakt 
med jord bedret humøret mer enn forventet ved avslap-
ping alene. IM

Kilde:
Chevalier G. The effect of grounding the human body on mood. Psycho-
logical Reports 2015; 116: 534–42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/25748085

Flere studier underbygger 
at tilskudd av omega-3-fett-
syrer kan motvirke aggres-
siv og antisosial atferd 
(“problematferd”) hos barn. 
Studiene har imidlertid 
vært av relativt kort varig-
het, og det har heller ikke 
rapportert hvordan det gikk 
med barna etter at studiene 
ble avsluttet. På denne bak-
grunn har forskere fra USA 
testet om tilskudd i seks 
måneder reduserer 

problematferd både på 
slutten av behandlingspe-
rioden og seks måneder 
etterpå. 

For å avklare dette studerte 
forskerne 200 barn i 
8–16-årsalderen. De trakk 
lodd om hvilken halvpart 
av barna som skulle få en 
fruktdrikk (Smartfish) 
med 1 g omega-3-fettsyrer 
(DHA, EPA, ALA og DPA) 
per dag og hvilken halvpart 

som skulle få en fruktdrikk 
uten fettsyrer (placebo). 
Verken barna, deres for-
eldre/omsorgspersoner 
eller forskningsassistenter 
visste hvem som fikk hva. 
Barnas atferd ble vurdert 
før studien tok til og etter 
seks og 12 måneder. 

De som fikk omega-3-fettsy-
rer, bedret atferden sin både 
etter seks og 12 måneder. 
Dette tyder på at tilskudd 

av omega-3-fettsyrer kan 
redusere problematferd 
hos barn og ungdom og at 
effektene varer lenger enn 
behandlingsperioden. IM

Kilde:
Raine A, Portnoy J, Liu J mfl. 
Reduction in behavior problems with 
omega-3 supplementation in children 
aged 8-16 years: a randomized, 
double-blind, placebo-controlled, 
stratified, parallel-group trial. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry 
2015; 56: 509–20. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/25146492

Bedre humør av jording?

Omega-3-fettsyrer ved problematferd
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Det har i minst 40 år vært opplest og 
vedtatt at idrettsutøvere som driver 
med utholdenhetsidretter, bør spise 
mye karbohydrat for å yte maksimalt. 
Den første studien vi kjenner til som 
undersøkte ulike kosthold, ble utført i 
1907, da Fisher sammenliknet uthol-
denheten til idrettsutøvere og sedate 
som spiste kjøtt med sammenliknbare 
grupper.2 Han fant at de som ikke 
spiste kjøtt, var langt mer utholdende 
enn dem som gjorde det uansett om 

de var idrettsutøvere eller ikke. Fisher 
beregnet imidlertid ikke hvor mye 
protein, fett og karbohydrat forsøks-
personene inntok. Senere har en rekke 
studier funnet at høykarbokosthold er 
overlegne lavkarbokosthold, som har 
dannet bakgrunnen for dagens enighet 
blant idrettsfysiologer.

Imidlertid viste den amerikanske for-
skeren Stephen D. Phinney allerede 
i 1983 at fire ukers tilvenning til mye 

fett i kostholdet ikke svekket elitesy-
klisters utholdenhet.3 Disse fett-tilpas-
sede syklistene fikk rundt 90 prosent 
av sin energi fra fettforbrenning mens 
de trente ved 64 prosent av maksimalt 
oksygenopptak. Dette tilsvarer gjen-
nomsnittlig fettforbrenning på 1,5 
gram per minutt. En rekke idrettsutø-
vere i Norge og utlandet – på elite- og 
mosjonsnivå – har det siste tiåret gått 
mot strømmen og opplevd at Phinneys 
funn gir mening: Ulike varianter av 

Utholdenhetsutøvere som på elitenivå spiser svært lite karbohydrat og mye fett, får 
mer effektiv fettforbrenning. Ny, banebrytende forskning viser at de har overlegent 
større fettforbrenning enn dem som spiser tradisjonelt høykarbokosthold.1

tekst iver MysTerud     Foto shuTTersTocK

Mot et paradigmeskifte 
i sportsernæring?
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lavkarbokosthold gir en rekke fordeler 
både i konkurranser og i restitusjons-
fasen.4,5,6,7,8,9,10

Nå har endelig amerikanske forskere, 
inkludert Phinney, tatt tak i denne pro-
blematikken en gang for alle. I en ny 
studie ble det funnet at utholdenhets-
utøvere på elitenivå som spiste veldig 
lite karbohydrat, omsatte vesentlig 
mer fett enn tilsvarende idrettsutøvere 
som spiste mye karbohydrat.1 Dette 
skjedde både ved maksimal ytelse og 
langvarig fysisk aktivitet. 

Studien omfattet 20 ultra-langdistan-
seløpere og ultra-triatleter (ironman-
distanse) i alderen 21–45 år som 
befant seg i toppskiktet i løpskonkur-
ranser på 50 km eller lenger. Ti av 
løperne fikk 10 prosent av energien fra 
karbohydrat, 19 prosent fra protein og 
70 prosent fra fett (høyfettgruppa). Ti 
andre løpere fikk 59 prosent fra kar-
bohydrat, 14 prosent fra protein og 
25 prosent fra fett (høykarbogruppa). 
I høyfettgruppa spiste deltakerne i 
gjennomsnitt bare en sjettedel så mye 
karbohydrater enn i høykarbogruppa, 
82 versus 684 g/dag. Ellers var delta-

kerne i de to gruppene i samme alders-
gruppe og i like god fysisk form, med 
samme treningsbakgrunn og samme 
gjennomsnittlige, maksimale oksygen-
opptak.

Lang tilvenningstid
En rekke andre studier som har sam-
menliknet ytelse på høyfett- versus 
høykarbokosthold, har funnet av høy-
karbokosthold gir best resultat. Pro-
blemet med de fleste av disse er imid-
lertid at deltakerne har hatt for kort 
tilvenningstid til et høyfettkosthold, 
kanskje så lite som 1–2 uker. Basert på 
erfaringene til mange som har lagt om 
kostholdet fra mye til lite karbohydrat, 
er dette for kort tid til at kroppen blir 
godt tilvendt mer fett. Erfaringene 

viser at etter et par uker befinner de 
fleste seg midt i en overgangsfase med 
dårligere yteevne enn tidligere. 

I den nye studien har man tatt høyde 
for at tilvenningsperioden må være 
lang nok. For å kvalifisere til å være 
med i høyfettgruppa, måtte utøverne 
ha spist slik i minst seks måneder. 
Gjennomsnittlig hadde de ti utøverne 
spist høyfettkosthold i 20 måneder 
(den korteste i ni og den lengste i 36 
måneder). Dette er altså snakk om 
utøvere som er godt tilpasset et fettrikt 
kosthold. Det er første gang forskere 
har sammenliknet en slik gruppe med 
godt karbohydrattilpassede utøvere 
under standard testbetingelser.

To tester
Studien ble gjennomført over to dager. 
På den første dagen gjennomførte 
utøverne en standard test på tre-
demølle for å bestemme maksimalt 
oksygenopptak og maksimal fettfor-
brenning. Maksimal fettforbrenning 
var 2,3 ganger høyere i høyfettgruppa 
enn i høykarbogruppa (1,5 vs. 0,67 
g/minutt) og skjedde ved en høyere 
andel av maksimalt oksygenopptak 

Jeff S. Volek 
(f. 1968)

Stephen D. Phinney
(f. 1946)
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(70,3 versus 54,9 %). Dette er det 
høyeste tallet for fettforbrenning som 
noensinne er målt under slike forhold. 

På den andre dagen løp deltakerne 
på tredemølle i tre timer med en 
intensitet på 64 prosent av maksimalt 
oksygenopptak. Under testløpinga 
drakk de vann, men inntok ingen 
næringsstoffer. Før testen inntok de 
en blanding på 340 kilokalorier med 
henholdsvis lavkarbo- eller høykarbo-
ernæring. Gruppene brukte like mye 
oksygen, følte seg like slitne og brukte 
like mye energi. Like fullt omsatte 
høyfettgruppa 59 prosent mer fett 
enn høykarbogruppa (1,2 vs. 0,76 g/
minutt). Dette innebar at deltakerne 
i høyfettgruppa fikk et mye større 
energibidrag fra fett enn deltakerne i 
høykarbogruppa, i gjennomsnitt hen-
holdsvis 88 mot 56 prosent fra fett. 
Det vil si at bare 12 prosent av ener-
gien kom fra karbohydrater i høyfett-
gruppa, mens høykarbogruppa bare 
hentet 44 prosent fra fett. 

Det er verd å å merke seg at høykar-
boutøverne var friske og godt trente, 
og de hadde høy fettforbrenning etter 

konvensjonell standard. Like fullt var 
deres fettforbrenning mye lavere enn 
de fett-tilpassede. Jeff S. Volek, som 
ledet studien, påpeker at forskerne 
har undervurdert hvor mye fett men-
nesker kan forbrenne. Kroppen har en 
stor fettreserve som bare kan brukes 
effektivt dersom man reduserer innta-
ket av karbohydrat.11

Glykogenlagre
Et annet viktig funn i studien gjelder 
glykogenlagrene, som er kroppens 
lagre av karbohydrater: Til tross for 
lavt inntak av karbohydrat hadde 
de fett-tilpassede utøverne normale 
nivåer av glykogen i musklene i hvile. 
Høyfettgruppa brukte omtrent like 
mye glykogen som høykarbogruppa 
over lang tid og dannet like mye gly-
kogen i sine muskler i løpet av restitu-
sjonsfasen.

Gjennombrudd
Den nye studien representerer uten 
tvil et viktig gjennombrudd i synet på 
hva utholdenhetsutøvere kan spise for 
å yte maksimalt og hvordan man best 
kan restituere seg etter konkurranse 
og hardtrening. 

Kilder:
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Metabolic characteristics of keto-adapted ultra-
endurance runners. Metabolism: Clinical and 
Experimental 2015. http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0026049515003340
2.  Fisher I. Influence of flesh eating on endurance. 
Yale Medical Journal 1907: 207–21.
3.  Phinney SD, Bistrian BR, Evans WJ mfl. The 
human metabolic response to chronic ketosis 
without caloric restriction: preservation of subma-
ximal exercise capability with reduced carbohy-
drate oxidation. Metabolism 1983; 32: 769–76. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6865776
4.  Hallstensen K. Mindre karbohydrat – bedre 
fotball. VOF 2011; 2 (4): 78–87.
5.  Hallstensen K. Toppsyklist på høyfettkosthold. 
VOF 2013; 4 (1): 48–51.
6.  Hallstensen K. Jonas Colting – verdensle-
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11.  Caldwell E. Endurance athletes who ‘go 
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kroppen

I mange år har mange 
ment at et stort hode er 
tegn på høy intelligens, 
målt med anerkjente 
IQ-tester. Nå er 8 000 
hoder blitt analysert ved 
universitetet i Wien i 
jakten på å teste hvorvidt 
det er sammenheng 
mellom IQ og størrelsen 
på hjernen. Forskerne 
fant en viss sammenheng, 
men den var så liten at 
dr. Jakob Pietschnig, som 
ledet studien, konkluderte 
at hodestørrelsen spiller 
en tilsvarende liten rolle 
når det gjelder å forklare 
hvorfor noen gjør det 
bedre på IQ-tester enn 
andre. 

Størrelsen på hjernen er 
kanskje relevant for andre 
funksjoner som påvirker 
tenkning, men akkurat 
når det gjelder IQ, ser det 
ut til at hjernens struktur 
for øvrig er en viktigere 
biologisk indikator. For 
eksempel er kvaliteten 
på koblingene i hjernen 
viktigere enn volumet. 

Kilde:
Pietschnig J, Penke L, Wicherts
JM mfl. Metaanalysis of associa-
tions between human brain volu-
me and intelligence differences: 
How strong are they and what do 
they mean? Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews 2015; 57: 
411–32. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26449760

Under overflaten
– Nytt og fiffig om vår hjerne og psyke
tekst anne Lene Johnsen Foto shuTTersTocK

Vi hører stadig at vi bør 
sove minst 8 timer per natt, 
og at mange aspekter ved 
moderne liv har ført til at 
våre søvnmønstre er veldig 
forstyrret og ikke i tråd med 
slik våre forgjengere sov i 
steinalderen. For mange 
kan det selvfølgelig være 
slik, men det er likevel ikke 
sikkert at det er nødvendig 
med så mye søvn som vi 
tror. En ny studie av folk 
som lever som jegere og 
sankere, viser ihvertfall et 
annet mønster. 

Forskere har observert 
søvnrutinene hos hadza-
ene i Tanzania, san-folket i 
Namibia og tsimane-folket i 
Bolivia, til sammen 94 per-
soner i en periode på  
1 165 dager. Forskerne antar 
at søvnrutinene hos disse 
folkene – som alle er ganske 
like – med stor sannsynlig-
het viser hvordan våre 

søvnrutiner blant 
tradisjonelle folkegrupper

forfedre innrettet sin soving. 
Jeger- og sankerfolkene sov i 
snitt mellom 5,7 og 7,1 timer 
per natt, med en time lenger 
søvn om vinteren. Dette 
tilsvarer eller er litt mindre  
enn gjennomsnittet blant 
mennesker i industrialiserte 
områder i moderne tid. 

Jeger- og sankerfolkene la 
seg for å sove flere timer 
etter solnedgang og våknet 
før sola sto opp. Det var 
temperaturendringer, 
mer enn lyset, som så ut 
til å styre søvnrutinene. 
Hos disse folkene virket 
søvnproblemer å være 
ukjent: De har ikke engang 
egne ord for søvnløshet. 

Kilde:
Yetish G, Kaplan H, Gurven M mfl. 
Natural sleep and its seasonal 
variations in three preindustrial 
societies. Current Biology 2015; 
25: 2862–8. http://www.cell.com/
current-biology/abstract/S0960-
9822(15)01157-4

stort hode gir ikke 
nødvendigvis høyere iQ
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Da Høyre- og FrP-politikerne vedtok å trekke tilbake Legemiddelverkets forsøk 
på å nekte folk import av kosttilskudd som selges fritt i andre EØS-land, hadde 
Mattilsynet igangsatt utredninger for å vurdere dosene som kan selges fritt av 
vitamin C og kalsium. Dette arbeidet er unødvendig fordi vitamin C er trygt i 
enhver dosering, og det er ikke behov for større doser kalsium enn tabletter med 
1 500 mg. Politikerne bør stanse Mattilsynets sløsing med offentlige midler og 
vedta fritt salg av alle vannløselige vitaminer uansett dose og øke grensene for 
fritt salg av vitamin D og betakaroten kraftig.

tekst dag viLJen PoLeszynsKi     Foto niLoo/shuTTersTocK

Vil regjeringa frigi 
vitaminsalget?

Etter 80 års erfaring med store doser 
vitaminer i behandling av sykdom 
(ortomolekylær medisin) er kunnska-
pene om trygge grenser godt kjent.1 
Dette var bakgrunnen for at USA i 
1994 vedtok en lov om kosttilskudd 
som tillot fortsatt fritt salg av alle kon-
sentrater eller uttrekk av mat, urter og 
krydder.2 Selv om også mineraler kan 
selges i store doser, begrenser salget 
seg selv på grunn av manglende etter-
spørsel; dosene som tilbys, er stort sett 
store nok.

Norske politikere har overlatt vurde-
ringene av hva som skal regnes som 
legemidler, til byråkrater og håndpluk-
kede ”eksperter” som har klassifisert 
ufarlige vitaminer, mineraler, fettsy-
rer og aminosyrer som ”legemidler”. 
Konsekvensen er at kosttilskudd med 
doser som kan ha positive virkninger 
for helsa, lovreguleres på lik linje med 
medikamenter som hvert år tar flere 
hundre tusen liv. I USA alene viste 
beregninger i 1998 at lovlig utskrevne 
medikamenter på sykehus tok livet av 

over 100 000 mennesker, 5–10 ganger 
flere enn dem som årlig dør av illegale 
stoffer som kokain og heroin.3 I tillegg 
rammes mer enn to millioner av alvor-
lige bivirkninger.4 Tilsvarende lovre-
gulering som i Norge finnes i mange 
land, selv om legemiddelindustrien er 
avslørt som korrupt og er vist å ha for-
falsket data slik at farlige medikamen-
ter framstår som ”god medisin” og er 
blitt tillatt solgt.5

Naturlige eller syntetisk framstilte 
næringsstoffer med samme struktur 
som naturlige gir ikke bivirkninger 
som i alvorlighet kan sammenliknes 
med dem syntetiske medikamenter 
er kjent å kunne gi.6 Bivirkninger av 
store doser vitaminer, for eksempel løs 
mage ved inntak av vitamin C, varer 
ikke lenge og gir ingen varige skader. 
Ikke desto mindre blir vurderingen av 
hva som tillates i fritt salg, basert på 
slike ”farer”. 

I EU ble det på 1990-tallet satt i gang 
utredninger av bivirkninger av kost-

tilskudd i regi av ”Vitenskapskomiteen 
for mat” med mandat fra EU-kom-
misjonen. De første rapportene fra 
komiteen om ”tolerable øvre grenser” 
for vitamin B6, B12, folat, betakaroten, 
molybden og mangan ble framlagt” 
for EU-kommisjonen 28. november 
2000. Deretter fulgte rapporter om 
biotin, niacin (vitamin B3), pantoten-
syre, vitamin A, vitamin D, vitamin 
E, vitamin K, magnesium, kalsium og 
sink.

EU vedtok i 2002 premissene for 
hvordan man skal fastsette øvre 
grenser for tillatt salg av vitaminer 
og mineraler i kosttilskudd. Disse 
innebærer at ekspertenes vurderinger 
la grunnlaget for hvor grensen skulle 
settes mellom kosttilskudd i fritt salg 
og doseringer som skulle regnes som 
legemidler og kun ville tillates solgt 
på apotek. Deres oppdrag gikk ut på 
å anbefale ”sikkerhetsmarginer” slik 
at ingen fikk uønskede bivirkninger. 
”Ekspertene” fikk ikke i oppdrag å 
foreta en kostnads-nytte-analyse 
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som viste gunstige virkninger av å 
innta høyere doser ved behandling av 
sykdom, enten de var genetisk betin-
get eller skyldtes langvarige mangler.7 
Eventuelle gunstige effekter ligger til 
grunn for å tillatte farmasøytiske med-
ikamenter, selv om de nesten alltid har 
uønskede bivirkninger. Bivirkningene 
må oppgis på pakningsvedleggene slik 
at brukerne vet at en mulig nytte av et 
medikament kan være forbundet med 
negative virkninger.

Norske myndigheter har siden Norges 
innlemming i EØS i 1994 fulgt EUs 
direktiver for kosttilskudd nøye. I en 
del tilfeller er lovgivningen på området 
blitt liberalisert her hjemme fordi 
norske myndigheter har vært særlig 

restriktive ved at alt salg av ”legemid-
ler” ble reservert apotekene og deres 
eiere (se artikkelen ”Er Legemiddel-
verket korrupt?”). 

Latterlige 
”sikkerhetsmarginer”
Prinsippet for regulering av kosttil-
skudd har vært at man leter med lys 
og lykte etter mulige bivirkninger. 
Deretter divideres det laveste inntaket 
som noen gang er rapportert å gi en 
eller annen bivirkning, med en eller 
flere ”sikkerhetsfaktorer”, for derved å 
bestemme dosen som kan tillates i fritt 
salg. 

Den erfarne ortomolekylære legen 
Alan Gaby8 har illustrert hvor urimelig 

slike beregninger kan slå ut for ribofla-
vin (vitamin B2), pyridoksin (vitamin 
B6), niacin (vitamin B3) og vitamin C.4 
Beregningene ble foretatt i mai 2003 av 
Ekspertgruppa for vitaminer og mine-
raler (EVM), nedsatt i 1988 av UKs 
Departement for jordbruk, fiskerier og 
matvarer (MAFF). Gruppa rapporterte 
til det britiske Matstandardkontoret 
(FSA) om det de anså for ”sikre øvre 
grenser” (Safe Upper Limits, SUL) for 
vitaminer og mineraler.

Veiledende inntak for vitamin B2
EVM fant ingen akutte giftvirkninger 
blant forsøksdyr av doser på 1 000 mg/
kg kroppsvekt eller bivirkninger etter 
kronisk inntak på 25 mg/kg/d over 
lang tid. For en person på 70 kg tilsva-
rer dette 1 750 mg/d. Migrenepasienter 
som inntok 400 mg/d i tre måneder, 
viste ingen tegn til bivirkninger. Selv 
om EVM ikke fant noen skadevirknin-
ger blant dyr eller mennesker, vedtok 
de en ”sikkerhetsfaktor” på 10, det vil 
si at gruppa fastsatte høyeste tillatte 
dose til 40 mg som veiledende inntak 

”Ekspertene” fikk ikke i oppdrag å foreta en 
kostnads-nytte-analyse som viste gunstige 
virkninger av å innta høyere doser ved 
behandling av sykdom, enten de var genetisk 
betinget eller skyldtes langvarige mangler.”
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(Guidance Level, GL)! Øvre dose tillatt 
i fritt salg i Norge er 2,8 mg; tabletter 
med 40 mg selges kun på apotek.

Veiledende inntak for vitamin B3
Store doser niacin kan gi ufarlig, akutt 
rødming eller følelse av solbrenthet. 
Den kanadiske psykiateren Abram 
Hoffer (1917–2009) arbeidet i omkring 
50 år med pasienter som inntok helt 
inntil 10 gram niacin per dag uten 
alvorlige bivirkninger.9 Komiteen fant 
at slik rødming er vanlig å oppleve 
etter inntak av 50 mg/d, et nivå som 
ble vedtatt som laveste observerte 
inntak for bivirkning (Lowest obser-

ved-adverse-effect-level, LOAEL). 
Denne dosen ble redusert med en 
”usikkerhetsfaktor” på 3, slik at veile-
dende inntak ble 17 mg/d – omtrent 
like mye som i 100 g svinelever! Øvre 
dose tillatt i fritt salg i Norge er 32 mg 
(200 g svinelever inneholder mer).

Sikkert øvre inntak av vitamin B6
Tilsvarende resonnement som for B2 
gjorde at ”ekspertgruppa” fastsatte 
”sikre øvre grense” (SUL) til 10 mg/d 
for pyridoksin, som har vært brukt 
i årtier i doser på 50–200 mg/d mot 
karpaltunnelsyndrom, premenstru-
elt syndrom (PMS), astma og andre 
plager. Dosen ble fastsatt fra dyrestu-
dier, der en dose på 50 mg/kg kropps-
vekt (tilsvarende 3 000 for en person 
på 60 kg) ga nerveskader. Denne 
gangen brukte EVM tre separate ”usik-
kerhetsfaktorer”: 1) de ekstrapolerte 
det laveste nivået hvor ingen skade var 
observert, til et nivå hvor ingen effekt 
(no observed-adverse-effect-level, 
NOAEL) ble funnet ved å dividere på 
3; 2) deretter dividerte de dette igjen 
med 10 for å ivareta mulige forskjel-
ler mellom dyr og mennesker, for 3) å 
dividere dette igjen med 10 for å sikre 
mulig individuelle forskjeller mellom 
mennesker – totalt 300 ganger lavere 
enn dosen som ble funnet potensielt 

skadelig i dyreforsøk! Tillatt dose i fritt 
salg er i Norge 4,2 mg.

Veiledende inntak for vitamin C
EVM konkluderte at vitamin C ikke gir 
andre bivirkninger enn løs mage og 
gass ved store inntak. Slike reaksjoner 
er høyst individuelle, og personlige 
erfaringer tilsier at sykdom eller stress 
kan øke toleransegrensen til minst 5 
g/time store deler av døgnet. Vitamin 
C har en rekke positive virkninger 
ved at det i store doser hemmer virus, 
nøytraliserer en rekke giftstoffer, mot-
virker anafylaktisk sjokk (histamin), 
virker avgiftende, virker lakserende 

ved forstoppelse, øker sårheling dras-
tisk, motvirker kreft, stress, hjerte- og 
karsykdom, forsinker aldringsproses-
sen i huden, nøytraliserer frie radika-
ler, med mer. Slike fordeler var EVM 
eksplisitt instruert om å overse og fast-
satte laveste dose hvor det er registrert 
en bivirkning (LOAEL) til 3 000 mg/d, 
basert på studier av noen få  frivillige. 
En usikkerhetsfaktor på 3 resulterte 
i veiledende inntak på 1 000 mg/d. I 
Norge er øvre grense satt til 200 mg 
per tablett – høyere doser må kjøpes 
på apotek!

Norske regler mest restriktive
Forskerne Robert Verkerk og Stephen 
Hickey publiserte i 2010 en kritisk 
analyse av utførte risikoanalyser i 
USA (IOM) og EU, som ønsker å 
”harmonisere” lovgivningen for kost-
tilskudd, funksjonell mat og ”beriket” 
(med næringsstoffer) mat.10 De viser 
at modellene som ligger til grunn for 
beregning av ”sikre doser”, har en 
rekke svakheter. Dette gjelder både 
deres bruk av risikovurdering og meto-
dene for å fastsette øvre grenser (UL) 
for næringsinnhold i kosttilskudd. 

Forskerparet viser at anbefalingene for 
ulike næringsstoffer varierer mellom 
ulike organer, og at øvre grensever-

dier ofte ligger langt over de norske. 
For eksempel anbefaler tre organer en 
øvre grense for folat på 1 000 µg, mens 
et tysk institutt for risikovurdering 
(BfR) har grense på 400 µg – Norge 
200 µg. Tilsvarende gjelder  vitamin 
B6 (25–100 mg, BfR 5,4 mg; Norge 
4,2 mg), niacin (35–900 mg; BfR = 17 
mg; Norge 32 mg), vitamin B12 (2 000 
µg; BfR 3-9 µg; Norge 9 µg), jod 150-
200–1100 µg; Norge 225 µg), osv.

For noen tilskudd foreligger gode 
grunner til å begrense tillatte doser, 
for eksempel for jern (jernsulfat, men 
ikke jern bundet til bisglycinat) og 

vitamin A (men ikke beta-karoten). 
Andre vitaminer er ufarlige i nesten 
enhver dosering. Overdrevent høye 
doser begrenser seg selv på grunn av 
manglende etterspørsel. For eksempel 
kan man kjøpe tabletter med 100 mg 
tiamin, men ikke med 1 000 mg, selv 
om det er ufarlig å innta, fordi det ikke 
er behov for det.

Siden de ulike utredningsgruppene 
ikke har fastsatt øvre grenser for en 
rekke tilskudd og USAs nasjonale 
giftkontrollsentre ikke har påvist noen 
dødsfall av kosttilskudd på flere tiår,6 
framstår norske begrensninger som 
særlig restriktive. 

Uavhengige utredninger?
Selv om andre land har foretatt 
omfattende utredninger av mulige 
farer forbundet med kosttilskudd, 
bruker Norge store summer på å lage 
egne, norske utredninger i regi av 
Vitenskapskomiteen for Mattrygg-
het (VKM).11 Dette offentlige organet 
består av en tverrfaglig komité med 
omkring 120 medlemmer og 21 
ansatte i sekretariatet. Medlemmene 
oppnevnes av Helse- og omsorgsde-
partementet, hvorav de fleste er ansatt 
ved nasjonale forskningsinstitusjoner.

Vitamin C har en rekke positive virkninger ved at det i store doser hemmer 
virus, nøytraliserer en rekke giftstoffer, motvirker anafylaktisk sjokk 
(histamin), virker avgiftende, virker lakserende ved forstoppelse, øker 
sårheling drastisk, motvirker kreft, stress, hjerte- og karsykdom, forsinker 
aldringsprosessen i huden, nøytraliserer frie radikaler, med mer.”
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VKM hevder på sin hjemmeside å 
foreta ”uavhengige, åpne, vitenskape-
lige risikovurderinger for Mattilsynet 
og Miljødirektoratet” og er Norges 
kontaktpunkt for EUs myndighet for 
mattrygghet, European Food Safety 
Authority (EFSA). Medlemskap i VKM 
er imidlertid ikke åpent for hvem som 
helst. Faggruppe for ernæring, diete-
tiske produkter, ny mat og allergi har 
følgende medlemmer:

Per Ole Iversen, leder (lege, spes. 
indremedisin, spes. blodsykdommer) 
– professor I, overlege Avd. for ernæ-
ringsvitenskap (UiO) og Avdeling for 
blodsykdommer, Oslo Universitets-
sykehus/Rikshospitalet
Grethe S. Tell (cand.real. ernærings-
fysiolog; master i offentlig helse/USA, 
dr.philos. forebyggende medisin) – 

professor, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, UiB; seniorforsker 
Folkehelseinstituttet
Trond A. Strand (lege, dr.med. ernæ-
ring) – forsker ved Sykehuset Innlan-
det; professor UiB
Martinus Løvik – professor emeritus, 
NTNU, Trondheim; ekspert for EFSA, 
Parma, Italia
Kristin Holvik (cand.scient. ernæring 
UiO, PhD UiO)  – forsker ved Folke-
helseinstituttet (FHI)
Arild Vaktskjold (lege, PhD) – fors-
kningsrådgiver Sjukehuset i Inn-
landet, professor på Høgskulen i 
Hedmark
Margretha Haugen (klinisk ernæ-
ringsfysiolog, dr.philos. UiO) – seni-
orforsker FHI
Livar Frøyland (dr.philos. UiB) – 
forskningsdirektør ved Nasjonalt 

institutt for ernærings- og sjømat-
forskning (NIFES)

Siden samtlige medlemmer er rekrut-
tert fra statlige institusjoner og har 
omtrent samme fagbakgrunn, kan 
man ikke forvente store uenigheter i 
de rapportene de lager. Dessuten er 
det  sannsynlig at de lider av samme 
”sveitserostsyndrom” – deltakerne 
har felles kunnskapshull som gjør at 
de overser problemstillinger som for 
andre synes viktige. Dette gjenspeiles 
i de utredningene om kosttilskudd 
som gruppa har foretatt til nå og som 
gjelder følgende:12

Tolerabelt inntak av Vitamin D for 
barn og voksne, risikovurdering for 
beta-karoten13,14 (som er helsefrem-
mende15), folat, taurin, lange fettsyrer 



52 l  Helsemagasinet VOF  l  DESEMBER 2015

Tema

(EPA, DPA og DHA), koenzym Q10, 
L-karnitin og L-karnitin-L-tartat, 
L-cystein og L-cystin og D-glukoron-
γ-lakton.10 

Et illustrerende eksempel på tanke-
gangen som preger VKM, er deres 
utredning om vitamin D,16 hvor øverste 
tillatte dose i Norge er på 20 µg. I 
2012 fastsatte EFSA et tolerabelt øvre 
inntak (UL) på 100 µg/d for voksne og 
at 50 µg/d ikke fører til hyperkalsemi 
hos barn og unge i alderen 10–17 år. 
Siden VKM ikke fant studier som kan 
vise at barn og unge har høyere tole-
ranse for vitamin D på grunn av rask 
vekst, konkluderer de at man ikke kan 
se at en øvre grense (UL) på 50 µg/d 
hos barn under 10 år eller ungdom er 
trygt!

VKM gir ingen anbefaling, men nevner 
at ingen skadelige bivirkninger er blitt 
funnet i doser på 25 µg/d for barn på 
2–10 år eller for ungdom i alderen 
11–17 år. Til orientering selges tablet-
ter med 125 µg/d i Canada, og en dag i 
sola kan gi en syntese på flere hundre 
mikrogram!

Konklusjon
Det er ingen tvil om at VKM utfører 
grundige litteraturstudier. Vårt poeng 
er imidlertid at disse stort sett er unød-
vendige og ikke står i forhold til de 
hypotetiske farene enkelte kan tenkes 
å utsette seg for ved å innta store doser 
vitaminer eller andre næringskon-
sentrater. Etter vår oppfatning virker 
det absurd å legge så mye arbeid i å 
finne problemer forbundet med det 
som i årtier har vært påvist ikke å gi 
helseproblemer i et stort land som 
USA, samtidig som det er fritt fram 
for alle voksne å kjøpe så mye alkohol, 
tobakk og snus de vil. Derfor foreslår 
vi at arbeidet som planlegges nedlagt 
for vitamin C og kalsium, nedlegges 
med øyeblikkelig virkning. Politikerne 
bør skjære gjennom og tillate alle 
kosttilskudd som er tillatt i USA og 
heller gjøre som myndighetene der 
borte: begrense salg av kosttilskudd 
som viser seg å kunne gi plagsomme 
bivirkninger, dersom slike oppstår, og 
overlate vurderinger til oss forbrukere 
av hva hver enkelt skal bruke når, mot 
hva, og i hvilke doser.
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Politikerne bør skjære gjennom og tillate alle 
kosttilskudd som er tillatt i USA og heller 
gjøre som myndighetene der borte: begrense 
salg av kosttilskudd som viser seg å kunne gi 
plagsomme bivirkninger.”



53 www.vof.no  l

Den 1. oktober 2015 innførte Statens legemiddelverk (SLV) nye regler som strammet 
inn muligheten for privat import av kosttilskudd. Norge hadde allerede en av verdens 
strengeste lovgivninger på området, og verre skulle det altså bli. Folkeaksjoner 
ble satt i gang for å få politikerne til å forstå forskjellen mellom medikamenter og 
ufarlige, potensielt helsebringende vitaminer, og 16. november vedtok regjeringa at 
privatpersoner fortsatt fritt kunne importere kosttilskudd fra EØS-området.

tekst dag viLJen PoLeszynsKi     Foto shuTTersTocK

Er Legemiddelverket 
korrupt?

Statens legemiddelverks (SLV) inn-
stramming i adgangen for privatper-
soner til å importere kosttilskudd per 
1. oktober1 skulle vise seg uholdbar. 
De nye reglene avvek fra EØS-reglene 
ved at de nå ville forby privatpersoner 
å importere annet enn reseptfrie lege-
midler godkjent i Norge med norsk 
pakningsvedlegg og tekst på paknin-

gen fra EU/EØS-land. Inntil 1. oktober 
kunne privatpersoner importere slike 
varer fra hele EØS-området. Kvoten 
for momsfrie kosttilskudd tilsvarte 
et års forbruk, og maksimalverdi på 
importerte varer var nylig vedtatt økt 
fra kr 200 til kr 350 per forsendelse. 
Definisjonen av legemidler varierer 
fra land til land, og Norge har en mer 

restriktiv definisjon enn de fleste 
andre land. 

Ifølge SLV ”vil … [de nye, nå forlatte 
reglene] si at svært få legemidler er 
tillatt å importere”. Man kan finne 
tillatte produkter i salg utenfor og i 
apotek ved å søke på spesifikke pro-
dukter. Det er svært begrenset hva 
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man tidligere har kunnet importere 
privat, sammenliknet med for eksem-
pel alt som selges fritt i USA. Gleden 
for SLV ble imidlertid kortvarig: bare 6 
uker etter innstramminga ble restrik-
sjonen opphevet.2 Vi som i årtier har 
arbeidet for å frigi ufarlige vitaminer 
og andre kosttilskudd, gir oss ikke før 
det urimelige, norske regelverket blir 
endret.

USA – land of the free?
I USA reguleres kosttilskudd av en 
egen lov3 (USA dietary supplement 
health and education act of 1994) 
som president Bill Clinton signerte 
25.10.1994. Kosttilskudd kunne fra 
da av selges fritt uansett dosering, og 
alle tilskudd i salg ble tillatt etter en 
såkalt bestefarsklausul, det vil si at alle 
kosttilskudd allerede i salg, fortsatt var 
lovlige å selge. Ifølge norsk lov regnes 
alle kosttilskudd som legemidler (det 
vil si medikamenter) med mindre det 
er gitt særskilt unntak for lave doser, 
tilsvarende det minste inntaket som 
motvirker synlige ernæringsmangler 
hos de fleste. I praksis er så lave doser 
terapeutisk uvirksomme, mens alle 
doser som kan tenkes å ha ”medisinsk 
effekt”, er forbudt i fritt salg og selges 
følgelig på apotek dersom de i det hele 
tatt er tilgjengelige. Et åpenbart hinder 
for å registrere vitaminer i terapeutiske 
doser som legemidler, er at de ikke kan 
patenteres, slik at konkurrenter kan 
bli ”gratispassasjerer” etter at første 
registrerte kosttilskudd har overvun-
net kravene til dokumentasjon og har 
fått godkjenning. Et annet problem er 
at myndighetene anser mange vitami-
ner i store doser for å være potensielt 
helseskadelige. 

Det er vanskelig for importører av 
kosttilskudd å bevise at noe ikke er 
farlig. Derfor er det myndighetene 
som i USA må bevise at et kosttilskudd 
i en solgt dosering er helsefarlig for å 
nekte fritt salg. Til tross for landsom-
fattende registrering av bivirkninger 

fant myndighetene at kosttilskudd 
ikke tok noen liv for eksempel i 2013, 
selv om omkring halve befolkninga tar 
daglige tilskudd. I motsetning til dette 
tar farmasøytiske medikamenter titu-
senvis av liv hvert eneste år. 

USAs lov har en vid definisjon av kost-
tilskudd; følgende kategorier er inklu-
dert:2

”1) et produkt ment som tilskudd til 
kosten som øker det totale dagsinnta-
ket av en av 
følgende komponenter: 
a) et vitamin; 
b) et mineral; 
c) en urt eller krydder; 
d) en aminosyre; 
e) en annen bestanddel av mat for å 
øke dens andel i kosten; 
f) et konsentrat, en metabolitt, del av 
eller uttrekk av, eller kombinasjon av 
næringsstoffer som spesifisert i a), b), 
d) eller e) ovenfor.”

I praksis betyr dette at nær sagt alt 
som forekommer i naturen, kan selges 
fritt med mindre myndighetene finner 
at det kan være skadelig. For eksempel 
selges det naturlige hormonet mela-
tonin fritt i USA, mens det i Norge er 
reseptpliktig og derfor koster minst 
3–5 ganger mer enn der borte.

Norges legemiddellov definerer i §2 
legemidler som4

 
”stoffer, droger og preparater som er 
bestemt til eller utgis for å brukes til 
å forebygge, lege eller lindre sykdom, 
sykdomssymptomer eller smerter, 
påvirke fysiologiske funksjoner hos 
mennesker eller dyr, eller til ved inn-
vortes eller utvortes bruk å påvise 
sykdom.” 

Definisjonen innebærer at alle kost-
tilskudd med medisinske virkninger 
regnes som legemidler med de konse-
kvenser dette innebærer, selv om for 

eksempel de fleste vitaminer er ufar-
lige i nesten enhver dosering.

Den norske forskriften om kosttil-
skudd er utarbeidet av Mattilsynet 
iht. EU-reglene,5 og fra 20. mai 2004 
vedtok myndighetene hvilke forbin-
delser som kunne selges fritt. En rekke 
organiske mineralforbindelser ble da 
forbudt – uten saklig begrunnelse – 
mens mange uorganiske forbindelser 
(med dårligere biotilgjengelighet) ble 
godtatt. 

Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) kunngjorde 25. mai 2005 til-
latte maksimaldoser for vitaminer i 
fritt salg, det vil si at alt over ”anbefalt” 
døgndose per enhet ble regnet som 
legemidler. Det betyr at cellegifter mot 
kreft, sterkt smertedempende medika-
menter og vitaminer regnes å tilhøre 
samme kategori produkter. Eksempler 
på maksimaldoser for vitaminer er 20 

 Ifølge norsk lov regnes alle kosttilskudd 
som legemidler med mindre det er gitt 
særskilt unntak for lave doser, tilsvarende 
det minste inntaket som motvirker synlige 
ernæringsmangler hos de fleste.”
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µg vitamin D, 2,4 mg tiamin (B1), 2,8 
mg riboflavin (B2), 32 mg niacin (B3), 
9 µg B12 og 200 mg vitamin C. Så små 
doser har ingen terapeutisk verdi mot 
for eksempel enzymdefekter, som i 
mange tilfeller krever flere hundre 
ganger større doser for å lindres.6

For mineraler er maksimalgrensene 
ikke urimelige (selv om de ikke tjener 
noen hensikt), bortsett fra blant annet 
jod, hvor tilskudd ikke må overskride 
225 µg og krom med 125 µg. Selv inntar 
jeg omkring 50–100 milligram jod hver 
dag, 10–15 gram vitamin C, 50–100 µg 
vitamin D og 50–100 mg av de fleste 
B-vitaminene. Dette har jeg gjort siden 
slutten av 1970–tallet uten å ha opplevd 

noen problemer, verken bivirkninger 
eller unormale blodverdier.

Etter vår oppfatning er de fastsatte 
øvre grensene latterlige lave, tatt i 
betraktning at ingen av de nevnte 
vitaminene er skadelige selv i ”mega-
doser”: vitamin C, tiamin, riboflavin 
og B12 er for eksempel ufarlige i doser 
som er fra flere hundre til flere tusen 
ganger høyere enn øvre grenser. 
Mest graverende er at mange vitami-
ner har et stort helbredende poten-
sial mot en rekke fysiske og psykiske 
sykdommer i store doser, noe som er 
godt dokumentert i kliniske erfarin-
ger og kontrollerte studier helt siden 
1930-tallet.

Kunnskapsløse 
helseprofesjonelle?
Dessverre har verken myndigheter 
eller leger flest lært noe av andre lands 
omfattende erfaringer og avviser for 
eksempel at vitamin C kan ha medi-
sinsk nytte mot for eksempel infeksjo-
ner, kreft, fysiske traumer eller psy-
kiske lidelser. Nobelprisvinner Linus 
Paulings (1901–1994) banebrytende 
arbeid med ortomolekylær medisin, 
inkludert kreft og infeksjonssykdom, 
blir i Norge avfeid som irrelevant, jf. 
biolog Kristian Gundersen i Aftenpos-
ten 11. juni 2015 om ”dumme nobel-
prisvinnere”. Han trakk fram Paulings 
arbeid med vitamin C som eksempel 
på toppen av dumhet. Undertegnede 
sendte en kommentar som ble avvist 
”av plasshensyn”.

Ansvaret for Norges drakoniske lov-
givning på kosttilskudd påligger våre 
politikere, som ikke har tid til å sette 
seg inn i detaljer og derfor er prisgitt 
”ekspertene” i Helse- og omsorgsde-
partementet, Mattilsynet og Legemid-
delverket samt forskjellige komiteer 
med håndplukkede forskere. Alle med 
avvikende syn utelukkes fra statlige 
råd og utvalg, og yrkesforbud fungerer 
i praksis innen forskning, undervis-
ning og offentlige organer innen helse 
og omsorg. Politikere flest velger å 
stole på ”ekspertene” til tross for at 
de representerer en selektert gruppe 
som i praksis er lukket for alternative 
synspunkter.

er Statens legemiddelverk 
faglig uavhengig?
De økonomiske rammene for Statens 
legemiddelverk (SLV) fastsettes av 
Stortingets årlige budsjettvedtak, sist 
formidlet i brev fra HOD per 01.2015. 
Her henviser departementet til stats-
budsjettets ”bevilgning” til SLV på 
totalt 240 millioner. Til dekning av 
SLV regner HOD med 123 millioner, 
hvorav vel 105 millioner er innkrevde 
registreringsgebyrer som farmasøy-
tisk industri betaler for å behandle 
søknader om markedsføringstillatelse 
og vurdering av klinisk utprøving av 
deres medikamenter. Hovedinntekten 
til SLV skriver med andre ord seg fra 
farmasøytisk industri – altså bukken 
som passer havresekken.

Vitamin C, tiamin, riboflavin og B12 er for 
eksempel ufarlige i doser som er fra flere 
hundre til flere tusen ganger høyere enn øvre 
grenser.”
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To store inntektsposter er innkrevde 
omsetningsavgifter på legemidler (73 
millioner) og legemiddelkontrollav-
gifter (vel 75 millioner). I tillegg til 
dette tildeles SLV vel 58 millioner til 
apotekene (9 mill.), fraktrefusjon lege-
midler (18 mill.) og tilskudd til produ-
sentuavhengig legemiddelinformasjon 
(RELIS; relis.no) på 30 millioner. 

Så vidt jeg kan forstå, er kontant-
strømmen til SLV i 2015 på nesten 
335 millioner kroner, hvorav 276 mil-
lioner representerer innkrevde diverse 
gebyrer og avgifter i tillegg til moms. 

Uavhengig 
legemiddelinformasjon?
Man kan søke etter vitaminer på data-
basen (http://www.relis.no/database) 
til det såkalte uavhengige organet 
RELIS og får i alt 470 treff. Jeg fikk 
ingen treff på søkeordene vitamin-
terapi eller ortomolekylær medisin. 
Dette indikerer at RELIS ikke er opp-
datert på dette fagområdet, noe som 
ikke er merkelig, tatt i betraktning 
at medisinstudenter og andre helse-
profesjoner ikke lærer noe som helst 
innen faget. Det offentlige mangler 
følgelig ekspertise på en viktig del av 
det medisinske arsenalet som står til 
rådighet ved sykdom.

Tradisjoner i lukkethet
I Norge foreligger lange tradisjoner 
i å monopolisere kunnskaper og å 
reservere salg av ”legemidler” til noen 
få utvalgte personer og institusjoner. 
Allerede i 1595 utstedte dansk-norske 
kong Kristian IV den første apotekbe-
villingen i Norge til tyskeren Nicholaus 
de Freund. Norge-Danmark fikk sin 
første Apoteklov i 1672, da det ble opp-
rettet fire nye apoteker i Norge. Apotek-
privilegiene i Bergen og Kristiansand 
innebar fritak for skatter og avgifter, 
samt rett til salg av brennevin og vin. 

Apotekmonopoler ble en lukrativ virk-
somhet for de som var heldige nok til å 
sikre seg bevilling. Salg av alle natur-
midler ble gradvis mer restriktivt. Det 
går en linje fra den gangen fram til i 
dag, hvor syntetiske patentmedisiner 
ikke bare gis forrang framfor natur-
midler, men hvor det ikke en gang er 
tillatt å dokumentere at vitaminer, 

mineraler eller andre naturmidler har 
noen som helst medisinske virkninger 
uten å bli straffet med krav om at de 
må registreres som legemidler før de 
tillates i salg – via apotek. Dette er en 
så kostbar og omstendelig prosedyre 
at det ikke er mulig for små importører 
av naturmidler å gjennomføre. Dess-
uten får de ingen patentbeskyttelse 
ved å gå i bresjen.

Korrupsjon?
Det er godt dokumentert, blant annet 
i en rekke artikler og bøker av leger og 
medisinske forskere, at farmasøytisk 

industri med sine milliarder dollar 
i netto overskudd, har bestukket 
politikere, forskere og journalister. 
De har holdt tilbake negative resul-
tater fra forskning og fungerer ifølge 
den danske forskeren, legen Peter 
C. Gøtzsche (f. 1949), mer som en 
del av mafiaen enn alminnelig, ærlig 
næringsvirksomhet. De som er skep-
tiske til en slik påstand, bør lese hans 
veldokumenterte bok Deadly medi-
cines and organised crime (Dødelige 
medisiner og organisert kriminalitet), 
med undertittelen How big pharma 
has corrupted healthcare (Hvordan 
store farmasiselskaper har korrum-
pert medisinsk behandling) fra 2013.7

Det er velkjent at ansatte i SLV kan 
ha hatt en tidligere karriere innen 
farmasøytisk industri, Helsedirekto-
ratet og omvendt. Vi kjenner ikke til 
at det samme er tilfellet med tidligere 
ansatte innen helsekostbransjen. En 
slik ensidig ”svingdørspolitikk” gjør 
at ansatte som skal overvåke farma-
søytisk industri og naturmidler, ikke 
er objektive og bevisst eller ubevisst 
fremmer farmasøytiske ”legemidler” 
på bekostning av kosttilskudd.

De samme skjevhetene gjelder sam-
mensetningen av ulike ”ekspertkomi-

teer” og politiske utvalg. Medlemmene 
er gjerne håndplukket fordi de følger 
”den rette lære”, det vil si at de følger 
”majoritetssynspunktene”. I praksis 
betyr dette at helsevesenet favoriserer 
farmasøytisk storindustri på bekost-
ning av mindre aktører som selger 
nyttige kosttilskudd fordi førstnevnte 
kan tilby forskningsmidler og har en 
infrastruktur med profesjonell, gjerne 
gratis formidling i form av kurs, etter-
utdanning og materiell. Slike mulighe-
ter har ikke helsekostimportører, som 
både mangler helseprofesjonelle i sine 
rekker og ikke har store nok midler 

verken til å sette i gang egen fors-
kning eller til å finansiere forskning på 
sykehus. 

Årsaken til at leger og annet helseper-
sonell får et skjevt bilde av virkelighe-
ten, er følgelig mangelen på alternati-
ver, ikke ondskap eller konspirasjon. 

Patenter versus  
fri konkurranse
En viktig mekanisme som reduserer 
fortjenesten av kosttilskudd, er at 
naturmidler ikke kan patenteres, slik 
at de seg imellom konkurrerer til-
svarende det som skjer på markedet 
for egg – konkurransen er fri og uten 
mulighet til å drive monopolistisk 
prispolitikk. Det betyr at de har små 
muligheter til å tjene så mye at de er 
økonomisk i stand til å korrumpere 
myndigheter og helsearbeidere. Det er 
derfor ikke så merkelig at store, kon-
trollerte kliniske studier som utføres 
ved norske universitetssykehus, finan-
sieres av farmasøytisk industri, men 
aldri av små aktører innen helsekost.

SLVs forsøk på å begrense folks mulig-
heter til å kjøpe helbredende, naturlige 
og ikke-patenterte kosttilskudd fra 
utlandet føyer seg inn i et mønster som 
forsterker inntrykket av et korrupt 

Det er godt dokumentert, blant annet i en 
rekke artikler og bøker av leger og medisinske 
forskere, at farmasøytisk industri med sine 
milliarder dollar i netto overskudd, har 
bestukket politikere, forskere og journalister. ”



57 www.vof.no  l

helsevesen – så vidt vi vet ikke i form 
av konvolutter med penger som sirku-
lerer eller betaling for å underskrive 
på ”vitenskapelige” artikler utført av 
farmasøytisk industri, men i form av 
en tankegang som utestenger natur-
midler fra forskning og fritt salg. 

Dessverre administrerers denne situa-
sjonen av en regjering som bedyrer 
at den ønsker å øke valgfriheten til 
folk flest, inkludert fritt å kunne velge 
mellom ulike helsestrategier. Dette 
blir i praksis umulig så lenge myndig-
hetene ikke informerer om ulike alter-
nativer, enten fordi de ikke kjenner 
til dem eller fordi de har avgjort at de 
ikke kan underbygges med forskning 
som oppfyller de kriteriene de stiller 
til dette.

Myndighetene har nå en mulighet til å 
vise at en blåblå politikk innebærer økt 

frihet til valg av ufarlige kosttilskudd 
etter mønster av USA, som på mange 
andre områder framstår som et ideal 
og er vår nære allierte i militære spørs-
mål. Fortsatt engasjement kan forven-
tes og er nødvendig for å gi politikerne 
tilstrekkelig støtte til de tør å avvikle 
et foreldet regime hvor håndplukkete 
”eksperter” innskrenker folks rettmes-
sige, frie helsevalg.

Kilder:
1.  http://legemiddelverket.no/Import_og_salg/
Import-privatpersoner/Sider/Regelverk-for-privatim-
port-av-legemidler.aspx
2.  Gaarder J. Fritt fram for vitaminimport. Dagbladet 
16.11.2015; http://www.dagbladet.no/2015/11/16/
nyheter/kosttilskudd/vitaminer/import/41983983/

3.  https://ods.od.nih.gov/About/DSHEA_Wording.
aspx
4.  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-
04-132#KAPITTEL_3
5.  https://lovdata.no/dokument/SF/for-
skrift/2004-05-20-755
6.  Ames BN, Elson-Schwab I, Silver EA. High-dose 
vitamin therapy stimulates variant enzymes with 
decreased coenzyme binding affinity (increased 
Km): relevance to genetic disease and p olymorp-
hisms. American Journal of Clinical Nutrition 2002; 
75: 616–56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/11916749
7.  Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert 
kriminalitet. Oslo: Abstrakt forlag, 2013 (norsk 
utgivelse, dansk tekst). (Engelsk versjon: Deadly 
medicines and organised crime. London: Radcliffe 
Publishing, 2013).

Fra 16. november kan privatpersoner fortsatt fritt importere kosttilskudd fra EØS-området.

Myndighetenes har nå en mulighet til å vise at 
en blåblå politikk innebærer økt frihet til valg 
av ufarlige kosttilskudd.”
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Etter fullført videregående skole har 
data for opptak på ulike studieret-
ninger i mange år vist at  medisin-
studiet ligger på topp i krav om gode 
avgangskarakterer. Medisinstudenter 
er dermed en selektert gruppe skole-
flinke personer med god hukommelse. 
De har dessuten tilegnet seg en så god 
studieteknikk at de i større grad enn 
mange andre studenter vet hvordan 
de skal besvare eksamensoppgaver. 
De fleste har gode rutiner for å gjøre 
hjemmelekser, og mange medisinstu-
denter har tilhørt de mest intelligente 
elevene i videregående skole.

Selv om de som opptas på medisin-
studiet er skoleflinke, opplever ikke 
desto mindre mange et sjokk når 
de blir klar over hvor mange detalj-
kunnskaper som må pugges i løpet 
av studiet. Medisinstudiets første del 
dreier seg ikke om å lære resonne-
menter og kreative løsninger, men å 
pugge detaljer. Seinere møter studen-
tene kliniske problemstillinger og blir 
trent i vurdere hva pasientene feiler, 
deriblant å stille differensialdiagnoser, 
foreta aktuelle utredninger osv. basert 
på sannsynlighet og klinisk skjønn.  

Deres omfattende pensum inkluderer 
blant annet biokjemi, fysiologi, generell 

anatomi, nevrologi (nervesystemets 
oppbygning og funksjoner), endokri-
nologi (hormonsystemet), farmakologi 
(virkninger av og indikasjoner for bruk 
av medikamenter), mikrobiologi, syk-
domslære og kirurgi. Studentene lærer 
å undersøke pasientene, dissekere, 
stille diagnose, ordinere en behandling 
og forutsi og vurdere resultater, samt 
om virkninger og bivirkninger av ulike 
behandlingsalternativer. De må pugge 
tusenvis av sider med faglitteratur, 
hvorav en stor del på engelsk, fordøye 
og gjengi korrekt en del av det de har 
lært på en rekke eksamener, delta i 

klinisk praksis og fullføre et halvt års 
obligatorisk turnus innenfor en god-
kjent institusjon og som allmennprak-
tiserende lege før de får legelisens. 
Deretter gjennomfører mange en spe-
sialistutdanning og/eller disputerer til 
doktorgraden, slik at de totalt kan være 
i ”læremodus” i 11–14 år. 

Leger som driver allmennpraksis, 
møter en rekke hverdagsproblemer 

som ikke kan løses etter oppskrifter fra 
lærebøkene. Evnen til å finne årsakene 
til sykdom og behandlingen varierer 
fra lege til lege, selv om myndighetene 
og legeforeningen utformer retnings-
linjer for aktuelle behandlinger, for 
eksempel mot høyt blodtrykk, forhøyet 
kolesterol, osv.

En lege som i tillegg til grunnutdan-
ninga har en godkjent spesialitet, har 
fullført en utdanning som varer lengre 
enn noen andre fagutdanninger. 
Mange starter på medisinstudiet fordi 
de ønsker å hjelpe syke mennesker, 

andre fordi legeyrket nyter høy status 
fordi studiet er krevende og oppgavene 
samfunnsnyttige. Det er følgelig ikke 
så merkelig at leger nyter stor respekt 
i samfunnet og at deres meninger om 
sykdom og helse blir tillagt stor vekt.

Hierarkisk oppbygning
Helsevesenet er organisert som et 
hierarki med overleger/spesialister 
på toppen og andre helseprofesjoner 

Legene har øverste ansvar for all medisinsk behandling, og alle andre helseprofesjonelle 
er underordnet dem. Med 6–6½ års utdanning og minst fem års tilleggsutdanning/praksis 
for å få godkjent en av 43 spesialiteter,1 har leger en så stor offentlig troverdighet at deres 
argumenter dominerer debatten om medisinsk praksis og dens framtidsmuligheter. Få 
er klar over at det finnes store hull i legers og andre helseprofesjonelles utdanning og at 
mange uttaler seg med skråsikkerhet om spørsmål de ikke har formell bakgrunn til å vite 
mer om enn informerte  lekpersoner. 

tekst dag viLJen PoLeszynsKi     Foto shuTTersTocK

Hullene i medisinsk 
utdanning

Leger som driver allmennpraksis, møter en 
rekke hverdagsproblemer som ikke kan løses 
etter oppskrifter fra lærebøkene. ”
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fordelt nedover med helsefagarbei-
dere (tidligere hjelpepleiere) nederst i 
pyramiden. Privatpraktiserende leger 
flest arbeider på utsiden av offentlig 
sykehus og laboratorier, ordinerer 
prøvetaking og henviser til videre 
utredning etter behov. En del har også 
økonomiske avtaler med det offentlige 
og behandler pasienter som sykehu-
sene ikke har kapasitet til å ta. Noen 
kombinerer privat praksis med arbeid 
på sykehus. Alle leger blir til en viss 
grad overvåket og kontrollert gjennom 
et offentlig system. Dette gjøres først 
og fremst av Statens helsetilsyn og Fyl-
keslegen, som passer på at legene ikke 
går ut over sine fullmakter, følger ved-
tatte prosedyrer og forsvarlig praksis. 
De som ikke gjør det, kan risikere å 
miste lisensen og retten til å praktisere 
som lege med de fordelene det innebæ-
rer, og dermed lide store inntektstap.

Medisinske kunnskapshull
Til tross for et omfattende pensum er 
legenes utdanning full av kunnskaps-
hull. En årsak til dette er den enorme 
kunnskapsveksten som har funnet sted 
i løpet av de siste århundre, og som gjør 
at ikke alt kan presses inn i et studium 
på seks år. I oldtida var det mulig 
samtidig å være matematiker, lege 
og naturforsker under samlebegrepet 
filosof. I dag finnes tusenvis av spe-
sialiteter som går i dybden, men ikke 
i bredden – svært få leger er samtidig 
skolert i andre fag enn medisin, selv om 
opptak til medisinstudiet for eksempel 
krever at man har bestått eksamen i 
fysikk fra videregående skole, et fag 
som danner et viktig grunnlag for å 
forstå hvordan biologiske organismer 
fungerer. Leger lærer lite om økologi, 
dyrehelse, ernæring, munn og tenner – 
slike områder er overlatt biologer, vete-

rinærer, (kliniske) ernæringsfysiologer 
og tannleger. 

Legers hjerne kan dermed sammenlik-
nes med en sveitserost, den har store 

Anerkjente spesialiteter 
for norske leger:
● Allmennmedisin
● Anestesiologi
● Arbeidsmedisin
● Barnekirurgi
● Barne- og ungdomspsykiatri
● Barnesykdommer
● Blodsykdommer
● Endokrinologi
● Fordøyelsessykdommer
● Fysikalsk medisin og 

rehabilitering
● Fødselshjelp og 

kvinnesykdommer
● Gastroenterologisk kirurgi
● Generell kirurgi
● Geriatri
● Hjertesykdommer
● Hud- og veneriske sykdommer
● Immunologi og 

transfusjonsmedisin
● Indremedisin
● Infeksjonssykdommer
● Karkirurgi
● Kjevekirurgi + 

munnhulesykdommer
● Klinisk farmakologi
● Klinisk nevrofysiologi
● Lungesykdommer
● Medisinsk biokjemi
● Medisinsk genetikk
● Medisinsk mikrobiologi
● Nevrokirurgi
● Nevrologi
● Nukleærmedisin
● Nyresykdommer
● Onkologi
● Ortopedisk kirurgi
● Patologi
● Plastikk-kirurgi
● Psykiatri
● Radiologi
● Revmatologi
● Samfunnsmedisin
● Thoraxkirurgi
● Urologi
● Øre-nese-hals
● Øyesykdommer
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Spesialiteter innen 
sykepleie
● akuttsykepleier
● allergi, eksem og lungesykdom
● anestesisykepleier
● barnesykepleier
● bedriftssykepleier
● dermatologisk sykepleier
● diabetessykepleier
● gastrosykepleier
● geriatri og demens
● helsesøster
● hygienesykepleier
● intensivsykepleier
● jordmor
● kardiologisk sykepleier
● kreftsykepleier
● lungesykepleier
● nevrokirurgi
● nevrosykepleier
● operasjonssykepleier
● ortopedi
● psykiatrisk sykepleier
● revmatologisk sykepleier
● slagsykepleier
● stomisykepleier
● urologisk sykepleier
● øre-nese-hals sykepleier
● øresykepleier

hull, og dette gjelder også både andre 
helseprofesjonelle og andre yrkes-
grupper.2 Modellen antyder at leger 
lærer svært lite om fysikk, alternative 
terapier (slik som urtemedisin, aku-
punktur, osteopati), ortomolekylær 
medisin/ernæringsmedisin, evolu-
sjon, sammenhenger mellom jords-
monn, matkvalitet og helse. De lærer 
for eksempel også lite om sammen-
henger mellom blodtype og sykdom 
eller sykdomsmønsteret blant ulike 
kulturer som ikke lider av de samme 
sykdommene som oss – derav fore-
stillingen om en hullete ost. Noen av 
disse fagområdene beherskes av andre 
fagpersoner som historikere, fysikere 
eller biologer, mens det finnes ingen 
studier hvor studentene trenes opp til 
å inkludere alle slike fagområder i et 
helhetsperspektiv.

Medisinstudiet fokuserer dessuten i 
stor grad på symptomatisk behand-
ling, reparasjon av kroppen etter at 
sykdom har oppstått, men i liten grad 

hvordan man kan forhindre at folk blir 
syke. Leger læres opp til å tenke prok-
simat, det vil å være opptatt av umid-
delbare årsaker til pasientenes plager, 
og er derfor opplært til å reparere feil-
funksjon. De lærer ikke å tenke evolu-
sjonært – det vil si å forstå årsakene til 
at mennesket er blitt som det er i dag, 
hvordan livsmiljøet har påvirket våre 
aner, oss og våre etterkommere.3

Den samme mangelen på helhetsfor-
ståelse gjelder alle andre helseprofe-
sjoner. Logikken i oppbygningen av 
helsevesenet tilsier at de på toppen 
av pyramiden (legene) definerer opp-
gaver til dem som fungerer som deres 
hjelpere. De nærmeste hjelperne 
er sykepleiere, som i løpet av tre år 
(eventuelt to år tid som spesialist) 
trenes opp til å bli legenes hjelpere, 
til å utføre pleieoppgaver som å måle 
temperatur ved infeksjon, sørge for 
sterile forhold, sette sprøyter, skifte 
bandasjer, osv. 

Sykepleiere med en av 27 spesia-
listutdanninger4 er fortsatt under-
lagt legene, men noen av dem har 
mer selvstendige oppgaver etter for 
eksempel utdanning til jordmor eller 
operasjonssykepleier, men også her 
har legene spesialiteter som gjør at 
de fortsatt er overordnet dem. Helse-
fagarbeidere på neste trinn på stigen 
utfører oppgaver som sykepleiere ikke 
har kapasitet til, som å stelle og vaske 
pasienter etter operasjoner, mate og 
ha omsorg for eldre, osv. Pasientene 
befinner seg helt nederst i pyramiden. 

Fokus på reparasjon
Av ulike årsaker ble helsevesenet på 
slutten av 1800-tallet bygd opp for å 
ta seg av syke mennesker med plager 
som i hovedsak skyldtes fattigdom med 
trangboddhet, manglende sanitæran-
legg, hygiene, slaveliknende arbeids-
forhold til og med for barn, og feil- og 
underernæring.5 Det største folkehel-
seproblemet siden oldtiden var tilba-
kevendende infeksjonsepidemier forår-

Legers hjerne kan dermed 
sammenliknes med en 
sveitserost, den har store hull, 
og dette gjelder også både 
andre helseprofesjonelle og 
andre yrkesgrupper.”

Periferi:
Alternativ medisin

Sentrum:
Skolemedisin
Stat, Kapital, 

Forskning

Helsekost-
bransjen

Alternative 
utøvere

Selvhjelpsgrupper
Egenomsorg

Foreninger/
interesse-

grupper for 
alternativ 
medisin
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saket av virus og bakterier, som drepte 
stadig flere mennesker etter hvert som 
storbyer vokste fram med høy befolk-
ningstetthet og elendige levekår for folk 
flest. Etter at industrialiseringen startet 
på 1700-tallet, var forholdene så ille 
i storbyene at millioner døde. Utover 
1800-tallet vant kampen for bedre 
arbeidsforhold, hygiene og sanitæran-
legg fram, og fram mot midten av 1900-
tallet var de fleste infeksjonsepidemi-
ene i industrialiserte land i ferd med 
å bli erstattet av ”sivilisasjonssykdom-
mer” som hjerte- og karsykdom, kreft, 
sukkersyke og autoimmunsykdommer. 
I samme periode ble massevaksinering 
lansert og satt ut i livet. Dette skjedde 
delvis i stedet for en konsekvent strategi 
for å utrydde fattigdom, men en gradvis 
bedring i folks levekår førte til at syk-
dommer som skarlagensfeber, kusma, 
meslinger og vannkopper ikke lenger 
utgjorde noen trussel mot folkehelsa.5

Da Norge og andre land etter hvert fikk 
et offentlig utbygd helsevesen som alle 

innbyggerne hadde rett til å benytte 
seg av, forble fokus nokså ensidig på 
reparasjon – etter krig, ulykker (ope-
rasjoner, amputasjoner) og infeksjo-
ner (isolasjon, vaksiner). Etter hvert 
som infeksjoner og barnedødelighet 
avtok etter 2. verdenskrig, fikk man fra 
1950-tallet etter hvert stadig flere syke 
grunnet ”sivilisasjonssykdommer”, 
som også inkluderte revmatisme, 
leddslitasje, nærsynthet, grå stær, 
astma, allergier, overvekt, osv. Med 
fortsatt fokus på reparasjon og nye 
tekniske muligheter til å endre fysiske 
skavanker, klarte ikke kapasiteten å 
holde følge med alle som trengte eller 
ønsket behandling, enten det dreide 
seg om åpne hjerteoperasjoner, trans-
plantasjon av organer (hjerter, lever, 
nyrer, lunger, netthinner, osv.), ope-
rasjoner av grå stær eller innsetting av 
nye hofteledd.

Nye utfordringer
Den tekniske utviklingen innen 
kirurgi og diagnostikk har betydd at 

legene må lære om en rekke nye diag-
nostiske hjelpemidler som utvikles av 
den medisinske utstyrsindustrien og 
stadig nye farmasøytiske produkter 
og medisinske prosedyrer. Infor-
masjonsmengden innen moderne 
medisin er dermed blitt så omfat-
tende at det er praktisk umulig å lage 
et studium som dekker alt. Derfor 
blir man nødt til å prioritere hvilke 
kunnskaper medisinstudentene skal 
tilegne seg. Dette innebærer i praksis 
at vektleggingen av hvordan man 
kan forhindre sykdom, er kommet i 
bakgrunnen – helsevesenet er blitt et 
system som har vanskelig for å holde 
tritt med flommen av skader som 
følger en sykdomsfremmende livsstil 
og pasientenes ønsker om rask og 
effektiv behandling. 

Som presten Ivan Illich6 og andre har 
påvist, er moderne medisinsk praksis 
i mange tilfeller blitt iatrogen, det vil 
si at mange medisinske prosedyrer 
og medikamenter påfører pasientene 
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Tema

I prinsippet finnes det 
minst tre veier til helse:
1) Ved å praktisere en helsefrem-
mende livsstil hvor man unngår 
strukturelle forhold som fører til 
syk dom, og å drive egenbehand-
ling for å styrke organismens eget 
helbredelsessystem,

2) ved å korrigere livsstilen etter 
opplevd sykdom, enten på eget 
initiativ eller etter gjennomgått 
”kur”, og 

3) først å behandles konvensjonelt, 
enten via en ”kur” eller direkte 
etter konvensjonell behandling på 
sykehus.

Innen helsevesenet er det et prekært behov for 
å endre et system som er basert på reparasjon 
av dårlig helse i stedet for å gi klientene kunn-
skaper og redskaper som gjør at de kan 
opprettholde god helse gjennom livet.”skader som gjør at de kommer inn i en 

runddans av reparasjon, nye utrednin-
ger og nye skader.

Denne runddansen med stadig 
økende kostnader og mer kompli-
sert teknologi har gjort at leger flest 
er blitt brikker i et komplisert spill 
med økonomisk mektige aktører som 
tjener milliardbeløp på å opprettholde 
status quo. Dette gjelder ikke minst 
farmasøytisk industri,7 men også 
industrien som lager avansert medi-
sinsk utstyr, laboratorier, transport-
tjenester, private sykehus, sykehjem, 
cateringservice og helseøkonomier. 

”Mens graset gror, dør kua”, sier et 
gammelt ordtak. Innen helsevesenet 
er det et prekært behov for å endre et 
system som er basert på reparasjon av 
dårlig helse i stedet for (eller i tillegg til) 
å gi klientene kunnskaper og redskaper 
som gjør at de kan opprettholde god 
helse gjennom livet – fra vogge til grav. 

Ett bidrag til en slik utvikling kunne 
være å opprette en egen utdanning 
for leger som ønsker å arbeide ”opp-
strøms”, det vil si med å forebygge 
at folk blir syke. Dette vil kreve inn-
føring i strukturelle sider ved sam-
funnet som bidrar til sykdom, gjerne 
kombinert med en ny spesialitet som 
inkluderer ortomolekylær medisin/
ernæringsmedisin. Det vil i så fall 
kreve at studiet ikke beholder ”sveit-
serostmodellen” i utdanninga, men 
at det bidrar til at studentene får en 
helhetlig forståelse med helt andre 
(mer ydmyke) grunnholdninger til alt 
det man ikke vet, inkludert til andre 
medisinske retninger. 

Kilder:
1.  https://no.wikipedia.org/wiki/Lege#Spesialiteter
2.  Johan Galtung lanserte på 1970-tallet en modell 
av økonomers hjerne som en sveitserost.
3.  Nesse RH, Williams GC. Why we get sick. New 
York: Times Books, 1994.
4.  http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/sykepleier

5.  Humphries S, Bystrianyk R. Dissolving illusions. 
Disease, vaccines, and the forgotten history. © 
2015, 2013 Suzanne Humphries, Roman Bystria-
nyk. Leipzig: Amazon Distribution GmbH, 2015.
6.  Illich I. Limits to medicine. Medical nemesis: the 
expropriation of health. Hammersworth, Middle-
sex, England: Pelican Books, 1977. 
7.  Gøtzsche PC. Dødelig medisin og organisert 
kriminalitet. Oslo: Abstrakt forlag, 2013 (norsk 
utgivelse, dansk tekst). (Engelsk versjon: Deadly 
medicines and organised crime. London: Radcliffe 
Publishing, 2013).
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Forskningsnytt

Bananfluer brukes mye som modellorganismer i biologisk 
forskning. To arter har blitt mye studert for å undersøke 
effekter på celler under eggdannelsen og nedgang i 
fruktbarhet. Greske forskere har utført 280 forskjellige 
eksperimenter med bananfluer hvor de har brukt ulike 
former for stråling fra trådløs kommunikasjon, blant 
annet fra mobiltelefoner, trådløse fasttelefoner, trådløse 
barnevakter, blåtann og stråling fra mikrobølgeovn.

Fluene ble eksponert for daglig korttidsstråling i 3–7 
dager. Forskerne vurderte særlig betydningen av avstand 
fra strålekilden, varighet av eksponering og effekten av 

gjentatte eksponeringer. Alle undersøkte strålekilder 
påvirket fluenes fruktbarhet og celledød, selv ved inten-
siteter som er under strålemyndighetenes grenseverdier 
for å beskytte mennesker. Forskerne konkluderte at 
bananfluer som lager egg, er et egnet modellsystem for å 
utforske biologiske effekter av stråling fra trådløse kom-
munikasjonsmidler. IM

Kilde:
Margaritis LH, Manta AK, Kokkaliaris KD mfl. Drosophila oogenesis 
as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagnetic Biology 
and Medicine 2014; 33: 165–89. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/23915130

Ny forskning tyder på at 
Parkinsons sykdom kan 
begynne i mage- og tarmka-
nalen og spre seg via vagus-
nerven til hjernen. Denne 
nerven består av cirka 80 
000 nervefibre som bruker 
80 prosent av kapasiteten 
til å samle inn data om 
prosesser i kroppen og 20 
prosent til å styre dem, 
særlig fra lungene, hjertet, 
mage- og tarmkanalen, 
leveren og milten. 

Det er kjent at mange 
parkinsonpasienter lider 
av plager i mage- og 

tarmkanalen, for eksempel 
forstoppelse, før de får en 
parkinsondiagnose. Danske 
forskere har studert nesten 
15 000 personer som har 
fått kuttet deler av vagus-
nerven (den 10. hjernener-
ven) med en prosedyre kalt 
vagotomi. Denne prosedy-
ren var vanlig i tidsrommet 
1970–1995 for å behandle 
magesår. 

Hvis det er slik at Par-
kinsons sykdom starter 
i tarmen og sprer seg 
gjennom vagusnerven, bør 
disse vagotomipasientene 

være naturlig beskyt-
tet mot å utvikle denne 
sykdommen. Det viste seg 
at pasienter som har hatt 
hele vagusnerven kuttet 
av, hadde lavere risiko 
for å utvikle sykdommen. 
Pasienter som imidlertid 
bare hadde en liten del 
av vagusnerven kuttet av, 
hadde ikke lavere risiko. 

Andre forskere har reist 
hypotesen om at årsaken 
til Parkinsons sykdom kan 
være en sykdomsframkal-
lende mikroorganisme som 
spres fra tarmen til hjernen 

via vagusnerven, og den 
nye studien er konsistent 
med denne hypotesen. 

Det er opp til framtidig 
forskning å undersøke 
hvorvidt en kronisk, lang-
somt utviklende infeksjon 
kan være sentral i utviklin-
gen av Parkinsons sykdom 
på denne måten. IM

Kilde:
Svensson E, Horváth-Puhó E, 
Thomsen RW mfl. Vagotomy and 
subsequent risk of Parkinson’s 
disease. Annals of Neurology 2015; 
78: 522–9. http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/26031848

Bananflue 
som 
indikator 
på 
mobilstråling

Parkinsons sykdom
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Julehøytida nærmer seg, og med den 
følger mange tradisjonsrike måltider. 
Dette gjelder for eksempel retter 
med lutefisk, sylte og pinnekjøtt, 
svineribbe, lammerull og røykelaks. 
Julemat er en del av norske tradisjo-
ner, og ikke minst maten er verd å 

ta vare på. Denne gangen bruker vi 
derfor mange typiske julematvarer, 
men på en litt ny måte. Har du for 
eksempel smakt syltefylt kyllingbryst, 
helsteikt lammerull eller nøttepanert 
lutefisk? Laksemajonesen inneholder 
for eksempel både røykelaks og egg. 

Den kan brukes som egen rett, men 
er også velsmakende tilbehør til 
andre retter. For å bryte litt opp i all 
julematen har vi også med en ”vanlig” 
salatrett.

Feit hverdagsmat  
med lite karbohydrat
tekst Kenn haLLsTensen     Foto agurTxane conceLLon

Beregning av dagens matinntak
Våre oppskrifter gir et totalt energiinntak 
per dag på ca. 2 200 kcal, hvorav 
100–200 kcal fra karbohydrater (25–50 
g). De som trenger mindre eller mer enn 
dette, kan endre like mye på alle ingredi-
ensene til de får ønsket energimengde. 
Har man for eksempel behov for totalt 
1 800 eller 2 600 kcal, kan porsjonene 
henholdsvis reduseres eller økes ca. 
20 prosent. De som trener mye eller er 
fysisk aktive, har noen ganger nytte av 
litt mer protein, selv om et økt energi-
inntak gir tilsvarende mer.

Forholdet mellom fett, protein og 
karbohydrat bør være omtrent kon-
stant uansett hvor mye man spiser. 
Derfor viser vi hvor mye mat 2 200 
kcal tilsier ved å oppgi hvor mye 
matvarene veier. Vi har fordelt dagens 
totale energiinntak slik at 25 prosent 
inntas til henholdsvis frokost og lunsj 
og 50 prosent til middag, men dette 
bør hver enkelt justere etter behov.

Et godt råd er å spise når man er 
sulten og stanse når man er passe 
mett. Er man ikke sulten til frokost, 

venter man med dagens første måltid 
inntil sulten melder seg. Generelt 
anbefaler vi at dagens siste måltid 
inntas mellom kl. 18 og 20. 

Tabellene etter hver oppskrift viser 
måltidenes innhold av protein, fett og 
karbohydrat i gram, forholdet mellom 
disse næringsstoffene (vektfordeling) 
og prosentvis energiinnhold avrundet 
til hele tall. De angitte mengdene er 
beregnet på én person om ikke annet 
er nevnt.

Mange som ikke tåler melkeprodukter, tåler likevel meierismør. De som er svært følsomme for melkeprotein, kan forsøke klarnet smør eller ghee, eventuelt smult, gåse- eller kokosfett/-melk, palmekjerne- eller oli-venolje, majones (lagd med rapsolje), pesto, etc. 

OPPSKrIFTer
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Oppskrifter

Laksemajones

Ingredienser:

2 egg
40 g røkelaks
50 g rød paprika
1 ss fersk persille, finhakket
40 g majones, helst hjemmelagd

Hakk kokte egg, røkelaks og paprika og blande 
massen med persille og majones. Kan også 
brukes som tilbehør til andre retter. Totalt 550 
kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 26 1 19
Fett 48 1,8 78
Karbohydrater 4 0,2 3

Oliven- og fetasalat

Ingredienser:

100 g fetaost
25 g grønne oliven
2 ss olivenolje
25 g cherrytomater
100 g ruccolasalat

Lag salat av fetaost, revet ruccolasalat, halve 
oliven og cherrytomater. Bruk olivenolje som 
dressing. Totalt 540 kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 17 1 13
Fett 49 2,9 82
Karbohydrater 7 0,4 5

Fr
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Julens pytt i panne 

Ingredienser, 2 porsjoner:

75 g pinnekjøtt av lam/sau
75 g svineribbe
75 g kjøttpølse
100 g rødløk
100 g gul paprika
40 g meierismør eller smult
10 g persille, hakket

Bruk rester fra julens mange gode måltider. 
Kutt kjøtt, pølse og grønnsaker i mindre deler 
og fres i stekepanne med meierismøret. Serve-
res med et dryss av fersk persille. 570 kcal per 
porsjon.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 25 1 18
Fett 49 1,9 78
Karbohydrater 6 0,2 4

Syltekylling med 
stekte grønnsaker

Ingredienser:

75 g kyllingbryst
25 g julesylte i skiver
20 g julesylte, småhakket
100 sjampinjong
50 g grønn paprika
40 g meierismør eller smult

Skjær et dypt hakk i kyllingbrystet og fyll det 
med småhakket sylte – omtrent halvparten. 
Fest deretter 1–2 sylteskiver oppå brystet, for 
eksempel med tannpirkere av tre, og steik i 
ovn. Krydre og salte etter smak. Serveres med 
grovhakket sopp og paprika frest i steikepanne 
med smør. Totalt 550 kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 32 1 23
Fett 45 1,4 75
Karbohydrater 3 0,1 2



68 l  Helsemagasinet VOF  l  DESEMBER 2015

Oppskrifter

Helstekt lammerull med peppersaus

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 43 1 16
Fett 96 2,2 78
Karbohydrater 16 0,4 6

 
M

id
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g

Reinskjær lammesida til et kvadrat eller rektan-
gel. Kutt de avskårne bitene og lammekjøttet i 
lengre strimler som plasseres oppå lammesida. 
Bland i krydder, salt og gelatin og rull sammen 
lammesida fra den tykkeste enden. Sy rullen 
med bomullstråd og legg i kjøleskap natta over. 
Steik lammerullen på alle sider før den steikes 
videre i ovnen på 125 grader i 1½–2 timer. La 
hvile i 15 minutter før du skjærer i den.

Peppersaus:
2 dl steikesjy eller kjøttkraft
1 ss potetmel eller 1 ts johannesbrødkjernemel
½ ts grønn pepper
½ dl kremfløte
Salt

Rør eller rist melet sammen med litt av steike-
sjyen. Kok opp resten av steikesjyen og visp i jev-
ninga. Tilsett pepper og kok i minst fem minutter. 
Tilsett til slutt fløte og smak til med salt. 

Ingredienser:

400 g lammerull – se oppskrift under
400 g blomkål
100 g meierismør eller smult
Pepper og salt
200 g rød paprika
1,25 dl peppersaus – se oppskrift under

Kok blomkålen mør, og bruk minimalt med 
vann og 75 gram av meierismøret. Bland deret-
ter til stappe/puré med en stavmikser. Smak 
til med salt og pepper. Fres paprikaterninger 
sammen med resten av smøret i ei panne. 
Server ”lammerullbiff” på en seng av blom-
kålpuré midt på tallerkenen, mens paprikater-
ningene danderes rundt på kanten av puréen. 
Peppersaus hører med. 1 100 kcal per porsjon.

Lammerull:
500 g beinfri lammeside/svange
500 g lammekjøtt
1–2 ts salt
½ ts pepper
¼ ts ingefær, malt
2 ts gelatinpulver
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Nøttepanert lutefisk med bacon og gulrotstappe

Ingredienser, 2 porsjoner:

600 g lutefisk
1 ts salt
1 eggeplomme
30 g mandler
30 g hasselnøtter
100 g bacon eller sideflesk
140 g meierismør eller smult
300 g gulrøtter
Salt og pepper

Legg lutefisken på en stekeplate med skinnsiden 
ned, og strø over en toppet teskje salt. La fisken 
ligge å trekke salt i 30–45 minutter, før den 
pensles med pisket eggeplomme og dekkes med 
finhakkete mandler og hasselnøtter. Saltet skal 
ikke fjernes. Fisken dekkes deretter med alumi-
niumsfolie og settes inn i ovnen på 200 grader i 
30–40 minutter. Serveres med gulrotstappe og 
bacon-/sidefleskterninger.

Skrell og skjær gulrøttene i terninger. Disse 
kokes møre på svak varme sammen med halv-
parten av smøret. Kjør deretter til stappe ved 
hjelp av en stavmikser. Ønskes mer karbohydra-
ter og/eller variasjon i smak samtidig som du 
ønsker å beholde den delikate oransje fargen, 
kan søtpoteter brukes i stedet for gulrøtter. 

Skjær baconet/sideflesket i terninger og steik i 
panne sammen med resten av smøret. 1 120 kcal 
per porsjon.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 50 1 18
Fett 96 1,9 77
Karbohydrater 13 0,3 5  
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BEHANDLING

Kristine var overbevist om at hennes 
plager skyldtes maten hun spiste, noe 
hun også delvis hadde fått bekreftet av 
ulike allergitester i barndommen.

– Jeg ble født med keisersnitt og var 
sterkt preget av atopisk eksem helt 
fra jeg var nyfødt, forteller Kristine. 
Legen fortalte at det er normalt med 
eksem for småbarn, så dette var ikke 
noe spesielt. Hun ble ammet til ettårs-
alderen, men reagerte etter hvert på 
mye av maten hun ble introdusert for. 
Allergitestene viste utslag på et bredt 
spekter av matvarer som fisk, skalldyr, 
gjær, grønnsaker, nesten all frukt, egg 
og nøtter.

– I tillegg fikk jeg diagnosen AD/HD da 
jeg var 17 år, forteller Kristine videre. 
Medikamentene hun tok mot dette 
(Ritalin og Concerta) ga henne bivirk-
ninger som blant annet tap av matlyst. 
Som 15-åring fikk hun også sekkebeteg-
nelsen IBS (Irritable Bowel Syndrom – 
irritabel tarm-syndrom) for sine udiag-
nostiserte tarmproblemer. Diettrådene 
hun ble anbefalt av lege å følge, var de 
vanlige «sunne kostholdsrådene» med 
blant annet fiberrikt korn.  På dette 
tidspunktet reagerte hun på omtrent 
alle matvarer. Reaksjonene på mat var 
til tider så ekstreme at hun levde kun på 
riskaker med ost. Da kom tanken om å 
like gjerne slutte å spise. – Siden nesten 
all mat gjorde meg syk, så jeg på det 
som løsning for å få slutt på plagene, 
sier hun. I tillegg til alle matallergiene 

slet Kristine også med ekstrem polle-
nallergi.

ernæringsfysiolog  
og immunolog 
18 år gammel tok hun en mer omfat-
tende matintoleransetest etter råd 
fra ernæringsterapeut. Den ga mange 
utslag, men Kristine var på det tids-
punktet så sliten at hun ikke var særlig 
mottakelig for å sette i gang store end-
ringer. Men noen endringer fulgte hun 
opp, og det viktigste var å kutte alle 
korn- og melkeprodukter. – På grunn 
av alvorlig AD/HD hadde jeg også 
fått anbefalt av immunolog å få i meg 

30–40 kapsler vitaminer og mineraler 
daglig, forteller hun Hun var på det 
tidspunkt ikke i stand til å få i seg disse 
tablettene. Heldigvis ble formen mye 
bedre med et kosthold uten korn og 
melk, og hun fikk merkbart svakere 
AD/HD-symptomer.

Da Kristine som 19-åring startet på 
folkehøyskole, var hun lei av at alt 
skulle dreie seg om mat og hadde et 
veldig enkelt og næringsfattig kosthold 
det året hun gikk der. Hun holdt seg 
unna korn og melk, men kostholdet 
besto for det meste av glutenfrie Corn-

flakes med rismelk og sukker. – Kost-
holdet var verken sunt eller godt, men 
jeg spiste i hvert fall litt hver dag. Jeg 
var veldig utmattet og sov omtrent 16 
timer i døgnet, sukker Kristine. Dette 
livet kunne ikke fortsette. Energien 
var elendig og kroppen fungerte ikke, 
så hun innså at hun måtte få til ytterli-
gere endringer i kostholdet. Det måtte 
være noe mer hun kunne gjøre for å 
komme nærmere et normalt liv.

Veien videre mot å finne den beste 
maten hun kunne bruke som medisin, 
viste seg å bli lang og kronglete. Hun 
startet en lang ferd før hun nådde 

fram til det som fungerte optimalt for 
henne. Reisen tok flere år med mange 
små og store opp- og nedturer.

Sov i tre måneder
Da Kristine var ferdig med folkehøy-
skolen, flyttet hun til Trondheim for å 
studere engelsk. – Jeg hadde en kraftig 
spiseforstyrrelse og var underernært, 
forteller Kristine. Hun fortsatte å ta 
AD/HD-medikamenter selv om hun 
ikke lenger hadde symptomer på AD/
HD. Medikamentene hjalp henne til å 
bli i stand til å stå opp om morgenen 
og å holde seg våken gjennom dagen. 

Kristine Vestøls (f. 1985) oppvekst var preget av sterke kroppslige 
reaksjoner på et stort antall matvarer. Da hun var 19 år og tenkte at 
hun like gjerne kunne slutte å spise, måtte hun bruke det hun hadde 
igjen av krefter til å starte jakten på sitt optimale kosthold.

tekst BirThe sToraKer     Foto carL Åge henriKsen

En lang kostreise

Kostholdet var verken sunt eller godt, men jeg 
spiste i hvert fall litt hver dag. Jeg var veldig 
utmattet og sov omtrent 16 timer i døgnet.”
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Hvis hun ikke tok dem, sovnet hun 
flere ganger, og hun manglet totalt 
energi. – Jeg visste at det ikke var bra 
for meg fortsatt å ta medikamentene. 
Det blir som å dope seg, men jeg var 
desperat etter å holde meg våken 
gjennom dagen, fortsetter hun.

Kristine ble etter hvert klar over at hun 
måtte avslutte medikamentbruken for 

å bli i stand til å leve normalt. Hun 
begynte etter hvert hos ny fastlege og 
fortalte at hun ville slutte med medi-
kamentene. Legen ville at hun skulle 
trappe ned over en periode, men hun 
bestemte seg for å slutte fra en dag til 
en annen. Det fikk konsekvenser. – Jeg 
droppet ut av studiene fordi jeg ikke 
klarte å holde meg våken uten pillene. 
Jeg spiste litt og sov mer eller mindre 

sammenhengende i tre måneder, for-
teller Kristine. Matinntaket var på den 
tida naturlig nok lite bevisst, siden det 
gjaldt å bruke minst mulig penger på 
mat. Kostholdet var elendig.

Kjernesunn familie
Etter å ha lest om den danske 
«kjernesunne familien» Mauritsson, 
fikk Kristine forsterket sin antakelse 
om at hun ikke tålte melk og gluten. 
Ved å lese boka fikk hun god kunn-
skap om at hun likevel kunne spise 
mye variert mat. Matreportoaret ble 
sterkt utvidet, og formen begynte å 
stige. Kristine ble likevel ikke kvitt alle 
symptomene. Hun oppdaget at hun 
blant annet også reagerte på glutenfrie 
korn, så dette måtte også fjernes.  

Vegetarmat
Kristine fortsatte letingen etter et 
kosthold som kunne gjøre henne 
bedre. Hun eksperimenterte med 
soyaprodukter og vegetarmat, men 
det ble med en kort flirt. Hun hadde 
innlært aversjon mot grønnsaker siden 
hun aldri hadde tålt det og assosierte 
knasing av grønnsaker med kløe og 
eksem. – Hittil hadde jeg aldri spist rå 
grønnsaker, så det tok tid å vende seg 
til et nytt kosthold, forteller hun. 

Makrobiotisk kosthold
Etter at Kristine valgte å avslutte studi-
ene, fikk hun jobb i en helsekostbutikk. 
Der ble hun introdusert for makrobio-
tisk kosthold. Makrobiotisk kosthold 
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er helt eller delvis fri for alkohol, kaffe, 
te, melkeprodukter, sukker, sjokolade, 
raffinert mel, kjøtt og egg og består 
hovedsakelig av vegetariske produkter 
som korn, bønner, grønnsaker, tang, 
nøtter og frø, frukt og eventuelt fisk, 
avhengig av årstid og klima. Hun gikk 
på kurs for å lære makrobiotisk mat-
laging, men måtte gi opp etter å ha 
praktisert det i to uker.  – Jeg var mye 
sulten og syntes ikke kostholdet virket 
logisk, sier Kristine. Dette ble lite moti-
verende. Det var også restriksjoner på 
porsjonsstørrelsene, noe som gjorde at 
hun var mye sulten i den perioden.

”Supermat”
Kristine gikk tilbake til å følge 
kostholdet i tråd med retningslinjene 
fra ”Kjernesunn familie”. En dag på 
jobb i helsekostforretningen møtte 
hun de hun kaller «superdamene», de 
som fremmet «supermat». Kristine 
ble veldig fasinert av det som ble for-
midlet om disse matvarenes helende 
egenskaper og bestemte seg raskt for 
å prøve alt som kunne få henne i bedre 
form. Dette tok henne 10–15 prosent 
videre mot en bedre helse. Hun spiste 
mye salater, smudier med ulike pul-
vertilsetninger, rå sjokolade, bipollen, 
alger og hvetegress. Kristine ble veldig 
entusiastisk og ivrig etter å få i seg 
”supermaten”! Så ivrig at hun ble beste 
selger av disse produktene i sin neste 
jobb på helsekostbutikken i Ørsta. – 
Jeg følte meg etter hvert sunn og frisk, 
magen var stabil, og jeg trente masse, 
forteller Kristine. Gjennom jobben i 
helsekostforretningen fikk hun ytter-
ligere interesse for kosthold og leste 
seg opp på sammenhengen mellom 
kosthold og helse. Hun startet med 
bipollen og fikk ingen symptomer på 
pollenallergi neste vår da pollenspred-
ningen kom.

Herfra gikk veien videre til å innføre 
gradvis mer kjøtt og fett og redusere på 
noe av «supermaten». Kostholdet ble 
justert til å bestå av protein, fett og litt 
karbohydrat fra ”supermattilskudd”. 
Med så lite karbohydrat (ketosediett) 
ble Kristine en kilo slankere i døgnet. 
Det var greit for henne å miste noen 
kilo, og dette var en veldig effektiv 
”slankekur”. Hun reduserte gradvis på 
tilskuddene fra «supermaten» og økte 

inntak av animalsk fett. Det kostholdet 
hun nå hadde etablert, fungerte utrolig 
godt for henne. 

ernæringsterapeut
Kristine hadde nå fått igjen gnisten til 
å studere og startet på kostholdsvei-
lederstudiet på Tunsberg Medisinske 
Skole. Etter alle opp- og nedturene på 
sin kostholdsreise mot en frisk kropp 
fikk hun gjentatte ganger bekreftet 
hvilken viktig rolle kostholdet spiller 
for helsa. I løpet av studiet fikk hun 
bekreftet at et steinalderkosthold var 
mest optimalt for henne.

Kristine ble gravid og klarte seg fint 
gjennom svangerskapet. Hun fødte 
en datter uten bruk av smertestillende 
midler, og alt fungerte veldig bra. Da 

dattera var blitt fire måneder, startet 
hun på ernæringsterapistudiet på 
Tunsberg Medisinske Skole. I løpet 
av studiene begynte hun å sette seg 
inn i tradisjonskost og fattet interesse 
for hva det kunne tilføre henne ytter-
ligere. Det betød næring for gunstige 
tarmbakterier, så dette ville hun også 
gjerne inkludere i sitt kosthold. 

– Et kosthold som baserer seg på 
naturlige råvarer, har klare fordeler. 
Blant annet gir det stabilt humør, rolig 
mage og ingen sykedager, sier Kris-
tine. – Jeg teller ikke karbohydrater 
eller kalorier, spiser bare naturlig mat 
som vokser, flyr, svømmer eller løper 
ute, avslutter hun fornøyd.

Et kosthold som baserer seg på naturlige 
råvarer, har klare fordeler. Blant annet gir det 
stabilt humør, rolig mage og ingen sykedager.”
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Da Dave Asprey var midt i 
20-åra, var han en vellykket 
mangemillionær i Silicon 
Valley i USA. Han veide 
også nesten 136 kg til tross 
for at han gjorde alt legene 
anbefalte: Asprey spiste 
1 800 kilokalorier hver dag, 
altså mye mindre enn hans 
daglige behov, og trente 90 
minutter seks dager i uka. 
Da hans blodsukkerfall 
førte til hjernetåke og fysin-
gen på mat  tappet ham for 
energi og viljestyrke, tok 
Asprey i bruk de samme 
teknikkene for å finne ut av 
kostholdet som han hadde 
brukt for å skape seg en for-
mue. I boka kaller han dette 
”hacke”-teknikker, og han 
omtaler seg som en ”biohac-
ker”, en person som bruker 
et spesielt systematisk tan-
kesett fra informatikk til 
å finne ut av hvorfor hans 
egen biologi fungerte som 
den gjorde og hva man kan 
gjøre for å forbedre den. 

Asprey investerte mer enn 
$300 000 (ca. kr 2,5 mil-
lion) over 15 år for å finne 
ut hvilke faktorer som 

hemmet hans energinivå, 
yteevne, utseende og lyk-
kefølelse. Han utforsket et 
utall tradisjonelle og mer 
utradisjonelle prøver, testet 
alt som kan måles i kroppen 
og oppholdt seg i klostre i 
Tibet. Han utforsket også 
en rekke tradisjonelle og 
alternative teknologier for 
å få et fysisk og mentalt 
toppnivå. Resultatet av 
denne årelange utforsknin-
gen ble hans ”skuddsikre 
kosthold”, et program for å 
dempe betennelsestilstan-
der, motvirke sultfølelse, 
oppnå raskt vekttap og topp 
yteevne. 

Det skuddsikre kostholdet 
er egentlig en ”skuddsik-
ker livsstil” som inkluderer 
høyfettkosthold, utvalgte 
kosttilskudd, en spesifikk 
måte å trene på og metoder 
for å sove effektivt. Det er en 
livsstil som både anbefales 
overvektige som vil ned i 
vekt, og normalvektige som 
vil ha et bedre liv med større 
overskudd. På Aspreys 
kosthold hopper man over 
frokost (men drikker kaffe 

med fett), slutter å telle kalo-
rier, spiser mye sunt, mettet 
fett, bruker fornuftige kost-
tilskudd  og trener og sover 
mindre. Ved hjelp av dette 
programmet gikk Asprey fra 
å være en overvektig, syk 
20-åring til en 40-åring som 
på alle måter følte seg bedre 
og aldri fikk tilbake de 45 
kiloene han kvittet seg med. 
Dette har nå vedvart i over 
ti år. 

Et stort antall amerikanere 
har siden fulgt programmet 
med hell, fra Hollowood-
stjerner og toppidretts-
utøvere til et stort antall 
mennesker med ulik bak-
grunn. Vi oppfatter Aspreys 
anbefalinger som det ”nye 
store” innen lavkarbo-/høy-
fettkosthold, selv om også 
de gamle tilnærmingene 
fungerer godt. Asprey gir 
imidlertid en helhetlig opp-
skrift på hvordan man kan 
ha vektkontroll, få bedre 
helse og yteevne og samti-
dig motvirke aldring.

The bulletproff diet består 
av et invitert forord, en 

innledning, 14 kapitler, en 
konklusjon, et vedlegg med 
oppskrifter, en kapittelvis 
ordnet sluttnoteliste, takk-
sigelser og stikkordregister.

Kapittel 1 tar opp en del 
grunnleggende prinsip-
per for å utvikle et helse-
bringende kosthold. Siden 
inflammasjon er et viktig 
symptom ved en rekke syk-
dommer, er et viktig trekk 
ved det skuddsikre kost-
holdet å redusere kroppens 
immunrespons ved å spise 
færre matvarer med antinæ-
ringsstoffer og helt å unngå 
mat som utløser immunsys-
temet. Dette oppnås ved å 
redusere eller kutte ut mat 
som inneholder lektiner, 
fytater, oksalater og mugg-
soppgifter. I tillegg legger 
Asprey vekt på å spise mat-
varer som fører til at krop-
pen produserer hormoner 
som gir hjernen signaler om 
at man er mett. Han er også 
opptatt av avgiftning og 
tarmfloraen.

I kapittel 2 presenteres og 
kritiseres en rekke myter 

Bruk av lavkarbokosthold med mye fett har røtter tilbake minst 
200 år, og stadig mer forskning underbygger at dette både er 
en effektiv metode for å oppnå vektkontroll og bedre helse. En 
ny tilnærming til denne måten å spise på inkluderer imidlertid 
noe ingen andre tilnærminger gjør, nemlig å drikke kaffe med 
fett. Merk deg like godt navnet med en gang: ”Bulletproof 
diet”, et ”skuddsikkert” kosthold som fungerer.

tekst iver MysTerud     Foto shuTTersTocK

”Skuddsikkert” kosthold 
med lite karbohydrat og mye fett – og kaffe
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om kosthold, inkludert 
mange av de sentrale, feil-
aktige føringene vi i årevis 
har fått av våre helsemyn-
digheter: de misforståtte 
forestillingene om at man 
ikke prøver hardt nok hvis 
man ikke går ned i vekt, at 
man ikke er så sulten som 
man tror, at lavfettkosthold 
er sunt, at fett gjør deg fet, 
at kalorirestriksjon er beste 
vei til å gå ned i vekt, at alt 
naturlig er sunt, at du må 
trene for å gå ned i vekt, at 
kaffe er usunt, salt farlig og 
at mosjon er viktig for å bli 
slank.

Selve kostholdet
I kapittel 3 beskriver han 
det skuddsikre kostholdet 
nærmere. Når det gjelder 
makronæringsstoffer, skal 
mellom 50 og 70 prosent av 
energien komme fra natur-
lige fettkilder, inkludert 
mettet fett. Asprey anbefa-
ler å øke inntaket av omega-

3-fettsyrer fra fiske- og 
krillolje og å redusere (men 
ikke eliminere) inntaket av 
omega-6-fettsyrer. Balan-
sen mellom de to fettsyrene 
er sentralt. Et ”skuddsik-
kert” kosthold anbefaler 
moderate mengder protein 
av høy kvalitet, rundt 15–20 
prosent av energiinntaket. 
Asprey anbefaler sterkt at 
kjøttet kommer fra dyr som 
har spist gress, ikke korn og 
kraftfôr. Mye grønnsaker er 
inkludert i et skuddsikkert 
kosthold, men fortrinnsvis 
grønnsaker med høyest 
mulig næringsinnhold og 
lavest innhold av antinæ-
ringsstoffer.

Bare fem prosent av det 
daglige energiinntaket bør 
komme fra frukt og stivelse 
kombinert. Asprey anbefa-
ler sterkt å unngå hvitt suk-
ker, bearbeidet mat (særlig 
med MSG og kunstige søt-
stoffer), genmodifisert mat 

(aktuelt i USA, men i liten 
grad i Norge), vegetabilske 
oljer med høyt innhold av 
omega-6-fettsyrer, korn – 
særlig hvete – og de fleste 
meieriprodukter (unntatt 
de fete). Også smøret bør 
komme fra kyr som har 
spist gress. På et skuddsik-
kert kosthold spiser man 
så mye mat (energi) som 
kroppen ønsker. Måltidenes 
sammensetning vil gjøre 
at kroppen selv regulerer 
mengden man inntar. Dette 
kostholdet er faktisk utfor-
met for å unngå overspi-
sing.

Kaffe med 
fett til frokost
I kapittel 4 forklarer han 
bakgrunnen for å drikke 
skuddsikker kaffe med fett 
til frokost. Dette er ikke det 
samme som å drikke kaffe 
i tillegg til en eller annen 
vanlig frokost, men å la 
kaffen være hele frokosten! 

Asprey er opptatt av at kaffe 
inneholder en rekke stoffer 
som har nyttige effekter på 
hjernen på kort og lang sikt, 
men kaffen må ha høy kva-
litet, blant annet være fri for 
muggsoppgifter. Han har 
brukt mye tid på å studere 
kaffeproduksjon, alt fra dyr-
kningsmetoder til innhøs-
ting og frakt av bønnene. 
Han testet utallige kaffety-
per og produksjonsmetoder 
før han fant fram til en kaf-
fetype uten muggsoppgifter 
og med utelukkende posi-
tive, stimulerende effekter 
på hjernen. Kaffen selges 
under merkenavnet ”Bullet-
proff Coffee”. Hvis du skulle 
være i tvil: Vanlig kjøpe-
kaffe oppfyller ikke Aspreys 
kriterier etter omfattende 
testing. Ved å tilsette smør 
(altså ikke fløte) til kaffen 
skrus sultmekanismen av, 
noe som frigjør viljestyrke, 
selv om smøret ikke direkte 
stimulerer hjernen på 
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samme måte som kaffen. 
Ved å innta fett sammen 
med kaffe undertrykker 
man midlertidig alle tarm-
bakterier. Dette gjør det 
mulig for ønskede tarmbak-
terier som forbindes med 
slankhet (Bacteroidetes), til 
å formere seg, på bekost-
ning av bakterier som er 
forbundet med fedme (Fir-
micutes). Asprey fant ut at 
smøret i kaffen med fordel 
kan suppleres med mellom-
lange fettsyrer, såkalt MCT-
olje, og helst de med kortest 
kjedelengde (C8). Dette gjør 
det lettere for kroppen å 
lage ketoner lenge etter at 
man har ”drukket” frokost. 
Asprey selger også en slik 
”skuddsikker” C8 MCT-olje. 
Det er fullt mulig å bruke 
kokosfett, men MCT-olje er 
et konsentrert ekstrakt fra 
kokosfett og dermed enda 
gunstigere.

I dette kapitlet diskuterer 
Asprey også betydningen 
av periodisk faste, som 
han kombinerer med sin 
fettkaffe for å få alle for-
delene som periodisk faste 
gir uten noen av fastens 
ulemper. ”Spisevinduet” for 
den skuddsikre periodiske 
fasten er seks timer; det 
vil si all maten man spiser 
i løpet av et døgn, inntas i 
løpet av seks timer. Krop-
pen gjenkjenner i praksis 
ikke fett som et måltid hvis 
det inntas uten protein, kar-
bohydrat eller raffinert suk-
ker. Derfor mener Asprey 
at drikking av fettkaffe om 
morgen i stedet for vanlig 
frokost, tilsvarer en fas-
tende tilstand samtidig som 
sulten tilfredsstilles og man 
får de samme postive helse-
virkningene.

Asprey anbefaler på det 
sterkeste at folk ikke kut-
ter ut alle karbohydrater. 
Han mener imidlertid at 

de bør spises som dessert, 
ikke som frokost. En rekke 
årsaker taler for at karbo-
hydratene bør inntas om 
ettermiddagen/kvelden, 
blant annet fordi det bedrer 
søvnen.

Asprey presenterer også en 
spesiell type skuddsikker 
proteinfaste som er spesi-
elt effektiv for å redusere 
inflammasjon.

En oversiktlig figur viser 
når i løpet av et døgn man 
spiser et vanlig skuddsik-
kert kosthold, når man 
spiser ved skuddsikker 
periodisk faste og når ved 
skuddsikker proteinfaste. 
Alle bokas figurer, som er 
hendige å ha for hånden i 
det daglige, kan for øvrig 
lastes ned gratis fra Aspreys 
nettside bulletproof.com.

Øvrige kapitler
Kapittel 5 handler om søvn-
kvalitet, spesielt om å få så 
god kvalitet på søvnen at 
man trenger mindre søvn. 
Ved å sove kortere frigjøres 
tid til andre aktiviteter.

Kapittel 6 beskriver hvor-
dan man kan trene mindre 
og få mer muskler. Hemme-
ligheten er å trene så ”intel-
ligent” at de hormonpro-
duserende kjertlene får den 
rette stimulansen og danner 
mindre av stresshormonet 
kortisol (binyrene) og mer 
veksthormon (hypofysen). 
Essensen er å trene kort, 

hardt og intensivt og å sette 
av nok tid til restitusjon.

Kapittel 7 diskuterer kost-
tilskudd, hva som kjenne-
tegner god kvalitet, og gir 
en oversikt over vitaminer, 
fettsyrer og mineraler. Han 
spesifiserer hvilke doser 
som anbefales, hvilke for-
bindelser som er best og når 
på døgnet de bør tas. 

Kapittel 8 handler om 
hvilke særlige utfordringer 
kvinner har når de skal 
følge et skuddsikkert kost-
hold. Det fokuserer også på 
tilskudd begge kjønn kan ta 
for å optimalisere nivåene 
av kjønnshormoner.

Kapitlene 9–11 presenterer 
og rangerer ulike typer mat-
varer innen hver gruppe, 
fra de man bør spise mye 
av til dem man bør holde 
seg unna. Grønnsaker pre-
senteres samlet, deretter 

fettkilder, proteinkilder, 
melkeprodukter (kap. 9), 
nøtter, stivelseskilder og 
frukt (inkludert bær) (10), 
krydder, smakstilsetninger 
og drikkevarer (11). Asprey 
er opptatt av matkvalitet, og 
dette preger hans rangering. 
Man bør få i seg så lite suk-
ker og antinæringsstoffer 
som mulig, og dette er deler 
av rangeringskriteriene.

Kapittel 12 handler om var-
mebehandling av mat, neste 
kapittel presenterer en to 
ukers startprotokoll for å 
spise et skuddsikkert kost-
hold og kapittel 14  handler 
om betydningen av å leve 
skuddsikkert resten av livet 
og tips for å gjøre dette i 
praksis.

Individualitet
Asprey er nøye med å pre-
sisere at det som fungerer 
for én person, ikke nød-
vendigvis er nøyaktige det 

Dave Asprey
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samme for en annen, selv 
om grunnprinsippene er de 
samme. Dette er et viktig 
poeng som ikke kan gjentas 
for ofte.

Han er opptatt av å utelukke 
mat man ikke tåler, enten 
det skyldes immunologiske 
reaksjoner eller at tarmen 
ikke kan bryte dem fullsten-
dig ned. Hvis kroppen rea-
gerer på mat, sender den ut 
inflammatoriske proteiner 
og kortisol, som skaper lav-
gradig, kronisk inflamma-
sjon. For å finne ut av hva 
man tåler kan man bruke 
ulike blodtester, eventuelt gå 
på eliminasjonsdiett. 

Asprey har utviklet en egen 
mobilapp som kan lastes 
ned gratis fra hans nett-
side.1,2 Den er basert på at 
hjerteraten går opp med 
minst 16 slag per minutt 
hvis man spiser noe man er 
overfølsom mot.3 iPhone-

versjonen minner en om å 
bruke kamerasensoren til å 
måle hjerteraten til spesi-
fikke tider, mens Android-
versjonen minner en om å 
taste inn hjerteraten manu-
elt til gitte tidspunkter.

Kunnskapsrik lekmann
Det er imponerende hva 
en lekperson uten utdan-
ning verken i kosthold eller 
medisin har tilegnet seg av 
kunnskaper om kroppen. 
Kan det være nettopp hans 
status som lekperson har 
vært en forutsetning og 
fordel for å tenke fordoms-
fritt om kosthold og helse? 
Ellers ville det være lett å 

gå seg fast i myndighetenes 
dårlige kostholdsråd og 
ulike etablerte, men feilak-
tige, ”sannheter” om ulike 
medisinske temaer. Asprey 
har lest enormt mye og har 
testet alle hovedtyper og 
varianter av kosthold på 
seg selv – fra veganske og 
fettfattige kosthold til ulike 
varianter av lavkarbo-/høy-
fettkosthold. Som mange-
millionær har han også hatt 
muligheten til å ta flere tes-
ter og prøver av seg selv enn 
de fleste andre kan drømme 
om. Det gir stor innsikt å 
kjenne effekter av et tiltak 
på egen kropp og i tillegg 
kunne måle det. 

Asprey har i mange år 
ledet Silicon Valley helse-
institutt,4 der han har hatt 
lange diskusjoner med fag-
folk. I tillegg har han vært 
radiovert for ”Bulletproof 
Radio”,5 der et vidt spekter 
av ledende fagfolk er blitt 

intervjuet. Han skriver 
at denne er rangert som 
nummer én blant nedlast-
bare lydfiler (podcaster) i 
helsekategorien på iTunes 
med over åtte millioner 
nedlastninger. Summen av 
hardt arbeid og et lyst hode 
har gjort Asprey mer kunn-
skapsrik om hvordan krop-
pen fungerer enn mange 
ernæringsprofessorer og 
folk med lang utdanning.

Vurdering
Boka er godt skrevet og 
relativt lettlest. Den hen-
vender seg til et allment 
publikum, selv om også 
fagfolk vil ha stort utbytte 

av den. Man kan enkelt 
etterprøve mye av det han 
skriver ved å kontrollere 
hans referanser. Jeg synes 
imidlertid det er tungvint 
bare å få oppgitt nettlenker 
og savner detaljerte bok- og 
artikkelreferanser.

De fleste av temaene Asprey 
har med i sin skuddsikre 
tilnærming til kosthold 
og øvrig livsstil, er temaer 
vi regelmessig dekker i 
Helsemagasinet. Han har 
stor innsikt i hvordan men-
neskekroppen fungerer 
og mange gode, konkrete 
råd for å få et bedre liv. 
Vi mener at hans tilnær-
ming utover kosthold både 

er god, gjennomtenkt og 
lovende. Imidlertid finnes 
det mange lavkarbovarian-
ter som gir tilsvarende hel-
sefordeler som det skuddsi-
kre kostholdet, og det er 
mulig å ha god helse og 
yteevne uten å drikke spesi-
alkaffe med fett til frokost.

Aspreys argumenter for å 
unngå muggsoppgifter støt-
tes blant annet av en for-
skergruppe ledet av legen A. 
V. Costantini.6 Muggsopp-
gifter er noe man bør ta på 
alvor, men det er ikke gitt at 
alle med et godt kosthold og 
god helse er like følsomme 
for like små mengder som 

Asprey og en del andre er. 
Uansett er det utmerket at 
han setter muggsoppgifter 
på dagsorden igjen.

Kilder:
1.  http://bulletproofexec.com/food-
detective-ios
2.  http://bulletproofexec.com/food-
detective-android
3.  Coca AF. The pulse test. 
New York: Lyle Stuart, 1956. 
http://www.soilandhealth.
org/02/0201hyglibcat/020108.
coca.pdf
4.  http://www.svhi.com/
5.  http://www.bulletproofexec.com/
category/podcasts/
6.  Costantini AV, Wieland H, Qvick 
LI. The garden of Eden longevity 
diet. Freiburg, BRD: Johann Fri-
edrich Oberlin Verlag, 1998.

”Skuddsikker” kaffe og MCT-olje
I Norge kan ”Bulletproof Coffee”, ”Bulletproof  
Upgraded Brain Octane Oil” (100 % C-8 MCT-olje)  
og andre ”skuddsikre” produkter kjøpes fra UnoVita AS  
(www.unovita.com), Flexfit.no og Nyta (tlf. 456 64 173).

Asprey har lest enormt mye og har testet alle 
hovedtyper og varianter av kosthold på seg selv  
– fra veganske og fettfattige kosthold til ulike 
varianter av lavkarbo-/høyfettkosthold. ”
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BoKomtale

Lynne McTaggart (f. 1951) 
er et kjent navn for blant 
annet mange kritikere av 
den medikamentbaserte, 
skolemedisinske tilnær-
mingen til medisin. Den 
amerikanskfødte jour-
nalisten har vært bosatt 
i England i en rekke år 
og var med å grunnlegge 
nyhetsbrevet What Doctors 
Don’t Tell You (WDDTY) 
i 1990. Dette har fra 2012 
vært utgitt som et vel 80 
siders månedsmagasin 
i farger og er en av de 
viktigste motstemmene i 
den engelskspråklige ver-
den mot medikamentell 
symptombehandling og 
andre problematiske sider 
ved dagens medisin. Den 
tidligere ”gravejournalis-
ten” McTaggart og hen-
nes mann Bryan Hubbard 
redigerer WDDTY med stø 
hånd til irritasjon for alle i 
skeptikerbevegelsen, men 
til glede for alle som er kri-
tiske til deler av skoleme-
disinen.

McTaggart er også kjent for 
sin framstilling og populari-
sering av forskning på ulike 
fenomener innen parapsy-
kologi og alternativ medi-
sin via to bøker og talrike 

foredrag og kurs. Den første 
boka kom i 2001 med titte-
len The field: The quest for 
the secret force of the uni-
verse. “The field” (”Feltet”) 
henviser til ”nullpunktfel-
tet” i kvantefysikken, hvis 
eksistens fysikerne er enige 
om. I boka viser McTaggart 
til forskning på fenomener i 
parapsykologi og alternativ 
medisin, som muligens kan 
forklares via dette null-
punktfeltet. Hensikten med 
boka var å oppsummere 
forskning der metodene 
og gjennomføringa er god, 
forskerne er respektert og 
de fleste studiene publisert 
i anerkjente fagtidsskrifter. 
Da ville troverdigheten bli 
større, selv om temaene og 
resultatene er meget omdis-
kutert blant forskere flest.

I boka oppsummeres fors-
kning i skjæringspunktet 
mellom fysikk, medisin, 
psykologi og religion, i det 
McTaggart vurderer som 
et mulig nytt verdensbilde. 
Et usynlig felt ser ut til å 
forbinde fortid, nåtid og 
framtid, og vår bevissthet 
ser ut til å kunne spille en 
nøkkelrolle i å forme ver-
den. Sistnevnte tema utdy-
pes i hennes andre bok, The 

intention experiment: Use 
your thoughts to change 
the world fra 2007.

McTaggart skrier godt, og 
forskningen er interessant. 
Ikke uventet har The field 
derfor blitt en internasjonal 
bestselger som er oversatt 
til en rekke språk. Den kom 
på norsk i 2012 med tittelen 
Den usynlige veven: Jakten 
på universets skjulte kraft 
på forlaget Flux.

Jeg leste originalen da 
den var ny og har ikke lest 
den norske oversettelsen. 
Imidlertid synes jeg at tit-
telen ”Den usynlige veven” 
er god og treffende for hva 
boka handler om. Forsida 
på den norske utgaven er 
også gjennomtenkt, og den 
norske versjonen ser ut til å 
være godt gjennomarbeidet. 

Denne ”kultboka” om medi-
sin og psykologi bør leses 
av mange. Selv om dagens 
forskere kan være uenige 
i både realiteten av feno-
menene og tolkningen av 
forskningen som oppsum-
meres, mener mange i det 
minste at disse resultatene 
kan forklare sider ved vår 
virkelighet som dagens tra-

disjonelle verdensbilde ikke 
kan. Det er derfor en slags 
allmenndannelse i å sette 
seg inn i denne forskningen, 
enten man møter den med 
et skeptisk eller åpent sinn.

Lynne McTaggarts internasjonale bestselger The field kom på 
norsk i 2012 som Den usynlige veven. Dette er en sentral bok om 
forskning på parapsykologi og alternativ medisin.

tekst iver MysTerud     Foto shuTTersTocK

Det usynlige feltet 
som omgir oss

Forfatter: Lynne 
McTaggart
Tittel: Den usynlige 
veven: Jakten på 
universets skjulte kraft
Utgiver: Flux Forlag
Utgivelsesår: 2012 
(heftet, 327 sider)
ISBN: 978-82-92773-
48-2
Pris: veiledende 
pris kr 349 (flux.no), 
billigere hos en rekke 
nettbokhandlere
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Anne Lene Johnsen hadde 
en fin omtale av lege Berit 
Nordstrands bok Sukker-
kok i hodet i Helsemagasi-
net nr. 2/2015. Hun avslut-
tet slik: ”Vi anbefaler boka 
fordi vi heier på alt som 
kan bidra til at barn spi-
ser mindre sukker.” Siden 
jeg har barn i antatt rette 
alder for en slik bok, vakte 
dette min interesse. Hvor-
dan slår den an hos barn? 
Hvordan ville en av mine 
ni år gamle døtre reagere 
på den? Jeg skaffet meg 
derfor Sukkerkok i hodet 
før sommeren og tok den 
med på ferie. Først leste jeg 
gjennom for å se hva den 
handler om og studerte de 
fine tegningene.

Sukkerkok i hodet handler 
om det som skulle være 
en morsom tivolitur, men 
som ender i kaos fordi 
kroppen har fått feil mat, 
blant annet sukker. Hel-
digvis kan kroppen få en 
ny mulighet med sunn mat 
som drivstoff. Da fungerer 
den godt, og hjernen fun-
gerer igjen. Dette forklares 
ved at boka følger skjeb-
nen til den røde blodcella 
Erle, den hvite blodcella 
Luke, fettklumpen Perle 
og kampen mellom ”gode” 
og ”dårlige” tarmbakterier 
når man spiser ulike typer 
mat.

Handlingen var grei å følge, 
selv om jeg gikk litt surr i 

hvem som var hvem av Erle, 
Luke og Perle.

Deretter spurte jeg min dat-
ter om hun hadde lyst til at 
jeg leste denne barneboka 
om kosthold for henne. 
Det ville hun, og vi hadde 
en rolig hyggestund en 
kveld med lesing, kikking 
på tegningene og spørsmål 
om det som skjedde i boka. 
Det var opplagt at min dat-
ter likte boka. Jeg trodde 
at ”historien” stoppet der, 
men to dager seinere spurte 
hun om jeg kunne lese boka 
en gang til. Det gjorde vi, 
og fortsatt var interessen 
stor. Det samme gjentok seg 
enda en gang et par dager 
senere, og jeg kan bare slå 

fast at boka fenget min dat-
ter. Vi har i tillegg prøvd et 
par av bokas isoppskrifter. 
Da min datter noen dager 
seinere fikk ei skoleven-
ninne på besøk et par ferie-
dager, lagde de faktisk på 
egen hånd is etter en opp-
skrift fra boka.

Jeg opplever det som posi-
tivt å få en barnebok som 
fokuserer på hormonelle 
effekter i kroppen av å spise 
ulike typer mat. Kostholds-
bøker for barn er viktige. 
Her er Berit Nordstrand 
en foregangsfigur. Det er å 
håpe på flere barnebøker 
om kosthold fra henne og 
andre som tar barnas helse 
og kunnskapsnivå på alvor.

tekst iver MysTerud     Foto shuTTersTocK

Barnebok om 
å spise feil mat

Forfatter:  
Berit Nordstrand
Tittel: Sukkerkok i hodet
Utgiver: Fraiva
Utgivelsesår: 2014 (innbundet, 64 sider)
ISBN: 978-82-999043-2-2
Pris: kr 253 (tanum.no), 289 (ark.no, 
haugenbok.no)
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Boktips

Thomas Rode Andersen 
er den danske kjøkkensje-
fen som drev restaurant 
til Michelin-stjerne i 
København, og som la om 
til steinalderkosthold og 
crossfit-trening da han 
traff sin kone Thilde Jo 

Mjaarberg. Thomas gjorde 
suksess med sin første 
kokebok med steinalder-
mat for den kokkeglade, 
Tilbake til røttene (Lille 
Måne, 2014). Her er neste 
trinn, hvor han sammen 
med kona Thilde har lagd 
en veiviser til et veltrimmet 
”paleo”-liv for deg som 
trener, eller vil trene, og vil 
spise den maten kroppen 
ønsker seg for å holde seg 
ung, sterk og sunn så lenge 
som mulig.
 
Gourmetmat for deg som 
trener presenterer 92 
gluten- og melkefrie retter 
hvor det er brukt økolo-
giske, kortreiste og ferske 

råvarer, og hvor hver rett 
er satt sammen av optimal 
fordeling av protein, fett 
og karbohydrat. Vi får også 
fakta om og forklaringer på 
hva steinalderkosthold er. 
Vi får lære hva ”urtrening” 
består av, hva CrossFit 
er, og får treningstips i 
hverdagen, på ferie og i 
naturen. Bildene levner 
ingen tvil om at det er en 
mesterkokk som har skapt 
rettene. 

Hvis du synes at Thomas 
(og kona) ser uforskammet 
flotte ut, så vit at Thomas 
selv sier at han var litt 
småfeit før han fylte førti. 
Nå spiser han imidlertid 

optimalt sammensatt gour-
metmat og trener hardt, 
og det kan vi andre også 
lettere gjøre med hjelp av 
denne lekre kokeboka. 

Gry Hammer er kjent for 
mange som en kunnskaps-
rik ildsjel for tradisjonsmat, 
og mange har lært om 
tilberedning av mat og 
melkesyregjæring av henne 
både via hennes blogg, kurs 
og bøker. Hun har tidligere 
gitt ut tre bøker om disse 
emnene. Førsteopplagene 
av de første to er utsolgt, 
dermed har Gry pakket alle 
tre sammen i denne boka. 
Mellom to permer finner du 
bøkene Fra jord til bord, 
Sunt snop & snacks og Fer-
mentert mat og drikke. 

Her finner du det meste av 
det du trenger for å sette i 

gang: Del 1 er en innføring 
og ”ABC” i å tilberede 
tradisjonsmat, og forklarer 
hvorfor denne typen mat 
er godt for helsa. Del 2 
inneholder oppskrifter på 
deilig godteri som pepper-
kakefudge, parmesanchips 
og vingummi – alt innen de 
helsebringende rammene 
som tradisjonsmaten 
tilbyr. Del 3 handler om 
melkesyregjæret mat – 
både hvorfor dette er så 
velsmakende, og hvordan 
du selv kan tilberede blant 
annet kål, ketsjup og vafler 
og attpåtil lage din egen 
surdeigsstarter. 

Om du synes dette høres 
avansert ut, behøver du 
ikke frykte: Boka – eller 
bøkene – er enkle å 
lese, informasjonen lett 
tilgjengelig, og under Grys 
ledelse og enkle instruk-
sjoner er terskelen for å 
forvandle kjøkkenet ditt til 
en sydende hjemmefabrikk 
med høy kose- og helsefak-
tor overraskende lav. Når 
snaddermaten attpåtil gir 
god tarmhelse, kan jeg ikke 
annet enn å oppfordre alle 
matelskere til å sørge for 
at de har i hvert fall én av 
Grys bøker i heimen – og 
her har du altså tre i ett.

Protest: Ikke bare for dem som trener!

Totalpakke fra kraftmamma 
– morsommere blir det ikke!

Forfattere: Thomas 
Rode Andersen og 
Thilde Jo Maarbjerg
Tittel: Gourmetmat for 
deg som trener
Utgiver: Lille Måne
Utgivelsesår: 2014
ISBN:  
978-82-93154-79-2
Pris: kr 399  
(www.tanum.no) 

Forfatter: Gry Hammer
Tittel: Tre bøker i en 
bok: Fra jord til bord 
– Sunt snop og snacks – 
Fermentert mat & drikke
Utgiver: Timshel Press
Utgivelsesår: 2014
ISBN:  
978-82-93331-02-5
Pris: kr 299  
(www.frajordtilbord.no) 

Pensum for vitebegjærlige
tekst anne Lene Johnsen Flotte 

gaver til 
både ham og 

henne!
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Forskningsnytt

Forskere fra USA ønsket å finne ut om totalt inntak av 
karbohydrat og raffinert sukker kan påvirke risikoen 
for å utvikle depresjon. Dette ble gjort ved å under-
søke data fra en stor, framoverskuende studie av 
kvinner etter overgangsalderen (Women’s Health Ini-
tiative). De fant at jo høyere inntaket var av mat med 
høy glykemisk indeks, desto større var risikoen for å 
få depresjon. Jo høyere inntak av laktose (melkesuk-
ker), fiber, frukt (unntatt juice) og grønnsaker, desto 
lavere var risikoen. Jo høyere inntak av hvitt mel, 
desto større var risikoen for depresjon. Konklusjonen 
var at kosthold med mye mat med høy glykemisk 
indeks utgjorde en risikofaktor for å bli deprimert. 

Forskerne mener at noen bør gjennomføre et ran-
domisert forsøk der mat med lav glykemisk indeks 
brukes for å behandle og forebygge depresjon. IM

Kilde:
Gangwisch JE, Hale L, Garcia L mfl. High glycemic index diet as a risk fac-
tor for depression: analyses from the Women’s Health Initiative. American 
Journal of Clinical Nutrition 2015; 102: 454–63. http://ajcn.nutrition.org/con-
tent/102/2/454.abstract

Karbohydrater 
og depresjon

Får du vårt 
nyhets-

brev?
Vi sender ut nyhets-

brev til våre kontakter 
med tips om fagstoff, 
kurs og annet, opp-
skrifter og mulighet til 
å vinne produkter fra 
våre annonsører. Hvis 
du vil ha, men ikke får, 

register deg på 
http://tinyurl.com/

kq9clwe
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SAMFUNNET

Peter Buraas (f.1951) bestemte seg en 
dag i 2006 for at han ville satse på 
å selge omega-3-fettsyreproduktet 
Omega Cure, utvunnet av villfisk i 
Lofoten. Han sa opp stillingen han 
hadde hatt de fem siste årene på Øvre-
voll galoppbane, for å satse på et helt 
nytt omega-3-produkt i Norge.

Fra oljemegler 
til galoppdirektør
Spranget var stort fra det som tidligere 
hadde vært hans levebrød. Det var rik-
tignok også oljebransjen, men innen 
råolje og raffinerte petroleumsproduk-
ter. Som oljemekler gjennom mange 
år i både inn- og utland møtte han 
mange interessante mennesker med 
spennende opplevelser, og han hadde 
mange gode år. 

– Overgangen fra oljebransjen til 
hestesport var en følge av at jeg fulgte 
min store lidenskap, sier Peter. – Jeg 
var hesteeier på 1980-tallet og hadde 
alltid vært fasinert av hestesport. Via 
galoppsporten og et bekjentskap fra 
min tid i militæret førte  tilfeldigvis til 
at jeg havnet i fettsyrebransjen.

Ny oljebransje
Omega Cure er utviklet av den norske 
legen Bo Martinsen og Anne-Marie 
Chalmers, hans amerikanske kone, 
som også er lege. De bor i Sarasota i 
Florida og arbeider der med Omega 

Cure. Paret forsto tidlig hvor viktige 
lange omega-3-fettsyrer er for mennes-
kers helse, men for å teste sine teorier 
utviklet de først et omega-3-produkt 
for hester. Målet var å undersøke om 
det kunne være sammenheng mellom 

Siden oppstarten av firmaet Ambo Europe AS i 2006 har Peter Buraas 
jobbet for å tilby den mest optimale varianten av omega-3-fettsyrer 
fra fisk til det norske markedet. Her forteller han om produktet Omega 
Cure, selskapets historie og utvikling, og hvorfor han valgte å gå fra en 
direktørstilling i Øvrevoll galoppbane til helsekostmarkedet.

tekst BirThe sToraKer     Foto PrivaT

Brenner for 
NoRSK fISKEoLJE

Omega3 Innovations
Gitt deres medisinske bakgrunn visste legene Bo Martinsen og Anne-Marie 
Chalmers at omega-3-fettsyrer kan forbedre pasienters helse dramatisk, 
men fant ut at pasienter slet med å ta anbefalte omega-3-tilskudd. Folk liker 
ikke å drikke olje som smaker vondt, svelge håndfuller med kapsler eller rape 
fiskesmak hele dagen. 
 
Paret syntes at folks innvendinger var så viktige at de begynte å utvikle et 
nytt omega-3- produkt. I prosessen oppdaget de det lite kjente faktum at 
ren, fersk fiskeolje ikke hadde vond smak eller luktet. På markedet fantes 
ikke et eneste virkelig friskt omega-3-tilskudd. De stiftet derfor selskapet 
Omega3 Innovations i 2006 og utviklet Omega Cure, en fullspektret omega-
3-olje med minimale oksidasjonsnivåer sammenliknet med de fleste fiskeolje-
produktene på markedet. Siden da har legene gått videre og lagd patenterte 
produkter som Omega Cookie, Omega Heaven, og Omega Passion  
sjokoladeprodukter, som kombinerer kliniske doser av omega-3-fiskeolje 
med glutenfri havrefiber.

I dag er Omega3 Innovations banebrytende innen omega-3-bransjen med 
sitt fokus på friskhet, styrke og brukervennlighet.
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ytelsen til hester og andelen omega-
3-fettsyrer i dietten. Ved en tilfel-
dighet oppdaget Martinsen at hans 
gamle kollega fra militæret var sjef for 
Øvrevoll galoppbane i Bærum. Han 
tok kontakt med Peter for å se om han 
kunne bidra med noen kontakter i sitt 
nettverk innen hestesporten for å teste 
effekten av omega-3-tilskudd på hest. 
Resultatene var svært overbevisende.

– I tillegg til de gode resultatene på 
hester ble min psoriasis, som hadde 
plaget meg i mange år, 90 prosent 
bedre etter noen måneders tilskudd 
av Omega Cure. Dette overbeviste 
meg om at dette produktet var noe å 
satse på. I 2006 sluttet jeg derfor som 
daglig leder for Øvrevoll galoppbane 
og valgte å satse fullt og helt på Omega 
Cure.

Utvikling og produksjon
– Neste skritt i prosessen var å finne 
noen som kunne fremstille det ektepa-
ret Martinsen mente var den optimale 
omega-3-fettsyrebaserte oljen fra fisk. 
Det var spesielt viktig å finne fram til 
en olje som var ekstrahert fra ferske 

råvarer og dermed uten smak eller 
lukt av fisk. Oljen måtte dessuten gi 
riktig mengde av de viktige omega-
3-fettsyrene slik at folk kunne få de 
helsemessige gevinstene som tilskudd 
av omega-3-fettsyrer kan gi.
   
Riktig dosering av oljen er avgjørende 
fordi vårt kosthold er blitt fattig på 
fisk med omega-3-fettsyrer samtidig 
som det inneholder for store mengder 
omega-6-fettsyrer. Siden markedet 
oversvømmes av ulike produkter som 
i stor grad består av harsk olje som har 
liten eller ingen positiv effekt, var det 
enkelt å velge Omega Cure. Denne oljen 
er fersk, velsmakende, fri for fiskesmak 
og ettersmak. Oljen er produsert fra 
villfisk fanget i Lofoten og framstilt i 
Ålesund etter en helt ny og skånsom 
metode. Den spesielle metoden som 
benyttes i framstillingen av Omega Cure, 
innebærer at oljen ikke utsettes for luft 
og beholder den organiske strukturen 
på de 30 opprinnelige fettsyrene, slik 
at kroppen evner å ta opp nesten 100 
prosent. Luft fører til at oljen oksiderer, 
noe som gir vond lukt og smak.Framstil-
lingen er en avansert prosess som gjør at 

renheten i fiskeoljene bevares, samtidig 
som den ikke blir oksidert (harsk). Oljen 
fryses ned helt fersk og eksporteres til 
europeiske land og USA. – Å drive med 
Omega Cure er spennende og gir en 
rekke belønninger, sier Peter.

Helsegevinster
Som oljemegler fikk han aldri ros 
dersom en kunde tjente bra på noe 
han anbefalte; derimot vanket det som 
regel en skyllebøtte om markedet ikke 
reagerte som forventet.

– Tilbakemeldingene fra kunder som 
har opplevd helsegevinst ved å ta Omega 
Cure, er langt mer givende, fortsetter 
han. – Mange ringer for å takke for at 
produktet har hatt så god effekt og vil 
rose Omega Cure. De fleste har opplevd 
betydelig forbedring på mange områder. 
De gode tilbakemeldingene har dreid seg 
mest om reduserte leddplager og bedre 
hud, men også om barn med konsen-
trasjonsvansker eller ulike sosiale utfor-
dringer som er blitt bedre, fortsetter han. 
– Det som varmet meg mest, var da en 
mor ringte og bestilte olje til sønnen på 7 
år, forteller han videre. Sønnen hadde en 
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rekke ulike utfordringer og hadde aldri 
sovet sammenhengende en hel natt. Han 
kunne sysle med lekene sine i bare 10–15 
minutter før han fikk et voldsomt raseri-
utbrudd. Vi sendte en flaske, og resulta-
tene kom raskt. Mora ringte tilbake etter 
bare tre uker, før den første flasken var 
tømt. Det var en helt ny tilværelse både 
for henne og sønnen. For første gang på 
sju år sov han nå hele natten og kunne 
leke med lekene sine i over to timer før 
han ville gjøre noe annet. 

– En slik tilbakemelding varmer og er 
selvsagt langt hyggeligere enn at Shell 
tjente enda mer penger takket være 
noen gode råd om hvor vi mente ben-
sinprisen lå i framtida.

Valg av tilskudd
Utfordringen for Omega Cure-entusias-
tene er at de møter skepsis i markedet. 
Folk er vant til harsk olje, og mange 
er tro mot gamle vaner og holdninger. 
Andre er blitt ofre for mer eller mindre 
useriøse selgere. – Vi belager oss i stor 
grad på at fornøyde kunder skryter 
av Omega Cure, sier Peter fornøyd. – 

Dette gir produktet troverdighet og 
fungerer som et salgsargument. All 
markedsføring krever tålmodighet, 
men når tilbakemeldingene er så posi-
tive, er ikke det vanskelig.

I dag foregår salget på nettet, i noen 
helsekostbutikker og ved at ulike 
terapeuter og fagpersoner anbefa-
ler Omega Cure til sine pasienter og 

kunder. Kiropraktorer, fysioterapeu-
ter, personlig trenere, skjønnhetssa-
longer og frisører bidrar til en stadig 
økende kundemasse.

– Å megle råolje var spennende, å drive 
med galoppsport likeså, men å være 
ansvarlig for et så godt produkt med 
så mange fornøyde kunder, overgår de 
begge, avslutter Peter Buraas. 

Oljer for menneske og hest
Peter Buraas er adm. dir. i Ambo Europe AS, et norsk datterselskap til 
Omega3 Innovations, som ble grunnlagt av legene Anne-Marie Chalmers 
og dr.med. Bo Martinsen i USA i 2006. Selskapet markedsfører omega-
3-produktene Omega Cure for mennesker og Wellpride for hester. Omega 
Cure utvinnes fra leveren til vill Lofoten-torsk, som umiddelbart etter fangst 
sendes nedkjølt til en fabrikk i Ålesund, og er markedets eneste ferske 
omega-3-produkt fra fisk. Forholdet mellom fettsyrene EPA og DHA i Omega 
Cure er 1:1, og to teskjeer gir 2 000 mg. Oljen kan oppbevares 8 måneder i 
fryseren uten å harskne, tre måneder uåpnet i kjøleskap og 6–7 uker etter at 
flasken er åpnet.

Ambo Europe AS holder til i Vollsveien 76 på Jar i Bærum og kan kontak-
tes via telefon 67 16 75 50, nettside www.omegacure.no (se også www.
omega3innovations.com/omega-cure/). 
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enorme potensiale både psykisk og fysisk. 

Påmelding 
og informasjon

Send e-post til 
indrerokurs@gmail.com 
eller ring 907 69 662.

Mer informasjon om kurset 
på indrero.com/spaniakurs

Bli med og utvikle deg selv, øk din bevissthet om kosthold og mental helse!

Kurs i IndreRo, kosthold og psykisk helse

Nyt inspirerende dager 
i Spania med oss!

Når: 22.-29. mai 2016 
Hvor: Akinon Resort Center, La Nucia - Spania
Pris: kr. 3500 i kursavgift + opphold og fly
Påmelding innen 1. mai. 

Helsemagasinet
viteNskap og forNuft

Arrangeres i samarbeid mellom:
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sammenhengen mellom mat og psykisk helse og forklarer 
hvordan man kan stabilisere psyken og ved hjelp av riktig 
kosthold og tilskudd.

500,- 
i rabatt 

for påmelding 
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Bloggernes hjørne

Jeg er mamma til en 
2-åring. Da jeg gikk gravid 
med ham, gikk det opp 
for meg at vi som foreldre 
hadde ansvaret for absolutt 
all mat han fikk servert, og 
med dette ville legge grunn-
laget for vekst, utvikling 
og matglede hos barnet. 
Mat ble med ett mye vik-
tigere enn det hadde vært 
tidligere, og min interesse 
for temaet økte kraftig. 
Jeg bestemte meg for at vi 
skulle lage så næringsrik 
mat som mulig. Barna har 
ikke noe valg, de er lovprist 
våre vurderingsevner og 
handlinger. Som foreldre 
har vi et ansvar for å sette 
høye standarder for maten 
vi gir til våre barn. 

Målet med bloggen min 
er å senke terskelen for å 
lage hjemmelagd mat til 
babyen og familien ellers. 
Jeg forsøker å holde det 
overkommelig for alle, men 
samtidig gi gode og spen-
nende oppskrifter. I tillegg 
legger jeg ut lettfattelig 
informasjon om hvorfor 
jeg anbefaler det jeg gjør og 
bruker mye tid på å oppda-
tere meg på forskning. Jeg 
har ingen formell utdan-
ning innen matlaging, men 
håper å kunne inspirere 
helt vanlige mennesker til 
å prøve seg over grytene. 
Det kan være skummelt til å 
begynne med, men man blir 

fort tryggere ved å tørre å 
eksperimentere og å feile! 

Fokus på næringsrik mat 
som den beste start for 
barna våre, er en viktig 
prioritering. Enda viktigere 
er å gi dem gode og spen-
nende smaksopplevelser og 
å bygge opp matglede ved 
felles måltider og utforsking 
av mat. Mat er så mye mer 
enn bare næringsstoffer! 
Det handler både om smak, 
glede, samhold, relasjons-
bygging, trivsel, fysisk og 
psykisk helse. Det er lett 
å gå seg vill i jungelen av 
ulike vitaminer, mineraler 
og andre næringsstoffer 
som kreves for å få en liten 
kropp til å vokse og utvikle 
seg optimalt. Midt i det hele 
er det fort gjort å glemme 
at vi spiser fordi det er godt 
for smaksløker, kropp og 
sinn. Når det er sagt, er det 

så klart like viktig å ha en 
grunnleggende forståelse 
for næringsbehov for å 
kunne tilby barna den beste 
starten i livet. Som biolog 
har jeg en grunnkom-
petanse i fysiologiske og 

biokjemiske reaksjoner som 
foregår i kroppen og føler 
meg trygg på at den aller 
beste maten jeg kan servere 
barnet mitt, lager jeg selv.

Det er et paradoks at mange 
anbefaler industriprodusert 
ferdigmat som den første 
maten til babyer, når ingen 
ville funnet på å anbefale 
ferdigmat til resten av 
befolkninga. Det er riktig-
nok større restriksjoner 
på hva det er lov å ha i 
ferdiglagd barnemat enn 
annen ferdigmat, men jeg 
forventer at en ”kjøttgryte” 
skal inneholde mer enn sju 
prosent kjøtt. Når middags-
glass basert på både kjøtt, 
pasta, kylling, vegetarkost 
og til og med fisk smaker 
omtrent likt, er det ikke 
mye matglede igjen. Vi bør 
la barna bli kjent med rene 
smaker, gjerne i form av fin-

germat hvor de får utforske 
maten på egne premisser og 
bruke alle sansene. 

Jeg følger ingen spesielle 
kostholdsregimer. Fokus 
ligger på hjemmelagd og 

næringstett mat. Med 
næringstett mener jeg 
mat hvor man får skikke-
lig næring som  er lett for 
kroppen å ta opp og bruke. 
Grøt er verken det mest 
næringsrike eller smaksrike 

vi kan servere babyene, så 
jeg slår et slag for å bruke 
grønnsaker, kjøttkraft og 
eggeplomme som den første 
maten. Fett av høy kvalitet 
inngår som en selvfølge i 
alle måltider; meierismør, 

Næringsrik mat 
til de minste
tekst oda høyLand    Foto shuTTersTocK

Midt i det hele er det fort gjort å glemme at vi spiser 
fordi det er godt for smaksløker, kropp og sinn. 
Når det er sagt, er det så klart like viktig å ha en 
grunnleggende forståelse for næringsbehov for å 
kunne tilby barna den beste starten i livet.”
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kaldpresset kokosolje og 
ekstra jomfruelig olivenolje. 
Når jeg først koker babygrøt 
og baker brød, tar jeg i bruk 
prinsipper om bløtlegging, 
spiring og syrning for å 
servere kornet i en form 
som gjør at vi klarer å nyt-
tiggjøre oss effektivt av den 
næringa som finnes der. 

Mange tenker på ”babymat” 
som noe helt annet enn 
”vanlig mat”, men babyen 
kan gjerne spise det samme 
som resten av familien helt. 
Lager man mat fra bunnen, 
er det enkelt å utelate ingre-
dienser som babyen eventu-
elt ikke skal ha, og babyen 
blir kjent med smakene og 
råvarene familien bruker i 
matlaginga fra første stund. 

Å dele felles måltider er 
viktig for matlyst, matglede 
og fellesskap. Jeg håper å 
inspirere hele familien til å 
lage og spise hjemmelagd 
mat sammen og legger ut 
oppskrifter som er gode 
både for baby, barn og 
voksne.

Gjennom både blogg, 
barnematkurs og sosiale 
medier kommer jeg i 
kontakt med foreldre som 
ønsker å lage god barnemat 
og familiemat. De fleste 
blir positivt overrasket over 
hvor enkelt det kan gjøres, 
spesielt når de ser meg lage 
barnemat på kursene jeg 
holder. Per i dag drives Lag 
Barnemat som et hobby-
prosjekt, men jeg har flere 

ideer jeg kan tenke meg å 
gjennomføre, blant annet 
en bokidé. Tiden vil vise om 
de blir satt ut i livet, men 
matgleden og engasjemen-
tet vil jeg alltid ha med meg.

I denne spalta får ulike bloggere ordet om noe 
de har på hjertet. Denne gangen slipper vi til Oda 
Høyland, som har bloggen ”Lag Barnemat”. 

Oda Høyland (f. 1990) 
har en  bachelor i biologi 
fra NTNU (2012) og en 
master i marinbiologi 
(2015). Hun driver 
bloggen ”Lag Barnemat” 
(https://lagbarnemat.
wordpress.com/) og 
jobber som biolog samt 
kursholder i barnemat 
for Margit Vea AS.
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Min mann og jeg valgte å 
vaksinere våre barn. Vi tror 
at noen vaksinasjoner er 
nyttige, selv om vi ikke er 
tilhenger av alle. Loven [i 
USA] forutsetter imidlertid 
ikke at leger og foreldre kan 
ta beslutninger sammen om 
hvilke vaksiner barnet bør 
få. Bare etter vedvarende 
insistering fikk vi våre barns 
leger til å vaksinere mot én 
sykdom om gangen. Uten 
vår innsats ville våre barn 
ha blitt utsatt for så mange 
som sju vaksiner om gangen. 
Med mindre barnet har en 
grunngitt medisinsk årsak til 
ikke å få en bestemt vaksine, 
for eksempel en kjent allergi 
mot visse vaksineingredi-
enser eller at barnet har et 
svekket immunforsvar, er 
det lite sannsynlig at en lege 
vil gå med på medisinsk 
fritak. I mange tilfeller må 
det skje en negativ reaksjon 
for at et barn skal bli fritatt 

fra ytterligere doser av en 
spesiell vaksine. Dette er 
som å sette opp et trafikklys 
i et farlig kryss først etter at 
mennesker er blitt alvorlig 
skadd. Akkurat nå brukes 
tilnærmingen ”klar, skyt” 
og først deretter ”sikt”. Det 
fungerer som et spill med 
prøving og feiling – og 
deretter vente og se. Det er 
rett og slett ikke godt nok, og 
det er derfor jeg ga mitt barn 
vitamin C, og mye av det.

Vitamin C og 
vaksinereaksjoner
Ved femten måneder, noen 
timer etter at hun fikk to 
injeksjoner mot fire sykdom-
mer, DPT (difteri, kikhoste 
og stivkrampe) og Hib 
(Haemophilus influenzae 
type b), begynte min baby-
datter å skrike, falle og miste 
koordinasjonen, og fikk en 
febertopp som ble registrert å 
være så høy som 39,3 grader. 

Siden jeg visste at vitamin C 
i store doser er febernedset-
tende i tillegg til å fungere 
antibiotisk, antiviralt og 
antitoksisk,2,3 handlet jeg 
raskt og fikk feberen under 
kontroll med meget store 
doser av askorbinsyre og 
kalsiumaskorbat, eller 
bufret vitamin C til mage-
toleranse, og et lunkent 
bad. På magetoleranse 
av vitamin C verken gråt 
hun eller var ukoordinert. 
Innen den første timen gikk 
feberen ned med en grad; 
i løpet av den andre timen, 
en grad til. For resten av 
kvelden lå feberen hennes 
på rundt 37 grader.

Legen skrev ikke ned de 
alvorlige reaksjonene i 

journalen hennes. Den 
oppga kun ”Henvendte 
seg for en time siden med 
feber”. Ingen av hennes 
andre symptomer ble 
registrert. Under samtalen 
anbefalte de at jeg ga henne 
en barnetablett Tylenol 
(paracetamol), særlig hvis 
feberen overskred 37,9 
grader. Siden feberen holdt 
seg under dette, la jeg 
henne i senga og fortsatte 
å overvåke temperaturen 
hver time. Feberen varierte 
omvendt proporsjonalt med 
hennes inntak av vitamin C, 
så jeg fortsatte å gi henne 
vanlige doser (250–500 
mg) hver annen time 
eller så, og holdt Tylenol i 
beredskap om det skulle bli 
nødvendig. Neste morgen 

Vitamin C har en rekke nyttige funksjoner i kroppen, som normalt 
kan klare seg med små mengder uten å vise tydelige sykdomstegn. 
Når kroppen utsettes for stress i form av sykdom, skade eller 
vaksinering, kan den bruke store mengder vitamin C for å motvirke 
skader. De som velger å vaksinere sine barn, kan redusere risikoen 
for bivirkninger ved å gi barnet store doser vitamin C før, under 
og etter utført vaksinering. Nedenfor begrunner Helen Saul Case 
en slik prosedyre og dokumenterer positive virkninger fra egne 
erfaringer.1 

tekst heLen sauL case     oveRsatt/tIlRettelagt dag viLJen PoLeszynsKi     Foto shuTTersTocK

Ingen vaksiner 
uten vitamin C

””Når det skjer med barnet ditt, er risikoen 100 prosent.” 
– Barbara Loe Fisher, 

Nasjonalt senter for vaksineinformasjon4 (NVIC)
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var temperatur normal, og 
hun var igjen vår lykkelige, 
lille jente. Mens en mild 
feber indikerer at kroppens 
naturlige immunforsvar er 
i god stand til å bekjempe 
vaksiner, er en høy tempe-
ratur som topper seg som 
følge av en vaksinereak-
sjon, svært alvorlig og må 
reduseres med en gang. 
Paracet kan gjøre dette, 
men det samme kan høye 
doser vitamin C. Vi så at det 
fungerte.

Det gikk flere år før vi fikk 
vite hvilken vaksine som 
var skyld i vår datters alvor-
lige reaksjoner da hun var 
femten måneder gammel. 
Hennes tredje, og forhå-
pentligvis siste, barnelege 

fastsatte på grunnlag av 
min detaljerte beskrivelse 
av henne alvorlig reaksjon 
(den eneste dokumentasjo-
nen vi hadde) at reaksjo-
nene skyldtes kikhostekom-
ponent av DPT.5

Gjør vaksiner tryggere 
og mer effektive
Jeg mener at alle leger bør be 
foreldrene å gi barna vitamin 
C når de får vaksiner. I tillegg 
til at vitamin C virker avgif-
tende (for eksempel kan det 
”nøytralisere giftvirkningene 
til alle kjemiske kvikksølv-
forbindelser”). Lege Thomas 
E. Levy (f. 1950) har uttalt at 
”det finnes en annen grunn 
til å gjøre vitamin C til en 
integrert del av enhver vak-
sineprotokoll: Vitamin C er 

dokumentert å øke immun-
forsvarets antistoffrespons. 
Siden målet for enhver 
vaksine er å stimulere en 
maksimal antistoffrespons 
mot antigenene i vaksinen 
mens den samtidig gir mini-
male eller ingen giftskader på 
de mest følsomme, synes det 
ikke å være noen medisinsk 
gode grunner til ikke å inklu-
dere vitamin C som en del av 
alle vaksinasjonsprotokol-
ler.”6

For vel 40 år siden fant 
den australske legen Archie 
Kalokerinos (1927–2012) 
at man ved å gi spedbarn 
vitamin C, stoppet de å dø 
av komplikasjoner av vak-
sinasjoner.7 For 45 år siden 
anbefalte legen Frederick 

R. Klenner (1907–84) barn 
under ti å innta daglig 
”minst ett gram [1 000 mg 
askorbinsyre] for hvert fylte 
år”.8 Som forberedelse til 
vaksinasjoner anbefaler 
Thomas E. Levy at babyer 
”som veier mindre enn 4,5 
kg, kan få 500 mg daglig i 
litt fruktjuice, mens babyer 
mellom 4,5 og 9 kg kan gis 
alt fra 500 til 1 000 mg totalt 
per dag, fordelt på flere 
doser. Eldre barn kan ta 1 
000 mg daglig per leveår 
(5 000 mg for et fem år 
gammelt barn, for eksempel, 
fordelt på flere doser)”.7 Et 
sykt barn, eller et barn som 
lider av vaksinebivirkninger, 
trenger mye mer.

– Ideelt sett ville man gi 
vitamin C før vaksinasjon 
og fortsette etterpå, sier 
Levy. ”For optimal antistoff-
stimulering og beskyttelse 
mot giftstoffer ville det være 
best å begynne tre til fem 
dager før vaksinen(e) og å 
fortsette i minst to til tre 
dager etterpå ... Det kan 
til og med ha en betydelig 
giftnøytraliserende og anti-
stoffstimulerende effekt å ta 
en engangsdose vitamin C i 
doseringsområdet antydet 
ovenfor rett før injeksjonene 
gis. Det er bare det at det er 
enda mer sannsynlig å få et 
positivt utfall som resultat 
av en lengre periode med 
inntak før og etter”.7

Når det gjelder hvilken type 
vitamin C man kan gi, har 
våre barn hatt gode resul-
tater med en blanding av 
cirka 80 prosent askorbin-
syre bufret med 20 prosent 
kalsiumaskorbat tilsatt 
deres favorittjuice. Da de 
var spedbarn, ga vi det ved 
hjelp av en dråpeteller.

Vitamin C før, under 
og etter vaksinasjoner
Mine barn får vitamin C 
hver dag og har alltid gjort 

Det gikk flere år før vi fikk vite hvilken vaksine som 
var skyld i vår datters alvorlige reaksjoner da hun var 
femten måneder gammel. ”
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det. Som en forberedelse til 
ny vaksine får de regelmes-
sig mange doser av vitamin 
C før, under (ja, på legekon-
toret) og i flere uker etter at 
de har fått en vaksine. Dette 
er hva generelle erfaringer 
og vår datters vaksine-
reaksjoner har lært oss å 
gjøre. Selv om vi hadde gitt 
henne vitamin C hele tida, 
var vi ikke på langt nær 
så flittige når det gjaldt å 
dosere hyppig og presist ved 
vaksinasjonstid. Vi trodde 
vi gjorde nok. Som mange 
kommer til å finne ut, er det 
de tror er ”mye” vitamin 
C, ikke alltid nok. Man må 
ta nok til å få jobben gjort 
skikkelig.

For å unngå vaksinereak-
sjoner og bivirkninger gir 
vi våre barn nok vitamin 
C til å holde dem på met-
ningspunktet noen dager 
før, samme dag og hver dag 
i flere dager etter vaksina-
sjonen. Etter en vaksine 
trenger barns immunsys-
tem all den hjelpen det kan 
få. Vi gir vitamin C så ofte 
som hver time inntil barnet 
får luft i magen, en klar 
indikasjon på at de får til-
strekkelige mengder. Målet 
er å få dem til punktet like 
før ”magetoleranse” eller løs 
mage. Da vår datter var fire, 
ga vi henne en relativt stor 
startdose om morgenen, 
omkring 2 000 mg, for 
deretter å gi henne 1 000–2 
000 mg hver annen time i 
løpet av dagen. Vi venter til 
vi merker at det rumler litt 
i magen eller til avføringa 
er myk eller løs. Når dette 

er oppnådd, reduserer vi 
gradvis dosen. Vi fortset-
ter å gi vitamin C, men i 
mindre doser. Neste dag 
gjør vi det samme om igjen.

Utrolig nok tålte vår fireårige 
datter 15–20 gram vitamin 
C samme dag og i flere dager 
etter siste vaksinasjon, den 
første hun hadde mottatt 
siden hennes alvorlige reak-
sjon som baby. Hun fikk 
absolutt ingen reaksjoner 
etter vaksinen – ingen 
hevelse, ingen feber, ingen 
rødhet. Ingenting. Hun var 

lykkelig. Vi var glade. Det 
kan høres ut som mye for et 
barn som bare veide cirka 15 
kg, men det gjorde jobben. 
Kanskje trenger ikke barnet 
ditt like mye.

Du blir trolig overrasket over 
hvor mye vitamin C en tre 
måneder gammel baby kan 
tåle etter et par vaksiner. 
Det gjorde jeg. Vi lar ikke 
ungene få diaré og bli dehy-
drert, men ønsker at de skal 
ha nok vitamin C i kroppen 
til å kunne håndtere sykdom 
eller bivirkninger. Siden luft 
kommer før løs mage, er 
det en nyttig indikator. Hvis 
magetoleranse er nådd og 
avføringa  kommer ofte, er 
vandig eller, slik tilfellet var 
for min tre måneder gamle 
baby som fikk brystmelk, er 
grønnaktig i fargen (den er 
alltid vandig), bør frekven-

sen og dosene reduseres, 
men vitamin C bør fortsatt 
gis regelmessig. Vi justerte 
frekvensen og dosene opp 
og ned slik situasjonen tilsa. 
Dette krever litt erfaring, 
men vi vet at vi ikke skader 
våre barn med ekstra 
vitamin C. 

Vitamin C virker
Vitamin C er utrolig trygt 
og effektivt. Vi føler oss 
veldig trygge når vi gir 
begge barna høye doser 
vitamin C. Eldre, større 
barn tåler mer, yngre ikke 
så mye. Metning blir en 
nyttig indikator på hvor 
mye barnet kan tåle.

Jeg mener at det ikke er 
riktig å la barn få vaksiner 
uten vitamin C. Jeg har heller 
ikke tro på at det er rimelig 
å la dem tilegne seg naturlig 

Utrolig nok tålte vår fireårige datter 15–20 gram 
vitamin C samme dag og i flere dager etter siste 
vaksinasjon, den første hun hadde mottatt siden 
hennes alvorlige reaksjon som baby. Hun fikk 
absolutt ingen reaksjoner etter vaksinen – ingen 
hevelse, ingen feber, ingen rødhet. Ingenting. Hun 
var lykkelig. Vi var glade. ”

”– Da jeg praktiserte som barnelege, skulle jeg ønske at 
jeg hadde visst det jeg nå vet om de store mulighetene 
vitamin C har til å moderere vaksiners bivirkninger. 
Feberen på 39 grader bekymret meg mye mindre 
enn den gråten og ustøheten gjenspeilet irritasjon av 
hjernen. 

– Lege Ralph Campbell (1927)
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immunitet ved eksponering 
for sykdom uten vitamin C. 
Alltid gi vitamin C. Når det 
gjelder mengden, gi mer hvis 
du er i tvil.

Thomas Levy er overbevist 
om sikkerheten til vitamin 

C. Han sier: – Bortsett fra 
hos personer med etablert, 
betydelig nedsatt nyrefunk-
sjon, er vitamin C uten 
tvil den sikreste av alle 
næringsstoffer som kan gis.7 
Det fungerer! 

Om forfatteren
Helen Saul Case (f. 1979) er datter 
av vår hyppige gjesteskribent 
Andrew W. Saul (f. 1955). Hun har 
en mastergrad i pedagogikk fra 
Statsuniversitetet i New York (2003) 
og underviste i engelsk ved en 
offentlig skole i 9 år og ledet engel-
skavdelinga i fire. Hun har publisert 
flere artikler og bøker om ortomole-
kylær medisin, inkludert The vitamin cure for women’s 
health problems (2012) og med sin far boka Vegetable 
juicing for everyone (2013). Deler av denne artikkelen 
er utdrag fra Helens nye bok Vitamins & pregnancy: the 
real story (2015). Helen Saul Case bor med ektefelle og 
barn i den vestlige delen av staten New York.
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For over førti år siden opp-
daget Robert F. Cathcart at 
dersom man gir vitamin C 
i doser like under mageto-
leransen for vitaminet, ble 
sykdommen raskere borte.9 
Ingen av våre barn har til nå 
hatt behov for antibiotika. 
Vi bruker vitamin C i stedet. 
For noen foreldre som er 
bekymret for vaksinereak-
sjoner og bivirkninger, bør 
kunnskapen om vitamin 
C virke beroligende. Det 
gjelder absolutt for oss.

Kilder:
1.  Case HS. Don´t vaccinate without 
vitamin C. Orthomolecular Medicine 
News Service 22.10.2015: http://
orthomolecular.org/resources/
omns/v11n09.shtml
2.  Antibiotics put 142,000 into 
emergency rooms each year. U.S. 
Centers for Disease Control waits 60 
years to study the problem. Ortho-
molecular Medicine News Service, 
13.10.2008: http://www.orthomole-

cular.org/resources/omns/v04n14.
shtml
3.  Saul AW. Notes on orthomole-
cular (megavitamin) use of vitamin 
C. http://www.doctoryourself.com/
ortho_c.html (lastet oktober 2015).
4.  http://www.nvic.org/
5.  DTP = difteri, stivkrampe, kik-
hoste
6.  Levy TE. Vitamin C prevents 
vaccination side effects; increases 
effectiveness. Orthomolecular 
Medicine News Service, 14.2. 2012: 
http://orthomolecular.org/resources/
omns/v08n07.shtml (accessed Oct 
2015).
7.  Kalokerinos, A. Every second 
child. New Canaan, CT: Keats 
Publishing, Inc., 1981 (© Thomas 
Nelson (Australia) Limited 1974).
8.  Klenner FR. Observations on the 
dose and administration of ascorbic 
acid when employed beyond the 
range of a vitamin in human patho-
logy. Journal of Applied Nutrition 
1971; 23 (3–4): 61–87. http://www.
doctoryourself.com/klennerpaper.
html
9.  Cathcart RF. Vitamin C, titration 
to bowel tolerance, anascorbemia, 
and acute induced scurvy. Medical 
Hypotheses 1981; 7: 1359–1376. 
http://www.doctoryourself.com/
titration.html.
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Johan Vincent Galtung, 
dr. h. c. mult, professor 
i fredsstudier, ble født i 
Oslo samme dato som FN 
ble opprettet 15 år senere. 
Han er en matematiker 
(cand.real.), sosiolog og 
statsviter (mag.art.), og 
grunnlegger av den akade-
miske disiplinen freds- og 
konfliktstudier. Galtung 
grunnla Institutt for freds-
forskning i Oslo i 1959, 
verdens første akademiske 
forskningssenter med fokus 
på fredsstudier, samt det 
innflytelsesrike fagtidsskrif-
tet Journal of Peace Rese-
arch (1964). Han har siden 
dette inspirert og bidratt til 
opprettelsen av dusinvis av 
andre fredssentre rundt om 
i verden.

Galtung har fungert som 
professor i fredsstudier 
ved universiteter over 
hele verden, inkludert 
Columbia (New York), 
Oslo og Tromsø, Berlin, 

Beograd, Paris, Santiago 
de Chile og Buenos Aires 
(Argentina), Kairo (Egypt), 
Sichuan (Kina), Ritsu-
meikan (Japan), Princeton 
og Hawaii (USA), Bern 
(Sveits), Alicante (Spania), 
Det islamske universitetet 
i Malaysia, Kuala Lumpur, 
og dusinvis av andre på alle 
verdens kontinenter. Han 
har undervist tusenvis av 
individer og motivert dem 
til vie sitt liv til å fremme 
fred og tilfredsstillelsen av 
grunnleggende menneske-
lige behov for fattige.

Galtung har meklet i over 
100 konflikter mellom 
stater, nasjoner, reli-
gioner, kulturer, samfunn 
og enkeltpersoner helt 
siden 1958. Hans bidrag 
til fredsteori og -praksis 
inkluderer begrepsavklaring 
og definisjoner på freds-
bygging, konfliktmegling, 
forsoning, ikkevold, en 
teori om strukturell vold, 

teorier om negativ versus 
positiv fred, fredsutdan-
ning og fredsjournalistikk. 
Professor Galtungs store 
innflytelse på studier av 
konflikt og fred stammer 
fra en kombinasjon av 
systematiske, vitenskapelige 
undersøkelser og Gandhis 
etikk om fredelige midler og 
harmoni.

Ifølge notater av Naakow 
Grant-Hayford (medlem 
av TRANSCENDs sty-
ringsgruppe og direktør 
for Galtung-Instituttet i 
Tyskland), fant følgende 
sted våren 2006 på en 
togtur mellom Marburg 
og Frankfurt flyplass, da 
jeg fortsatt var student i 
statsvitenskap og freds- og 
konfliktstudier. Det første 
spørsmålet jeg noen gang 
stilte Johan Galtung, var: 
”Har du følelsen av at ditt 
arbeid har vært forgjeves? 
Med alle krigene som fort-
satt pågår akkurat nå over 

hele verden, etter 50 år med 
kontinuerlig arbeid for fred, 
kan jeg tenke meg at du 
må være veldig deprimert”. 
Svaret hans var, som alltid, 
rett på sak og sylskarpt 
formulert:

”Jeg er ikke sikker på at du 
noensinne har lest noe av 
mitt arbeid når du stiller 
slike spørsmål. Mitt poeng 
er å håndtere konflikter 
der jeg blir forespurt om å 
bidra til å løse dem. Hvem 
har noen gang snakket om 
å arbeide med hele verden 
på en gang? Jeg har aldri 
vært talsmann for forestil-
lingen om at man kan 
redde hele verden samtidig. 
Hensikten med mitt arbeid 
er å identifisere spesifikke 
selvmotsigelser ett bestemt 
sted i rommet på ett spesi-
fikt tidspunkt og bidra til å 
løse motsetningen ved hjelp 
av konflikttransformering 
for derved å hindre en opp-
trapping til vold, uansett 

Johan Galtung 
– verdenskjent forsker og fredsmekler
Vår spaltist i Helsemagasinet Johan Galtung fylte 85 år 24. oktober, datoen som 15 år 
etter hans fødsel ble den offisielle FN-dagen. Undertegnede har kjent Galtung i vel 40 år, 
først med ham som veileder da jeg arbeidet som vit.ass. på Institutt for fredsforskning i 
Oslo (PRIO), og etter hvert også som venn. Derfor var det en glede å bidra til feiringen av 
et høyst oppegående bursdagsbarn på Litteraturhuset i Oslo 25. oktober i år. Hans nære 
medarbeider Antonio C. S. Rosa publiserte 19. oktober en artikkel om Galtungs liv og 
virke som global og lokal mekler, hans intellektuelle bidrag og menneskelige kvaliteter1. 
Artikkelen gjengis i sin helhet i redigert utgave.

tekst anTonio c. s. rosa oveRsatt/tIlRettelagt og Foto dag viLJen PoLeszynsKi    
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Sjeldent produktiv
Johan Galtung er en av 
Norges mest produktive 
samfunnsforskere. Han er 
forfatter eller medforfatter av 
mer enn 1 600 artikler og over 
160 bøker om fred og rela-
terte emner, inkludert Norge i 
1980-årene (med Dag Poles-
zynski og Erik Rudeng, 1980), 
JA til Norge, til Norden, til hele 
Europa, til hele verden (med 
Dag V. Poleszynski og Olav 
Benestad, 1992), Alternativer 
til europeisk union (med 
Dag V. Poleszynski og Olav 
Benestad, 1993), Alternativ 
til EU (med Per Gahrton, Dag 
Poleszynski, Olav Benestad 
og Gunilla Winberg, 1994),  
Peace by peaceful means 
(1996), Macrohistory and 
macrohistorians (med Sohail 
Inayatullah, 1997), Conflict 
transformation by peaceful 
means (1998), Johan uten 
land (selvbiografi, 2000), 
Transcend & transform: An 
introduction to conflict work 
(2004, på 25 språk), 50 years 
– 100 peace and conflict per-
spectives (2008), Democracy 
– peace – development 
(med Paul Scott, 2008), 
50 years – 25 intellectual 
landscapes explored (2008), 
Globalizing God (med Graeme 
MacQueen, 2008), The fall 
of the US Empire - and then 
what (2009), Peace business 
(med Jack Santa Barbara 
og Fred Dubee, 2009), A 
theory of conflict (2010), 
A theory of development 
(2010), Reporting conflict: 
New directions in peace jour-
nalism (med Jake Lynch og 
Annabel McGoldrick, 2010), 
Korea: The twisting roads to 
unification (med Jae-Bong 
Lee, 2011), Reconciliation 
(med Joanna Santa Barbara 
og Diane Perlman, 2012), 
Peace mathematics (med 
Dietrich Fischer, 2012), Peace 
economics (2012), A theory of 
civilization (2013), og A theory 
of peace (2013). 

hvilken sosial motsetning 
man står overfor, enten 
volden skjer direkte eller 
strukturelt. Å spørre meg 
om jeg ønsker å redde 
verden betyr at man ikke 
har forstått hvordan 
konflikttransformasjoner 
fungerer i praksis. Det 
er som å antyde at en 
hjernekirurg ønsker å 
trekke ut hele hjernen 
fra en pasient i stedet for 
å arbeide med den spe-
sifikke komplikasjonen 
som er påvist og som er 
lokalisert i ett bestemt 
område av hjernebarken. 
Nei, det er ikke slik man 
går fram. Man identifi-
serer konkrete, underlig-
gende motsetninger i det 
aktuelle sosiale systemet, 
for deretter å identifisere 
årsaker, hva som driver 
dem, og forsøker deretter 
å reparere den skaden og 
smerten disse underlig-
gende årsakene kan 
forårsake ved hjelp av 

ikkevoldelige midler. Jeg 
er ikke opptatt av å redde 
verden – jeg er opptatt 
av å finne løsninger på 
konkrete konflikter før de 
blir voldelige”.

Galtung ble fengslet i 
Norge i seks måneder 
da han var 24 gammel 
fordi han nektet å utføre 
militærtjeneste av 
samvittighetsgrunner. 
Da hadde han allerede 
fullført 12 måneders 
siviltjeneste, like lenge 
som den militære verne-
plikten. Han gikk med på 
å tjene 6 måneder i tillegg 
dersom han kunne jobbe 
for fred, men ble nektet. 
I fengselet skrev han 
sin første bok, Gandhis 
politiske etikk,2 sammen 
med sin mentor, profes-
sor i filosofi Arne Næss 
(1912–2009). Denne 
utgivelsen ble starten på 
et verdensomspennende, 
livslangt arbeid for fred, 

med foreløpig 164 bokut-
givelser på en rekke språk 
i et titalls land.

I 1993 grunnla han 
TRANSCEND Internatio-
nal,3 et globalt nettverk 
for fred, utvikling og 
miljø, med i dag over 
500 medlemmer i mer 
enn 70 land over hele 
verden. Femten år 
seinere, i 2008, grunnla 
han nettsiden TRANS-
CEND Media service, 
hvor han publiserer en 
ukentlig leder som ledd 
i en løsningsorientert 
fredsjournalistikk.

I 2010 grunnla han og ble 
rektor for TRANSCEND 
fredsuniversitet,4 verdens 
første online-universitet 
for fredsstudier. Som 
et vitnesbyrd om hans 
innflytelse foregår det 
nå undervisning og fors-
kning på fred og konflikt-
studier ved universiteter 
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over hele verden, noe som 
bidrar til fredsskapende 
innsats i konflikter rundt 
om i verden. I 2008 grunnla 
han TRANSCEND Univer-
sity Press,5 som utgir en 

serie bøker om praktisk og 
teoretisk fredsarbeid. 

Johan Galtung har gjennom-
ført en betydelig forsknings-
innsats på mange ulike felt 

og har gitt originale bidrag 
ikke bare til fredsstudier, 
men også blant annet til 
menneskerettigheter, grunn-
leggende behov, utviklings-
strategier, en bærekraftig 
verdensøkonomi, makrohis-
torie, teori om sivilisasjoner, 
føderalisme, globalisering, 
teori om diskurs, sosiale 
patologier, dyp kultur, fred 
og religioner, samfunnsvi-
tenskap metodikk, sosiologi, 
økologi og framtidsstudier.

Blant Johan Galtungs 164 
bøker om fred og relaterte 
temaer er 41 oversatt til 
35 språk, med totalt 135 
bokoversettelser. Han bor 
for tiden fast i Alfaz del 
Pi, Alicante, med sin kone 
Fumiko Nishimura Galtung, 
og besøker flere ganger i 
året Norge og Jondalen, der 
paret har en leilighet.

Som mottaker av mer enn 
et dusin æresdoktorgrader, 
æresprofessorater og mange 
andre utmerkelser, blant 
annet Right Livelihood 
Award,6 på norsk ofte 
kjent som Den alternative 
Nobelprisen, vier Johan 
Galtung fortsatt sitt liv til 
fredsstudier og fredsarbeid. 
Han har på ingen måte lagt 
ned verken pennen eller sitt 
øvrige engasjement for fred.

Kilder:
1.  Rosa ACS. Prof. Johan Galtung 
(24 Oct 1930). TRANSCEND Media 
Service; https://www.transcend.org/
tms/?p=65081. 
2.  Galtung J, Næss A. Gandhis 
politiske etikk. Oslo: Pax Forlag AS, 
1955.
3.  https://www.transcend.org
4.  https://www.transcend.org/tpu/
5.  https://www.transcend.org/tup/
6.  https://no.wikipedia.org/wiki/
Right_Livelihood_Award

Om forfatteren
Antonio Carlos Silva Rosa er født i 
Brasil (1946) og er for tiden redaktør av 
nettsiden til den banebrytende fredsjour-
nalistikken TRANSCEND Media service 
(TMS), professor Johan Galtungs assis-
tent og sekretær i Det internasjonale 
styret for TRANSCEND-nettverket for 
fred, utvikling og miljø.

Han studerte i USA og tok først en bachelor i kom-
munikasjon ved Universitetet i Hawaii (1988), deretter 
en mastergrad i statsvitenskap (1990) og har fullført 
obligatoriske kurs til en doktorgrad i statsvitenskap og 
fredsstudier. Antonio Rosa bodde i USA i 20 år og fra 
1994 i Europa og India, før han flyttet Porto, Portugal, 
hvor han nå bor. 
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BioCare Bio-Acidophilus 
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tarmflora ved urolig, løs eller 
hard mage. Inneholder hele 
30 milliarder gode melkesyre-
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bakteriestammer (LAB4) per dagsdose. Hver 
bakteriestamme er innkapslet hver for seg 
ved en MicroCell®-innkapsling som sikrer 
melkesyrebakterienes levedyktighet og virkning i 
kroppen. Finnes som både kapsler og pulver.
Kjøpes i helsekostbutikker og utvalgte apotek.

Prøv 
også

Kvalitetskrav BioCare 
probiotika

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

Hva kjennetegner 
gode probiotika?

20 mrd 
melkesyre-

bakterier per 
døgndose



95 www.vof.no  l

naturlig helbredelse

Det er ikke bare i politiet 
vi finner detektiver. Også 
den som arbeider med helse 
føler seg ofte som en detek-
tiv på jakt etter diagnoser, 
sykdomsårsaker og behand-
lingsmuligheter. Pasienter 
som er kronisk syke og van-
skelig lar seg plassere inn 
i skolemedisinens rigide, 
diagnostiske båser, blir ofte 
kasteballer i helsevesenet. 
Det er hos disse pasientene 
vi som behandlere ofte 
finner de største utfordrin-
gene i ”etterforskningen”. 
Hvis det er vanskelig å 
finne sykdomsårsaker 
etter vanlige medisinske 
eller ”alternative”  under-
søkelser, så er mitt råd: se 
pasientene i munnen! 

Vi finner ofte at betennelser 
i tenner eller kjeve holder 
allmenntilstanden nede og 
gir en rekke spesifikke reak-
sjoner i resten av kroppen. 
Fjerning av slike tenner 
kan noen ganger gi så rask 
respons at det nesten blir 
som å skru av en bryter. 

Det mest dramatiske tilfel-
let jeg har vært borti, gjaldt 
søsteren til en venn av meg. 
Han ringte meg litt fortvilet 
og fortalte at søsteren (55 
år, sykepleier) var svært 
dårlig av systemisk amy-
loidose og kanskje bare 
hadde et par uker igjen 
å leve. Vanligvis oppstår 
sykdommen hos pasienter 
med leddgikt, tuberkulose 
eller andre kroniske beten-
nelsestilstander, men i dette 
tilfellet var hun ellers frisk. 
Sykdommen gir avleiring 

av amyloid, proteiner som 
har endret tredimensjonal 
struktur og som hopes opp 
som ekstracellulære fibriller 
i organer som nyre, lever, 
lunger og bukspyttkjerte-
len. Amyloidet ødelegger 
organenes funksjon, og i 
alvorlige tilfeller får man 
multiorgansvikt og rask 
død.  Behandlinga er kraftig 
immunsuppresjon med 
kortison og cellegift, en 
virkelig hestekur. Søsteren 
fikk slik behandling, men 
den virket dårlig, og hun ble 
stadig verre. 

Den siste tida hadde hun 
hatt noe ubehag i en tann, 
og vi ble enige om at hun 
i hvert fall ikke skulle 
plages med den oppe i alt 
det andre. Derfor kom 
hun til meg en kveld med 
permisjon fra sykehuset, og 
undersøkelsen viste raskt 
en rotfylt tann i overkjeven 
med tydelig betennelse 
rundt. Jeg tenkte mitt, og 
pasienten var også helt 

innstilt på å fjerne tanna. 
Den ble delt i to, lirket og 
boret ut, noe som er en 
vanlig prosedyre med sprø, 
rotfylte tenner. 

Jeg satte av time for kontroll 
et par uker senere, men 
fryktet at dette i verste fall 
kunne være siste gang jeg så 
pasienten. Desto mer glede-
lig var overraskelsen da hun 
kom til avtalt tid. Den grå-
bleke fargen og det utmat-
tede utseendet var borte, og 
hun kunne puste og bevege 
seg mye lettere. Pasienten 
trengte ikke lenger intensiv 
behandling og ble skrevet ut 
fra sykehuset. Etter et par 

måneder kunne hun erklære 
seg frisk, og snart gjenopp-
tok hun arbeidet og gikk 
også lange turer i skog og 
mark. Det eneste hun nå og 
da klagde over, var pareste-
sier (nummenhet, kløe, 
stikkende hudfornemmelse) 
og noe smerter i fingre og 
tær, en ettervirkning av cel-
legiftbehandlinga. 

Det går vel knapt an å finne 
et klarere eksempel på 
viktigheten av å undersøke 
munnen på pasienter med 
kroniske sykdommer. En 
enkelt tann kan noen ganger 
rett og slett utgjøre forskjel-
len mellom liv og død!

Munndetektiven
tekst PÅL herMansen     Foto shuTTersTocK

Pål Hermansen (f. 1955) ble ferdig 
utdannet tannlege i 1979 og tok deretter 
en fireårig utdanning til homøopat 
ved Norsk Akademi for Naturmedisin 
(NAN; www.nan.no). Han arbeider som 
helhetsmedisinsk tannlege ved Tannlege 
Hermansen i Oslo.
E-post: paalherm@online.no
Nett:  www.tannlege-hermansen.no

I denne spalta får ulike terapeuter ordet for 
å fortelle om resultater fra deres praksis. 
Denne gangen slipper vi til tannlege Pål 
Hermansen ved Tannlege Hermansen i Oslo.
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RubRikkannonseR

Holistisk Tannpleie

Tlf: 56 52 00 20
E-post: post@tannlege-barman.no
Stallgata 15, Pb 164, 5700 Voss

Kontortid: 08.30 - 16.00

Velkommen til Tannlege Erik Barman og 
Voss Myoreflexterapi v/Anne-Marte Høvås, 

hvor helheten står i sentrum!

Vi behandler blant annet:
✓ Nakke-, hode- og muskelplager   ✓ Kjeveleddsproblemer

✓ Stress, hodepine, mage/tarmproblemer   ✓ Snorkeskinner og 
søvnmedisin med fokus på sammenhenger til kroniske plager

Kontakt oss på 56 52 00 20, eller via 
www.tannlege-barman.no www.vossmyoreflexterapi.no

Perozin Smertelindrende krem (CE)
Perozin er et mildt og behagelig produkt fremstilt av 
naturlige ingredienser. Kremen er effektiv mot akutte 
smerter i ledd og muskler uansett årsak. Perozin 
selges i helsekostbutikker og benyttes i behandling av 
fysioterapeuter og kiropratorer. 
Perozin anbefales av Norges  
Fibromyalgiforbund

Les mer på www.tokay.no
Tokay as, Health&Beauty, Tlf: 412 64 964

Luftplager 
og uroleg mage?
Mange har gode erfaringar med Optima 
pH mageregulator. Les om dette på 
www.optima-ph.no 
OPTIMA PRODUKTER AS 

  Helserelaterte informasjonsfilmer!
Kroppen er super - med færre tilførte belastninger!
Filmer om kosthold,blodsukker, P-piller, skole-
barn, vaksiner, diabetes, osv. Nøkkel til innsikt!

www.filmpraksis.no   Bestill DINE filmer!

James A. Nystedt. Naturmedisinsk klinikk
Akupunktur, naturmedisin, homeopati, tuina 
(kinesisk massasje) og osteopati.
Telefon: 67 54 06 07  E-post: nystedt@online.no   
Hjemmeside www.james-nystedt.no

Annonser her! Vi tilbyr rubrikkannonser à kr 1000 per gang eller  
kr 7000 for 8 utgaver. Doble annonser koster henholdsvis kr 
1500/10500. Kontakt Kenn Hallstensen på kenn@vof.no.

Lær å fjerne og forebygge lærevansker med kurs og bøker fra
Hjernefabrikken.no

Ferie eller kurs på Akinon?
Akinon Retreat ligger i vakre omgivelser i 
La Nucia (Alicante). Denne oasen med 90 
sengeplasser gir deg ro og fred i sinnet uten 
trengsel. Gjester disponerer lekre leiligheter og 
en rekke tilbud innen helse,  
inkludert et fantastisk  
spaområde med våtsone,  
klorfritt svømmebasseng, 
velvære og rekreasjon. 
Nettside: akinon.no.

Helseklubb og 
kostholdskurs
www.eatclub.no
post@eatclub.no

Lavkarbo-
høyfett-
kosthold

Import: 
www.evexia.no

Fåes hos:
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    “
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”

Vikingsalve
Antiseptisk og lindrende

- kan brukes 
på nær sagt 
hva som helst

Internasjonal klinikk-franchise. 
Regional klinikk med lege, 
terapeuter og alle teknologier i 
Bergen Sentrum. Tlf.: 55 62 95 90.   
www.healthoptimizing.com

Nettbutikk med innovative og effektive helseprodukter på 
www.helsepakken.no.

Importør og leverandør av helseteknologier: 
● Klinikkutstyr for undersøkelse og behandling 
● Forhandlermuligheter – Se produktene for 
forbrukere på nettbutikken til vår forhandler 
Helsepakken. Se også www.vannbehandler.no  
Ta kontakt: 55 62 95 95 / post@htsnorge.no

Filmpraksis - Jørn Svendsen - 1 8 av 8 Laget

James Nystedt 67540607/91814812 1 8 av 8 Laget

Evexia - Geir: 90016669 3 T7 av 8 Levert

Tokay - Kay Røren 2 D7 av 8 Laget

Erik Barmann, tannlege 2 D7 av 8 Samme som tidligere

Thomas Aksnes 55 91 23 70/40828200 3 T6 av 8 Laget - 6 av 8 fakturaer

EFI AS - Ingrid Osa 93806523 1 6 av 8 Laget

Optima Produkter - Magne Skjervheim - 908 47 448 2 D4 av 8 Laget

Multivib, Toril 3 T2 av 8 Laget - 2 av 8 fakturaer

Medhelse, 56 52 65 05/99005790 - Anette ? 2 D2 av 8 Laget

Bjørn Bondevik 3 T1 av 8 Må lages ny

Rørosmeieriet - Gunhild 915 66 273 1 1 av 8 Samme som tidligere

Multivib AS er en bedrift som er basert 
på Olav Skilles forskning og utvikling av 
VibroAkustisk Terapi. Denne metoden 
har vist seg å kunne lindre mange 
hverdagsplager. Den benyttes også som 
stimulering av multifunksjonshemmede, 
demente og etter hjerneslag. 
Les mer på www.multivib.com.                               
Vi har også utviklet metoden for hester. 
Se www.horsevib.com.

Vi søker selgere 
for flere kategorier:
✓ Offentlig sektor
✓ Private klinikker
✓ Privatpersoner
✓ Idrett
✓ Bedrifter
✓ Hestemiljø

Ta kontakt med Toril 
på tlf. 930 43 041, 
eller på mail 
toril@multivib.com
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Ømme og stive ledd?
Prøv grønnleppet muslingekstrakt 
fra New Zealand. Dokumentert effekt. 
www.efi.no

Medisinsk Helsesenter AS 
er ein privat helseklinikk der du får tilbod om eit
heilskapleg og årsaksretta behandlingsopplegg.

Kontakt oss for meir informasjon og timebestilling

Klinikken har spesialkompetanse på ADHD, 
autisme, kroniske sjukdomar og livsstilssjukdomar. 
Me har kontor i Ulvik, Bergen og Oslo.

Tlf: 56 52 65 05 eller e-post: post@medhelse.no
www.medhelse.no

www.rorosmeieriet.no 
Ikke homogenisert - Uten e-stoffer

Lavpasteurisert - Økologisk

Helsemagasinet
viteNskap og forNuft

Bestilles på: 
vof@dbpartner.no, 
telefon 64 00 70 35

Kun Kr 295!

Alt du trenger å vite om 
flåttoverførte sykdommer

Norges eneste hudlege med spesialisering 
innen ortomolekylær behandling.

● Eksem ● Akne ● Psoriasis 
● Allergier ● Aldringstegn ● med mer

www.drbondevik.no     Tlf. 23383320

Dr. Bjørn E. Bondevik, 
spesialist i hudsykdommer
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Neste Nummer

I salg fra 18. januar!

Neste gang i Helsemagasinet:

Dessuten: Bokomtaler, kronikk, hverdagsoppskrifter, ortomolekylær medisin, 
forskningsnytt, under overflaten med mer…

sirkeltrening i stua 
– effektiv gratis 

trening

Brettkjører 
terje håkonsen 

– en idealistisk 
proff

hårtap hos 
kvinner 
– hva kan g jøres?

smertelindring 
med pulserende 
kortbølgeterapi

●  dyrevelferd – hvordan 
få fornøyde dyr?

●  kan dyr sørge?
●  Hvordan påvirker dyr 

menneskets helse?

Tema: 

dyr 
– til hygge 
og nytte



• Hver seng og madrass spesialtilpasses din kropp
• Sengen gir optimal liggekomfort og trykkavlastning

• Green Sleep’s sovesystem bidrar til at du får mer av den viktige  
dypsøvnen, samt bedre blodsirkulasjon i rygg, nakke og hofter

• 100% pustende, naturlige og økologiske materialer
• Ingen syntetiske materialer, springfjærer eller metaller

• Alt er håndlaget – vi leverer alle størrelser 

Madrassmaterialet består av 
100% økologisk rågummi 
«Hevea Brasiliensis», som er 
naturlig antibakterielt.

Flexsystemet i sengebunnen tilpasses 
din kropp: Myk, medium eller fast.

Madrassen tilpasses kroppen din 
ved hjelp av tre lag, tre soner og tre 
fastheter: Myk, medium eller fast.

Sengebunnene er laget av 
bøk. Velg mellom: Insert, 
sitter eller electro.

Ring  97 99 84 00 så gjør vi en avtale om demo!
Showroom: Kjelsåsveien 114, 2.etg., 0491 Oslo

www.greensleep.no

Madrasser koster 

fra 5 300,- 

Sengebunner fra

1 900,- 

Er det mulig å sove 30% bedre?

Fordelaktige priser – rett fra produsent!



Gleden med sunnhet!

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no

www.solaray.no

Bidrar til normal benbyggning
Solaray Kalsium inneholder organisk 
bundet kalsiumcitrat i en ny og forbedret 
utgave. Solaray 
Magnesium består av 
et magnesium- 
kompleks for 
optimalt opptak i 
kroppen. Begge 
bidrar til en normal 
benbygging. 

Travel hverdag?
Solaray Mega-B-stress inneholder alle 
B-vitaminer samt C-vitamin og magnesi-
um som bidrar til å redusere 
tretthet og utmattelse og 
til å opprettholde normal 
hud og hår. Vitamin B og C 
er vannløselige og lagres 
derfor ikke i kroppen. Dette 
betyr at B-vitamin bør 
inntas daglig.

Solaray Super Digestaway™ er et plantebasert enzymkompleks som virker 
på nedbryting av både proteiner, fett, karbohydrater og fiber. Produktet 
inneholder i tillegg aminosyren glutamin og fem fordøyelsesstøttende urter.

Enzymkompleks

Kjøpes i helsekostbutikker, utvalgte apotek eller via www.solaray.no.

Feminin balanse 
Solaray GPH Rødkløver er en god kilde 
til naturlige planteøstrogener av typen 
isoflavoner.  Isoflavoner 
i rødkløver kan dempe 
overgangsplager som het-
etokter og nattesvette. Kan 
også virke balanserende på 
østrogendominans og PMS. 
Kun 1 kapsel pr. dag!

NYHET!


