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Leder

 ftenpostens leder 13. desember 2015 gjenga helseminister Høies påstand om at 
hvis vi kuttet inntaket av mettet fett med fem gram per dag, kunne det bli 500 færre hjerte-
infarkt i året  – en ren gjetning. Det er heller ikke ”evidensbasert” når ”ekspertene” hevder 
at tre gram mindre salt i maten per dag vil gi 1 000 færre dødsfall av hjerteinfarkt og 
hjerneslag hvert år og at 400 000 nordmenn vil få lavere blodtrykk. Myndighetene ”synes” 
at vi bør kutte inntaket av sukker, man har ingen planer om å regulere tillatt mengde i sjo-
kolade, saft, brus eller frokostblandinger, eller å avgiftsbelegge stivelsesholdige melvarer 
som spagetti, hvit ris, brød, kjeks eller kaker.

Fett kjøtt er fortsatt mer helsebringende enn et magert kosthold med mye stivelse. Feite 
middager basert på naturlige råvarer bør brukes året rundt og ikke forbeholdes jula.

Norske husstander eier omkring ¾ millioner katter og 400 000 hunder, 125 000 hester 
og et ukjent antall tusen fugler og andre kjæledyr. De fleste har enten hatt eller kjenner 
noen som har kjæledyr, som betyr mye for manges velvære. Vi diskuterer dyrs betydning 
for vår helse og vil i kommende numre diskutere hvordan vi kan gjøre livet godt for dem i 
hverdagen og hvis de er syke.

Debatten om kosttilskudd fortsetter fordi Legemiddelverket mot slutten av 2015 forsøkte 
å begrense adgangen til å importere selv lave doser kosttilskudd. Organiserte protestak-
sjoner fikk dem til å ombestemme seg, men tillatte doser vitaminer i fritt salg er fortsatt 
latterlig lave. Vi diskuterer hva som kan ligge bak ”ekspertenes” negative holdning til en 
velprøvd terapi som ortomolekylær medisin samtidig som de begeistres over rådyre, syn-
tetiske ”legemidler”.

Vi presenterer en gründer som lager kvalitetsprodukter innen helsekost, anmelder bøker, 
diskuterer forskningsnyheter, økologisk mat og idrett, foreslår hvordan man kan komme 
i form hjemme i stua, presenterer kronikk om vaksiner, en artikkel om tarmen, mulige 
løsninger på krigen i Syria, presenterer nye, velsmakende høyfettretter og mye annet. 

Godt nytt år!

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

Det er tydeligvis en trend at 
alle eldre anbefales å bruke 
blodfortynnende medika-
menter. Man kan ikke måle 
blodets ”tykkelse”, opplyste  
min fastlege. Uansett hva  
man vet om dette, anbe-
fales blodfortynnende 
medikamenter.

Jeg har brukt Albyl E i 
mange år, men en dag 
fant en hjertespesialist på 
Sykehuset i Vestfold ut at 
jeg skulle bruke 5 mg av 
en ny type som het EliQuis 
(se www.felleskatalogen.
no/medisin/eliquis-
bristol-myers-squibb-
pfizer-572466). Som sagt, 
så gjort. Etter kort tid fikk 
jeg store synsforstyrrelser. 
Min øyelege konstaterte at 
jeg hadde blødning inne i 
øynene og at blodet blandet 
seg med øyevæsken. 
Venstre øye var verst. 
 
Jeg ringte da kardiologen 
på Sykehuset i Vestfold, 
som sa at jeg måtte slutte 
med dette medikamentet 
med en gang. Jeg spurte 
om jeg skulle gå tilbake til 
Albyl E, hvorpå han svarte 
at nyere forskning viste 
at Albyl E ikke hadde så 
gunstig effekt på blodet som 
man hadde trodd tidligere 
og at det ikke var noen 
grunn til det. Jeg spurte hva 
jeg da burde bruke, hvorpå 
han svarte ”ingen ting”.
 
Seinere har jeg vært på 
Rikshospitalet for utred-
ning til å få satt inn en 
plugg i hjerteøret, en liten, 
sekkformet utvidelse på 
hvert hjerteforkammer 
bygd opp av muskulatur. 
Dette skulle redusere 
muligheten til å få blod-
propp. Hjertespesialisten 

ville at jeg skulle gå i gang 
igjen med Albyl E, noe 
jeg gjorde, men etter kort 
tid fikk jeg igjen blødning 
på øynene. Jeg holdt opp 
i flere måneder og testet 
Albyl E på ny. Etter bare 
fire dager var blødnings-
symptomene tilbake. Jeg 
forsøkt også ramsløk, men 
det samme gjentok seg.
 
Nå bruker jeg sitroner som 
jeg presser saften av og 
drikker med vann, og nå 
kommer spørsmålet: Har 
sitron en blodfortynnende 
virkning?
 
Mitt blodtrykk er normalt 
etter at jeg begynte å innta 

cirka 17 ml Zizino Omega-
3, som er tilsatt olivenolje. 
Jeg tar litt olivenolje i 
tillegg med maten i neste 
måltid. Jeg har pacemaker 
fordi jeg i lengre tid har 
hatt så lav puls som 30/
minutt. Dette ble kon-
statert på overvåkningen 
på Sykehuset i Vestfold. 
Pacemakeren fungerer 
utmerket, og jeg har nå 
en puls på 60. Jeg er i fin 
form, trener annenhver 
dag én time og har passert 
82 år. 
Willy Enger

VOF: Biokjemikeren Barry 
Sears (f. 1947) har skrevet 
om acetylsalisylsyre i Finn 

din sone (Hilt & Hansteen, 
2000) og anbefaler kun 
små doser for å forhindre 
blodpropp, det vil si noen 
milligram hver 4.–6. time 
i løpet av døgnet. Albyl E 
inneholder 75 mg, mye mer 
enn man trenger. Pussig 
nok må man ha resept fra 
lege for å kjøpe Albyl E på 
apotek, mens bensinstasjo-
ner, matvare- og nettbutik-
ker selger 500 mg. Sears 
anbefaler at man først og 
fremst får i seg et optimalt 
forhold mellom omega-3- 
og omega-6-fettsyrer.
       
Det er vist at omega-3- 
fettsyrer kan motvirke 
blodpropp, og magnesium 
motvirker effekten av et 
for høyt kalsiuminntak 
og virker åreutvidende. 
Mange inntar lite vitamin 
K, som har en regulerende 
virkning på koagulering, 
jf. ”Vitamin K – viktig 
for skjelettet, blodårer og 
nervesystemet” av Johnny 
Laupsa-Borge (VOF 2014; 
5 (6): 54–62).

Sitroner motvirker forsur-
ing i blodet, hvilket betyr at 
det tilfører elektroner, noe 
som trolig er gunstig for å 
motvirke blodpropp uten at 
vi har studier å vise til.

Du skriver ikke noe om 
kostholdet, men vi anbefa-
ler et høyfettkosthold med 
optimalt forhold mellom 
omega-3- og omega-6- 
fettsyrer (omkring 1:1-2), 
rikelig med grønnsaker 
og et begrenset inntak av 
karbohydrater. Et slikt 
kosthold virker helbre-
dende på de fleste vanlige 
helseproblemer. DVP

Blodfortynning
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En bekjent av meg skal 
snart begynne med 
metabolsk kreftterapi, 
som inkluderer en hel del 
vitaminer, mineraler og 
planteekstrakter. Jeg leste i 
VOF om Steve Hickey, som 
forsvarte vitamin C i sam-
menheng med at antioksi-
danter også kan beskytte 
kreftceller, noe som ikke 
skulle gjelde vitamin C. Det 
jeg gjerne skulle visst, er 
hvilke antioksidanter som 
faktisk beskytter kreftceller 
og om man bør kutte ut 
disse helt. Terapien består 
blant annet av store doser 
vitamin E-kompleks. 
Robin

VOF: Alle naturlige antiok-
sidanter beskytter mot frie 
radikaler, som kan føre til 
skader på cellene og antas 
å kunne utløse kreft. Derfor 
anbefaler mange naturme-
disinske leger bruk av ulike 
antioksidanter samtidig mot 
kreft. Det er godt dokumen-
tert at store doser vitamin 
C motvirker kreft, jf. artik-
kelen om dette i nr. 5, og 
mange naturmedisinske 
leger anbefaler store doser 
for eksempel av naturlig 
vitamin E og koenzym Q10 
mot kreft. Det viktigste 
tiltaket er imidlertid å kutte 
ned på inntaket av karbohy-
drater, slik vi også beskrev i 
nr. 5. DVP

Kreft og antioksidanter

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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Fra innboksen

Jeg har ved flere tilfeller 
reagert på at man oppfører 
seg som en professor i 
tekstene: ”Jeg har rett, du 
har feil!” Fra ditt perspektiv 
kan det være slik, men det 
finnes mange svar;  det som 
er rett for en person, er ikke 
nødvendigvis rett for andre. 
Jeg så meg veldig lei av den 
mentaliteten og savnet  å 
være åpen og å se ting fra 
flere sider. Derfor  kaller 
jeg det professormentalitet, 
for akkurat slik oppfører 
alle professorer jeg kjenner 
seg. Jeg synes også det er 
frustrerende når noen spør 
om noe og får beskjed om å 
se i et tidligere blad. Enkelte 
ganger blir ingen ting for-
klart, bare henvist til. Dette 
synes jeg er arrogant! Det 
går an å skrive overflatisk 
og så skrive at det står mer 
om temaet i det og det 
bladet. Dere tar opp mange 

Oppsigelse av 
abonnementet

bra temaer som trengs å 
ta opp. Men for meg er det 
blitt en så stor irritasjon av 
å lese bladet, at det ofte blir 
liggende lenge før det blir 
bladd raskt igjennom og 
kastet.
Anonym

VOF: Vi har mottatt din 
utmelding og begrunnelsen. 
I de fleste tilfeller finnes 
det flere svar, men noen 
ganger finnes det fakta som 
alle er enige om, men som 
likevel betviles. Et banalt 
eksempel er at jorda er 
rund, noe mange hevdet 
ikke vare tilfellet for noen 
hundre år siden. I dagens 
debatt hevder mange for 
eksempel at vaksiner er 
årsaken til at nesten ingen 
lenger dør av alminnelige 
barnesykdommer i rike 
land, men dette er beviselig 
galt. Ellers mener vi at vi 
forsøker å belyse alle saker 
fra flere sider, dersom ikke 
debatten allerede er svært 
skjev i mediene. Da ønsker 
vi å framstille andre sider 
av saken og framlegge 
dokumentasjon for det vi 
mener er nærmere det som 
er korrekt. Leserne kan selv 
sjekke våre kilder, og vi 

mottar gjerne konkret til-
bakemelding dersom noen 
mener at vi tar feil. Tar vi 
feil, korrigerer vi gjerne 
tidligere utsagn. Vi har 
ingen prestisje i å ha rett og 
søker å være trofaste mot 
det som har vist seg å være 
så nær sannheten som det 
er mulig å komme.

At vi henviser til tidligere 
artikler, skyldes manglende 
plass i magasinet . Vi får 
mange spørsmål fra lesere 
som kan bruke vår søke-
funksjon (finnes på vof.
no) og selv kan lese det  vi 
tidligere har skrevet om 
den saken de er opptatt av, 
siden alle abonnentene har 
tilgang på alle magasinene 
i PDF-format. Skulle vi 
besvare alt på nytt, ville vi 
fått mindre spalteplass til 
nye temaer. DVP

”Jeg driver med vektløfting for sunne 
muskler, kondisjonstrening for sunt 

hjerte og spiser sjokolade for sunn 
mental helse.”
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KroniKK

Denne kronikken diskuterer 
tre temaer: 1) influensa og 
bivirkninger, 2) media og 
vaksiner og 3) forebygging 
ved hjelp av homøopatiske 
midler.

1. Influensavaksine og 
bivirkninger
En av de mest alvorlige 
bivirkningene av svine-
influensavaksinen var 
narkolepsi, som ikke er en 
ny bivirkning av vaksiner. 
Flere av Verdens helseor-
ganisasjons (WHO) eksper-
ter, som etter utbruddet av 
influensa i 2009 bestemte 
at det var en pandemi,1 
hadde bindinger til lege-
middelindustrien. 

”Vaksinasjonens far”, den 
britiske legen Edward 
Jenner (1749–1823), gjen-
nomførte i 1796 den første 
”vaksinasjonen” på en åtte 
år gammel gutt. Jenner 
stakk hull på en verkebyll 
til en budeie med kukop-
per og gned inn verken i 
guttens hud på et område 
han hadde påført et sår. 

Selv om hans mange forsøk 
på ”vaksinering” ikke var 
særlig vellykket, dannet det 
seg etter hvert en forestil-
ling blant mange leger og 
offentlige myndigheter om 
at vaksine var et udiskuta-
belt gode. 

Vaksinering har alltid vært 
kontroversielt, og i dag 
begynner glansbildet som 
offentlige myndigheter 
tegner av vaksiner, for alvor 
å slå sprekker. Vaksinen 
mot svineinfluensa var den 
første som gjorde deres 
påstander til skamme i 
nyere tid. Deler av media 
dristet seg til å formidle 
noen av bivirkningene, som 
blant annet omfatter narko-
lepsi og muligens også ME.

Lederen av Europarå-
dets helsekomité høsten 
2009 var den tyske legen 
Wolfgang Woearg, som er 
spesialist på influensa. Han 
mente at håndteringen av 
svineinfluensapandemien 
var århundrets skandale. 
Ifølge ham dreide det seg 

om en falsk pandemi som 
ble satt i scene av farmasøy-
tisk industri godt hjulpet 
av WHO og myndighetene. 

Helsemyndighetene i hvert 
medlemsland ble bedt om 
å sende rapport om utbre-
delsen av svineinfluensaen 
og tiltakene. Vi vet ikke om 
dette ble gjort i Norge, men 
helsemyndighetene har 
innrømmet at svineinfluen-
savaksinen – i motsetning 
til andre vaksiner – ikke var 
tilfredsstillende utforsket.

Norsk Pasientskadeerstat-
ning har fått inn over 100 
meldinger om narkolepsi 
etter svineinfluensavak-
sinen,2 de fleste for barn. 
Narkolepsi er ingen ny 
bivirkning, selv om myndig-
hetene bagatelliserer dette 
og det framstilles som om 
dette er første gangen noen 
får slike alvorlige reaksjoner 
av en vaksine. Allerede i 
1925 hadde imidlertid The 
Lancet en artikkel om flere 
tilfeller av sovesyke etter 
vaksinasjon i Nederland, 
hvorav flere endte med 

døden.3 Samme året hadde 
British Journal of Experi-
mental Pathology en lang 
artikkel om dødsfall etter 
andre vaksinasjoner.2 Året 
etter hadde Tidsskrift mot 
videnskapelig dyreplageri 
artikler om dødsfall etter 
vaksinasjon.2 

Ifølge Cochrane-samar-
beidet,4 et nettverk av 
forskere og forskningsin-
stitusjoner uten bindinger 
til legemiddelindustrien, 
er influensavaksiner vir-
kningsløse samtidig som 
de gir mange bivirkninger.5 
Cochrane-forskerne støttes 
av en artikkel publisert i det 
anerkjente tidsskriftet The 
Lancet Infections Diseases.6 
Der har Lone Simonsen og 
medarbeidere ved George 
Washington-universitetet 
i USA gjennomgått alle 
studier som er gjort på 
influensavaksiner. Konklu-
sjonene er entydige: Selv 
om vaksinedekningen i USA 
har økt fra 15 til 65 prosent 
fra 1980 og fram til i dag, 
viser ingen av studiene at 

Vaksiner gir ikke alltid forventet effekt og er heller ikke helt ufarlige. Media 
fokuserer nesten bare på dem som ikke er vaksinert og blir syke, selv om 
mange vaksinerte også rammes. Verken homøopatisk forebygging eller 
andre alternativer omtales i media.

tekst Thore K. AAlberg     Foto ShuTTerSTocK

Media, vaksiner 
og homøopati



11 www.vof.no  l

influensarelatert dødelighet 
er gått ned.7

2. Media og vaksiner
Media har lenge satt fokus 
på dem som får sykdom-
mer som de kunne vært 
vaksinert mot, men det 
setter sjelden søkelyset på 
dem som blir syke selv om 
de er vaksinert.

For utestående virker det 
som om de dominerende 
mediene er blitt støttespil-
lere for helsemyndighetenes 
vaksinasjonspolitikk, 
som Statens institutt for 
folkehelse (SIFF) har 
ansvaret for. ”Folkehelsa” 
ble etablert i 1929 ved hjelp 
av en million kroner fra 
Rockefeller-stiftelsen.8 Det 
reises aldri spørsmål om 

den farmasøytiske industri-
ens egeninteresse av størst 
mulig salg av vaksine-
produkter eller bindinger 
mellom industrien og fors-
kningsinstitusjoner. Det blir 
sjelden stilt spørsmål om 
hva slags vitenskapelig fors-
kning som ligger til grunn 
for barnevaksinasjonspro-
grammet. Offisielt er det 
ikke lov til å eksperimentere 
på barn. Spør en helsemyn-
dighetene om dokumenta-
sjon, sies det at teoretiske 
beregninger ligger til grunn 
for de ulike vaksinene. Når 
det kommer en ny barne-
vaksine, blir i realiteten alle 
barn med på et gedigent 
eksperiment. Hvor er det 
blitt av doble blindtester, 
”gullstandarden” innen 
medisinsk forskning?

Spesielt NRK både i nyhets- 
og såkalte underholdnings-
programmer, som eksem-
pelvis ”Folkeopplysningen”, 
har etter mitt syn tendens 
til å gi et negativt bilde av 
vaksineskeptikere. I beste 
fall har de intervjuet skue-
spilleren Sølje Bergmann, 
som ble framstilt som 
”emosjonell”, i motsetning 
til tilhengere av vaksiner, 
representert ved forskere 
og leger som representerer 
fornuft og saklighet.9 Hvis 
media i tillegg får plassert 
”vantro” vaksineskeptikere 
i samme kategori som 
alternativ medisin, hvor alt 
fra akupunktur og kron-
prinsesse Märthas engler 
er representert, er bildet 
komplett.

Mange vaksineskeptikere 
har satt seg grundig inn 
i vaksineproblematikken 
ved å lese internasjonale, 
medisinske fagtidsskrifter. 
Tallrike artikler viser at 
vaksiner ikke er så uproble-
matiske som deler av media 
framstiller dem.10 Konsen-
susen når det gjelder virk-
ningene av vaksiner, er ikke 
alltid like stor i internasjo-
nale media. Bildet er likevel 
ikke helsvart i Norge når 
det gjelder å sette søkelyset 
på vaksinenes negative 
sider. TV2 hadde for noen 
år siden en egen dokumen-
tar om konsekvensene av 
vaksinen som var ment å 
forebygge hjernehinnebe-
tennelse. Denne vaksinen 
førte muligens til ME hos 
enkelte.11

Dersom det viser seg at 
noen uvaksinerte får en 
sykdom en kan vaksinere 
seg mot, slår norske media 
slike saker stort opp. Dette 
var tilfellet med det som ble 
framstilt som en mesling-
epidemi, og som startet på 

Det reises aldri spørsmål om den farmasøytiske 
industriens egeninteresse av størst mulig salg av 
vaksineprodukter eller bindinger mellom industrien og 
forskningsinstitusjoner. Det blir sjelden stilt spørsmål 
hva slags vitenskapelig forskning som ligger til grunn 
for barnevaksinasjonsprogrammet. ”



12 l  Helsemagasinet VOF  l  JANUAR  2016

KroniKK

de britiske øyer sommeren 
2014. Da et barn døde av 
meslinger i Tyskland våren 
2015, ble det ikke nevnt 
med ett ord om at barnet 
var alvorlig sykt på forhånd 
eller at dødsdiagnosen ble 
stilt før obduksjon. Media 
slår ofte opp enkelthistorier 
som lett blir generalisert til 
å gjelde alle uvaksinerte. 
Men hva gjør mediene hvis 
vaksinerte blir syke av den 
sykdommen de er vaksinert 
mot?

I begynnelsen av oktober 
2015 fikk omkring 20 stu-
denter ved NTNU kusma. 
Åtte av dem var norske, 
og sju var vaksinerte mot 
kusma, men fikk likevel 
sykdommen. Basert på 
medias oppfatning av at 
vaksiner er en garanti 
mot å få sykdommen en 
blir vaksinert mot, burde 
hendelsen i Trondheim ha 
ført til store oppslag både i 
radio, aviser og TV. Kun én 
riksdekkende avis, Aften-
posten, hadde to oppslag 
om dette,12,13 der det ene var 
slått opp både på forsida 
og med to sider inne i 
avisen.11 I motsetning til 
det som er vanlig praksis, 
gikk ikke media i samlet 
flokk. I november 2015 
formidlet NRK nyheten om 
at kusmaepidemien, som 
de mente hadde utspring i 
miljøet rundt Studenteruka 
i Trondheim, hadde spredd 
seg til Bergen. De skrev 
ikke et ord lenger om de 
var vaksinert eller ikke. På 
Dagsrevyen 12. november 
henviste NRK til sine 
nettsider om 25-åringen 
som hadde vunnet fram i 
Høyesterett etter at han 
hadde fått MS etter MMR-
vaksine som 12-åring,14 
men ga ingen antydning på 
nyhetene i beste sendetid 
om hvilken vaksine det 
dreide seg om.

3. Homøopatisk 
profylakse
I nyere tid er det utviklet 
behandlingsformer for å 
kurere vaksineskader. Det 
er også foretatt systematiske 
utprøvinger av homøopa-
tisk forebygging både for 
barnesykdommer og andre 
epidemiske sykdommer.

Allerede i homøopatiens 
barndom ble homøopatisk 
medisin brukt både kurativt 
og forebyggende mot flere 
epidemiske sykdommer. I 
moderne tid utviklet den 
hollandske legen Tinus 
Smits (1946–2010) en 
behandlingsform (cease-
terapi) som bygde på 
homøopati, for barn som 
var skadd av vaksiner. Flere 
av barna hadde utviklet 
autisme.15 Den australske 
forskeren Isaac Golden 
har utviklet et systematisk 
”vaksinasjonsprogram” 
som bygger på homøopatisk 
profylakse.16 

Norge sammenlikner seg 
vanligvis ikke med land 
som Cuba og India, som 
ikke kan bruke mange 
millioner på vaksiner og 
medikamenter på blå resept 
og derfor har vært nødt til å 
tenke alternativt. I delstaten 
Andhra Pradesh i India ble 
det utført en studie med 
profylaktisk homøopatisk 
behandling mot japansk 
hjernebetennelse (mygg-
overført). Første året sank 
tilfellene merkbart, likedan 
andre året. Tredje året 
var det ingen dødsfall av 
sykdommen blant dem som 
hadde fått homøopatisk 
behandling, mens tilfellene 
i nabodistriktene var slik de 
brukte å være.17 

Cubanerne har de opplevd 
fantastiske resultater med 
homøopatisk profylakse 
av leptospirose, en bakte-

riesykdom som kan smitte 
fra dyr til mennesker. 
Det interessante er at det 
cubanske Finley-insti-
tuttet,18 en vitenskapelig 
organisasjon som driver 
forskning på og produserer 
vaksiner, står bak dette med 
støtte fra WHO. På grunn 
av de gode resultatene med 
leptospirose brukes nå også 
homøopatisk profylakse 
mot hepatitt A, denguefeber 
(virus overført fra mygg) 
og sykdommer forårsaket 
av pneumokokker. Cuba 
brukte homøopatisk profy-
lakse mot svineinfluensa og 
opplevde ingen tilfeller av 
svineinfluensa.16

USA vedtok i 1961 handels-
boikott av Cuba og avbrøt 
alle diplomatiske forbin-
delser, som først etter over 

50 år gradvis oppheves. 
Isoleringen av Cuba med-
førte at landet ikke er blitt 
invadert av representanter 
fra de store, flernasjonale 
farmasøytiske produsen-
tene. Finlay-instituttet eies 
av staten og drives ikke ut 
fra økonomiske motiver. 
Dette er grunnen til at de er 
villige til å se på alternative 
løsninger for å forebygge 
sykdommer. 

For over 50 år siden 
introduserte vitenskaps-
teoretikeren Thomas Kuhn 
(1922–1996) begrepet 
paradigme for å beskrive 
hvordan ”hovedsporet” 
innen forskning definerer en 
felles oppfatning av verden 
og vitenskapen. Kuhn disku-
terer hvordan et paradigme-
skifte kan foregå.19 Det går i 
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korthet ut på at dersom nye 
ideer, sannheter og verdens-
anskuelser (paradigmer) 
blir introdusert, møtes de 
med motstand av det eksis-
terende forskersamfunnet, 
som søker å opprettholde 
status quo med ”alle midler”. 
Legen Ignaz Semmelweiss 
(1818–1865), som oppdaget 
at renslighet kunne redusere 
dødeligheten blant fødende 
kvinner, ble for eksempel 
latterliggjort og utstøtt av 
sin samtid. Noen tiår seinere 
godtok imidlertid alle hans 
råd om at legene måtte 
vaske hendene grundig 
før de hadde kontakt med 
pasienter.

Ofte er vestlig medisin seg 
selv nærmest, og med sin 
etnosentriske holdning blir 
fattige lands metoder for å 

forebygge sykdom på ofte 
karakterisert som ”uvi-
tenskapelige”. Det samme 
gjelder Norges holdning til 
behandlingsformer som er 
i bruk i mange europeiske 
land og som der dekkes av 
det offentlige. I England 
finnes en rekke homøopa-
tiske sykehus, og i Sveits 
er blant annet homøopati, 

antroposofisk medisin og 
kinesisk medisin sidestilt 
med vestlig skolemedisin. 
Norske medier bringer 
imidlertid sjelden informa-
sjon om slike forhold i 
andre land,20 og dermed 
uteblir debatten om hvor-
vidt vi kan ha noe å lære.

Har vi noe å lære?
Vaksinasjon er trolig ikke 
den velsignelsen mange 
har trodd. Vaksiner er ikke 
alltid effektive, og bivirk-
ningene er trolig større enn 
antatt. Uten å kanskje ville 
det ser det ut til at store 
deler av media fungerer 
som mikrofonstativ både 
for farmasøytisk industri og 
helsemyndighetene. Hadde 
de ikke vært det, ville de 
blant annet ha skrevet om 
homøopatisk forebygging 
av sykdom, noe både Cuba 
og deler av India har god 
erfaring med.
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Noe godt

Marshmallow er ganske unikt 
mumsestoff som mangler 
sidestykke i godteriverdenen. 
”Lavkarbo”-varianten kan 
naturligvis ikke inneholde 
sukker og kan derfor ikke grilles 
på bål. Det er likevel mulig å 
lage luftige, deilige munnfuller 
som enten kan spises alene eller 
brukes i små biter på kakaoen. 
Et av triksene er å få eggehvi-
teblandinga til å holde seg stiv 
nok. For å få til det brukte jeg til 
denne oppskriften vinstein eller 
kremortartari (kaliumhydro-
gentartrat), kanskje bedre kjent 
som cream of tartar. Dette er et 
salt av tartarsyre, som dannes 
under vinlaging. Jeg bestilte 
det via den norske nettbutikken 
www.bakeshop.no, så nå kan 
kakaosesongen bare komme!

Du trenger:

3 store eggehviter
4 ts gelatinpulver eller 4 

plater gelatin
1 ts kremortartari for å 

stabilisere eggehvitene 
med

80 g erytritolmelis, for 
eksempel SukrinMelis®

15–20 dråper stevia, 
nøytral eller vaniljesmak

1 vaniljestang eller 1 ts 
usøtet vaniljeekstrakt 
(lagde du din egen etter 
oppskrift i Helsemagasi-
net nr. 6/2015?)

0,6 dl kaldt vann
1,8 dl kokende vann
1 ts kokosmel til å ”pudre” 

marshmallowene
en klype salt

Slik gjør du:

Kle en kakeform i størrelse cirka 20 x 20 cm med 
bakepapir og strø på et lag kokosmel. Jo større form, 
desto ”lavere” marsmallow. Ha gelatinen i ei steke-
panne og ha i kaldt vann. Sørg for at vannet dekker all 
gelatinen. Hvis du bruker vaniljestang; del stangen på 
langs og skrap ut frøene med en kniv. Pisk eggehvitene 
stive med en elektrisk visper. Ha sakte i kremortartari, 
erytritol, vaniljefrøene og salt. Hell i det kokende 
vannet i panna med gelatinen og rør til det er oppløst. 
Hvis du får klumper, kok blandinga raskt på svak 
varme og rør til klumpene oppløses. Ha i steviadråper 
og bland godt. Hell nå gelatinblandingen i eggehvitene 
veldig sakte på middels hastighet på mikseren. Når 
alt er helt i, kjør mikseren på høyeste hastighet til 
blandinga blir tykk som krem (3–5 minutter).
Ha blandingen i kakeformen og fordel den jevnt 
utover. Dryss eventuelt litt mer kokosmel på toppen.
Settes i kjøleskap i 2–3 timer eller over natten til blan-
dingen har størknet. Ta ut av kakeformen, og skjær 
opp i biter med ønsket størrelse.

Marshmallow
tekst og Foto Anne lene JohnSen

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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Arrangeres i samarbeid mellom:

Keyhans Ighaninans metode (IndreRo) er basert på 
elementer	fra	østens	filosofi	og	vestlig	psykologi.	På	kurset	
hjelper	han	deltakerne	til	å	finne	ut	hvem	de	er	og	hvordan	
de best kan kommunisere med partnere, familie og venner. 
Han vil på dette kurset blant annet ta for seg, sorg, savn og 
avhengighet. Metoden forklares på hans hjemmeside 
www.indrero.com.

Dag Viljen Poleszynski diskuterer siste funn om vår fortid 
som jegere og sankere, hvordan våre forgjengere tilpasset 
seg miljøet og kostholdet og hvilken grad dette kan tjene 
som rettesnor for vårt kosthold i dag. Han diskuterer 
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 
før 1. april!
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Forskningsnytt

Metabolsk syndrom er konvensjonelt en felles-
betegnelse for en samling  ”risikofaktorer” 
for utvikling av hjerte- og karsykdom og 
diabetes type 2, og inkluderer økt livvidde, 
insulinresistens, nedsatt glukosetoleranse, 
forhøyet konsentrasjon av fettstoffer i 
blodet (triglyserider) og forhøyet blodtrykk. 

Det har lenge vært kjent at høyt inntak av 
sukkerholdig brus øker risikoen for å få 
metabolsk syndrom, men hva med lettbrus? 
Data på dette har manglet. Forskere fra USA 
har undersøkt problemstillingen i to studier. 
I begge ble det funnet at individer som drakk 
minst én brus (med og uten sukker sett 
samlet) per dag, hadde høyere forekomst av 
metabolsk syndrom enn dem som ikke drakk 
så mye. Det ble videre funnet at inntaket av 
lettbrus var korrelert med økt risiko for økt hof-
teomkrets og økt fastende blodsukker i begge 
studier. Dette underbygger hypotesen at det kan 
være en kobling mellom lettbrus og metabolsk 
syndrom, selv om disse to studiene ikke kan si 
noe om kausalitet. 

Fra andre studier vet vi imidlertid at et høyt 
inntak av sukker og andre raffinerte karbohydra-
ter er den viktigste årsaken til symptomene som 
inngår i betegnelsen ”metabolsk syndrom”. IM

Kilde:
Crichton G, Alkerwi A, Elias M. Diet soft drink consumption is associa-
ted with the metabolic syndrome: a two sample comparison. Nutrients 
2015; 7: 3569–86. http://www.mdpi.com/2072-6643/7/5/3569

Mange kreftpasienter i 
sluttfasen av livet gis cel-
legift for å bedre livskvali-
teten. En ny studie viser at 
denne praksisen bør endres 
fordi cellegifter til og med 
kan forverre livssituasjo-
nen hos dem som klarer 
seg fint. 

Studien omfattet 661 
pasienter med rask spred-
ning av kreft. Halvparten 
fikk cellegifter for å bedre 
livskvaliteten. Behandlinga 
gjorde imidlertid ikke 
dette, og det var heller 
ingen bedret overlevelse 
hos dem som fikk cel-

legift. Forskerne foreslår 
at retningslinjene til Det 
amerikanske samfunnet 
for kliniske kreftforskere 
(ASCO) bør revideres slik 
at cellegift ikke gis til ter-
minale kreftpasienter fordi 
det kan være skadelig. IM

Kilde:
Prigerson HG, Bao Y, Shah MA mfl. 
Chemotherapy use, performance 
status, and quality of life at the end 
of life. JAMA Oncology 2015; 1: 
778–84. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26203912

Lettbrus og metabolsk syndrom

Cellegift på slutten av livet
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Matpolitikk

Genmodifisering skiller 
seg fra tradisjonelt fored-
lingsarbeid både i tempo 
og radikalitet. Ved hjelp av 
genmodifisering kan vi for 
eksempel sette et gen fra 
en fisk inn i en grønnsak. 
På denne måten fjerner vi 
naturens egne artsbarrierer. 
Vi vet lite om de langsiktige 
konsekvensene av dette for 
mennesker, dyr og miljø.

Ingen dyrking  
eller import i dag
Så langt verken dyrkes eller 
importeres genmodifiserte 
organismer (GMO) til mat 
eller fôr i Norge. Omtrent 
alle dagens GMO-er er lagd 
enten for å tåle ekstra mye 
sprøytemidler, eller de er 
modifisert til selv å skille 
ut gift som skal drepe ska-
deinsekter, eventuelt begge 
deler.

I dag brukes store mengder 
sprøytemidler i landbruket, 

og det sløses med vann, jord 
og andre knapphetsressur-
ser. Dagens genmodifiserte 
organismer er ikke svaret 
på disse utfordringene. 
Tvert imot mener Nettverk 
for GMO-fri mat og fôr at 
bruk av GMO vil forsterke 
dagens negative utvikling. 
Derfor støtter vi initiativene 
som FNs matvareorganisa-
sjon har tatt for å fremme et 
”agroøkologisk landbruk”, 
det vil si familielandbruk 
av selveiende bønder som 
produserer mat basert på 
lokale, fornybare ressurser. 
Dette gir gode resultater 
både for avlinger og folke-
helsa.

Hvorfor vi sier nei  
til dagens GMO-er
Dagens genmodifiserte 
organismer øker risikoen 
for resistens hos ugress og 
insekter. I Brasil meldes 
nå at ugress på så mye 
som 30 prosent av arealet 

som brukes til GM-soya, 
kan ha blitt resistent mot 
sprøytemiddelet glyfosat. 
Resistens fører til at bønder 
sprøyter mer eller med ster-
kere sprøytemidler. GMO 
forurenser åkrene til bønder 
som driver økologisk eller 
konvensjonelt og truer 
lokalt plantemangfold. Det 
er også store kunnskapshull 
når det gjelder GMO og 
konsekvensene for mikro-
livet i jorda og i resten av 
økosystemet.

I 2014 kategoriserte 
Verdens helseorganisasjon 
glyfosat som sannsynlig 
kreftframkallende. Når 
sprøytemiddelresistente 
planter kan sprøytes 
gjennom hele sesongen 
og fram til de høstes, øker 
naturligvis risikoen for å 
finne sprøytemiddelrester i 
maten. Det er uakseptabelt 
at det nesten ikke er utført 
forskning for å finne ut 
hvilken betydning dette har 
for folkehelsa.

Gode alternativer
Det produseres fortsatt nok 
mat til å gi alle et balansert 
og næringsriktig kosthold 
dersom vi fordeler mat 
og produksjonsressurser 
rettferdig. Derfor må vi 
ikke akseptere at GMO blir 
brukt som politisk sovepute 
i kampen mot sult. Vi er for 
forskning på GMO, men vi 
vil ha mer uavhengig fors-
kning på mulige helse- og 
miljøeffekter. I dag utføres 
det meste av forskninga av 
industrien, og det finnes 
ingen vitenskapelig kon-
sensus på GMO-området. 
Vi har tid til å skaffe mer 
kunnskap om mulige 
langsiktige konsekvenser, 
samtidig som vi retter 
oppmerksomheten mot de 
løsningene vi med sikkerhet 
vet gir gode resultater både 
på kort og lang sikt.

Denne spalta presenterer klare meninger om norsk mat- og 
landbrukspolitikk. Her kommer et bidrag av Aina Bartmann, 
som er koordinator i Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

Sunn skepsis til GMO 

Om forfatteren
Aina Bartmann (f. 1959) var geite-
bonde i Lyngen i Troms 1979–1998 
(da Edelmann). Hun var leder i 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
1992–1994  og har de siste 11 årene 
etablert og drevet Bondens marked i 
Norge.  Bartmann er nå koordinator i 
Nettverk for GMO-fri mat og fôr. 
E-post: aina@oikos.no, 
Facebook: https://www.facebook.com/neitilGMO.

tekst AinA bArTmAnn     Foto odd gunnAr nordengen

Nettverk for GMO-fri mat og fôr
Nettverket skal bidra til å opprettholde en restriktiv 
praksis overfor GMO i Norge i en situasjon hvor lovgiv-
ning og næring er under press, og gjennom informa-
sjon og andre tiltak bidra til å spre en føre-var-basert 
tilnærming til GMO. Nettverket utgjøres av 17 norske 
organisasjoner: Biologisk-dynamisk Forening, Coop 
Norge Handel, Debio, Framtiden i våre hender, Green-
peace, Grønn Hverdag, Miljøvernforbundet, Natur og 
Ungdom, Norges Birøkterlag, Norges Bondelag, Norges 
Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, 
Naturvernforbundet, Oikos – Økologisk Norge, Spire – 
Utviklingsfondets ungdom og Utviklingsfondet.
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Mattilsynet sendte 15.12.2015 ut høringsforslag til endring av kosttilskuddforskriften 
der de foreslår å endre tillatte maksimumsgrenser for folsyre, magnesium og 
minimumsgrenser for en rekke vitaminer og mineraler.1 Store ressurser brukes for å 
finne ”farlige” kosttilskudd, mens USA i årtier har tillatt alle slags næringskonsentrater 
i fritt salg uten å ha påvist verken dødsfall eller flere alvorlige bivirkninger enn dem 
inntak av mat kan gi. Kan årsaken ligge i dypstrukturelle særtrekk ved vårt samfunn?

tekst dAg VilJen PoleSzynSKi     Foto ShuTTerSTocK

”Farlige” kosttilskudd 
og dypstruktur

Mattilsynets høringsforslag inne-
holder fire forslag til endring av kost-
tilskuddforskriften:
1) Maksimalt tillatt mengde folsyre 
(folat) i kosttilskudd på 200 µg (per 
døgndose) opprettholdes for den 
generelle befolkningen, men økes til 
400 µg for kvinner i fruktbar alder. 
For sistnevnte foreslås krav om sær-
skilt merking.
2) Tillatt maksimaldose for mag-
nesium i kosttilskudd reduseres fra 
dagens 600 mg til 250 mg.
3) Nasjonale minimumsgrenser (for 

kosttilskudd) foreslås redusert slik at 
de tilsvarer 15 prosent av referansever-
diene angitt i vedlegg XIII del A i EUs 
matvareinformasjonsforordning.
4) For folsyre foreslås å øke min-
imumsmengden til tilsvarende 15 
prosent av referanseverdiene.

Bakgrunnen for forslagene er at EU 
fortsatt ikke har ”harmonisert” min-
imums- og maksimumsgrenser for 
innhold av vitaminer og mineraler i 
EØS-området. I prinsippet kan derfor 
medlemslandene relativt fritt regulere 

slike grenser, som varierer innenfor 
EØS. Mens norsk regelverk for kost-
tilskudd er særdeles strengt, har for 
eksempel Sverige en langt mer liberal 
praksis. Derfor reiser mange nord-
menn over grensa for å kjøpe høyere 
doser enn tillatt i Norge. Andre tar med 
kosttilskudd fra USA, der nærings- 
konsentrater selges fritt nesten uten 
dosebegrensninger i dagligvare- og 
helsekostbutikker.

Mattilsynet bruker uttrykket ”døgn-
dose” synonymt med maksimaldose i 
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giftning ble rapportert etter inntak 
av 120 g epsomsalt (magnesiumsul-
fat7), og flere alvorlige hendelser har 
vært rapportert etter inntak på 8–9 
g/dag. Magnesium i store doser kan 
føre til diaré, men det ikke er funnet 
noen slike virkninger etter inntak av 
250 mg. På denne bakgrunn ble 250 
mg vedtatt som øvre tillatte mengde i 
kosttilskudd. Dette er bare 10 prosent 
av dosen som kan føre til forgift-
ningssymptomer, hvilket vil si at det 
er brukt en ”usikkerhetsfaktor” på 10. 
Vi ser følgelig intet behov for å endre 
dagens tillatte dose av magnesium i 
kosttilskudd på 600 mg.

Minimums- og 
maksimumsgrenser
Den foreslåtte reduksjonen i mengden 
av en rekke vitaminer og mineraler 
til 15 prosent av ”referanseverdiene” 
for å kalle et produkt ”kosttilskudd” 
innebærer at det skal mindre til før 
et produkt regnes som kosttilskudd. 
For eksempel anbefales å redusere 
mengden niacin (vitamin B3) til 2,4 mg 
fra dagens 4 mg. Det kan bety at flere 
produsenter vil markedsføre kosttil-

kosttilskudd. Det skulle være åpenbart 
for alle at man kan innta langt høyere 
dosering enn anbefalt ved å ta flere 
piller per dag.

Folat i kosttilskudd
EUs tidligere vitenskapskomité (Sci-
entific Committee on Food, SCF) 
fastsatte en øvre grense på 1 000 µg 
folsyre per dag for voksne,2 basert på 
at et høyere inntak kan maskere et 
symptom på vitamin B12-mangel kalt 
megaloblastisk anemi. Uoppdaget 
kan en slik tilstand føre til irreversible 
nerveskader. SCF mente at et inntak 
på 1 000 µg folat med svært liten 
sannsynlighet kunne forårsake skader. 
Denne verdien ble basert på det laveste 
nivået hvor de fant uønskede bivirk-
ninger, var 5 000 µg, soom ble dividert 
med en ”usikkerhetsfaktor” på 5.

Ifølge Norsk legemiddelhåndbok3 har 
pasienter med såkalt pernisiøs (ond-
artet) anemi megaloblastisk anemi 
og/eller nevropati fordi de mangler 
vitamin B12. Forekomsten antas å 
være cirka én prosent hos folk over 
60 år; noen mener at bare 0,1 prosent 
rammes, mens andre angir inntil 4–14 
prosent blant eldre. Til sammenlikning 
rammes ifølge Store norske leksikon 
minst 1–3 prosent av befolkningen av 
matvareallergi/-intoleranse.4 Siden 
pernisiøs anemi skyldes B12-mangel, 
hvorfor anbefaler ikke myndighe-
tene økt inntak av dette vitaminet og 

advarer mot vegankost, som nesten 
ikke inneholder B12?

Som diskutert i en egen sak, diskuterer 
Mattilsynet mulighetene for at folat 
kan bidra til kreft, men Vitenskap-
skomiteen for mattrygghet (VKM) 
avviser at det foreligger ”sikker sam-
menheng mellom folsyretilskudd og 
kreft”. En studie fra 2010 med 385 000 
personer i flere EU-land antydet til og 
med at vitamin B6, folat og aminosyra 
metionin var forbundet minst med en 
50 prosents reduksjon i forekomsten 
av lungekreft.5

Magnesium i kosttilskudd
Mattilsynet foreslår å redusere ”døgn-
dosen” fra dagens 600 mg til bare 250 
mg, hvilket er det samme som SCF 
anbefalte i 2001 for voksne, inkludert 
gravide, ammende og barn fra 4 år.6 
Inntak av svært store doser magne-
sium kan føre til hjertesvikt. Det er 
rapportert om noen tilfeller i littera-
turen hvor alvorlige bivirkninger har 
oppstått etter inntak av inntil 24 gram 
magnesium; det første tilfellet av for-

Den foreslåtte reduksjonen i mengden av en 
rekke vitaminer og mineraler til 15 prosent 
av ”referanseverdiene” for å kalle et produkt 
”kosttilskudd” innebærer at det skal mindre til 
før et produkt regnes som kosttilskudd.”
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skudd med så små doser at tilskuddet 
ikke har særlig nytte. Vi er dessuten 
opptatt av at maksimaldosen er satt så 
lavt som 32 mg, tilsvarende det man 
får fra 150 g lever.

Blant tillatte stoffer i kosttilskudd 
nevnes også fluor, det mest elektron-
egative eller reaktive av alle grunnstof-
fene som finnes i det periodiske 
system.8 Fluors evne til å tiltrekke seg 
livgivende elektroner gjør det poten-
sielt farlig selv i små doser. Etter vår 
oppfatning bør det derfor ikke være 
tillatt å tilsette i noe kosttilskudd. 
Endringer i maksimaldosen bør ta 
hensyn til at dette reaktive, potensielt 
kreftframkallende grunnstoffet9,10 ikke 
er et essensielt element for overlev-
else. Fluorider bør reguleres på linje 
med kadmium og bly.

Begrenser salg av naturmidler
Myndighetenes syn på naturmidler 
gjenspeiler tankegangen til ”her-
skerklassen”, de som definerer vår 
virkelighet og fastsetter de lovene og 
reglene folk flest må leve etter. Etter 
vår oppfatning er deres tankegang et 
dypstrukturelt fenomen med lange 
røtter i vår forhistorie.

Som diskutert tidligere i Helsemagasi-
net,11 innskrenket Danmark-Norge 

folks adgang til å kjøpe og bruke 
naturmidler inkludert ernæring i 
helbredende øyemed da alt medisin-
salg gradvis ble forbeholdt apotekene 
for omkring 400 år siden. Naturlige 
næringsstoffer fra dyr og planter har 
vært brukt medisinsk i alle kulturer i 
tusenvis av år og var anbefalt av leger 
helt fra Hippokrates som ”resept”, 
som innebar å spise riktig. At naturen 
helbreder og at man skulle unngå bruk 
av kniv (operasjon) var i årtusener 
ansett som god legekunst. Dette ble 
gradvis endret, særlig etter (tvangs)
innføringen av katolsk kristendom for 
vel 1 000 år siden12 og lutherdommen i 
Danmark-Norge under reformasjonen 
1536–37.13 Ytringsfriheten var sterkt 
begrenset da Norge var underlagt 
Danmark fram til 1814, og folk innord-
net seg og dels fryktet danskekongene, 
prestene, universitetsprofessorer, 
legene og byråkratene i statsadminis-
trasjonen.14

Etter 900–tallet vokste det gradvis 
fram en ny forståelse av virkeligheten, 
fra en mer panteistisk og kollektiv 
tankegang (åsatroen15), eller det 
Johan Galtung har kalt dypkultur,16 
som betegner delte forestillinger om 
hva som er ”normale”, naturlige kjen-
netegn ved vår virkelighet: det som 
er i betydning av å være sant, seks 

forestillinger eller dype strukturer 
som finnes i vår kollektive tankegang. 
Disse inkluderer synet på natur, selv, 
samfunnet, verden, tid og kultur, 
sistnevnte inndelt i transpersonlig 
(”høyere makter”) og epistemologisk 
kultur. Epistemologi er satt sammen 
av de greske ordene epistêmê og logos 
(logos = ordet), som betyr læren om 
kunnskap og innsikt/forståelse. 

Det er viktig å merke seg at disse  
forestillingene ikke blir problemati-
sert, de bare er slik, hvilket vil si at de 
fleste av oss sjelden eller aldri tenker 
over hvorfor; de tilhører dypere lag 
av vår kollektive bevissthet, mange 
av dem ubevisste. Vi foretrekker slike 
forklaringer på myndighetspersoners 
oppfatninger framfor forestillinger 
om at de konspirerer for å villede oss. 
Det betyr ikke at ingen begår ulov-
lige handlinger for å oppnå personlig 
gevinst – i form av bestikkelser eller 
fortjeneste på egen virksomhet som 
tjener på tiltakene. Ett eksempel kan 
være eierskap (aksjer) i eller betaling 
fra (honorarer) farmasøytisk indus-
tri eller andre selskaper som tjener 
penger på virksomhet som logisk 
følger av myndighetenes oppfatning. 
Et annet eksempel kan være eierskap 
i laboratorier som måler kolesterol, 
et annet inntekter eller royalties fra 
salg av medikamenter. Forklaringene 
ligger imidlertid dypere enn dette.

Vestlig dypkultur 
g jenspeiles i helsepolitikken
Den industrielle revolusjon og avmys-
tifiseringen av naturen førte gradvis 
til at menneskets oppdagelser ble 
ansett å være naturen overlegen. I 
1593 fikk Norge sin første medisinsk 
utdannede lege, og Norges første 
apotek ble opprettet i Bergen 1595.17 
Overtroiske forestillinger om årsakene 
til sykdom var framherskende til langt 
ut på 1800-tallet, selv etter at oppret-
telsen av  universitetet i Christiania i 
1811 førte til at leger kunne utdannes i 
Norge. Med cirka 900 000 innbyggere 
hadde Norge i 1814 bare omkring 50 
autoriserte leger og 70 bataljonskiru-
rger uten offentlig utdanning. Til sam-
menlikning hadde Den norske lege-
forening per 17.12.2015 totalt 32 702 
medlemmer, hvorav 28 239 yrkesak-

Blant tillatte stoffer i kosttilskudd nevnes 
også fluor, det mest elektronegative eller 
reaktive av alle grunnstoffene som finnes i 
det periodiske system.”
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tive og 3 269 pensjonister, i tillegg til 
4 463 medisinstudenter.18 Med dagens 
folketall på omkring 5,2 millioner har 
legetettheten (medregnet bataljon-
skirurger) økt med en faktor på vel 
46, noe som gir en god indikasjon på 
hvilken betydning legene har fått.

En økende forståelse av og kontroll 
over natur inkluderte blant annet 
oppdagelsen av syntetiske medika-
menter (feilaktig kalt legemidler), 
ofte basert på molekyler som fantes 
i planter, og som ble rendyrket i lab-
oratoriene og patentert. Syntetiske 
medikamenter ble ansett for å være 
naturen overlegen, mer presise og 
målrettet. Ideen om at man kan ta 
patent på liv (planters genom) og 
lage mer effektive medisiner enn det 

naturen gir oss, har gjort at medisin-
studiet i vår tid ekskluderer naturlige 
helbredelsesmetoder som for eksem-
pel faste, ernæringsterapi eller bruk av 
vitaminer, urter og ulike næringskon-
sentrater. Legeutdanninga fokuserer 
på medikamenter og Felleskatalo-
gen,19 som beskriver molekylstruk-
turer, bruksområder, virkninger og 
bivirkninger av godkjente, syntetiske 
legemidler og vaksiner som brukes i 
Norge til mennesker og dyr.

Legene er en selektert gruppe med 
høy status, noe som gjenspeiles i at 
medisinstudiet har de høyeste poeng-
grensene for studieopptak.20 De flink-
este elevene fra videregående skole er 
de som gjør det best på eksamen, det 
vil si svarer ”riktig” eller er flinke til 

å gjengi pensum – ikke nødvendigvis 
dem som tenker mest selvstendig og 
kreativt. Vissheten om å være ”utvalgt” 
og av å lære detaljer de fleste andre 
ikke kan noe om, gjenspeiles i deres 
selvoppfatning. Til tross for hullene 
som finnes i medisinstudiet, tror 
mange leger at de kan mer enn andre 
selv om temaer de ikke har lært.21 

Legenes posisjon i samfunnet er de 
siste tiåra i økende grad blitt utfordret 
ved at pasienter innhenter informas-
jon fra internett og at de kontrol-
leres og styres av statlige organer og 
andre yrkesgrupper på sykehusene. 
Heri ligger noe av årsaken til norske 
legers frustrasjoner, noe som støttes 
av intervjuer med 650 norske leger:22 
bare en av ti mener å ha klinisk frihet 
til å dekke sine pasienters behov, noe 
som gjelder for over halvparten av 
legene i USA. 

Én viktig faktor i norske legers frus-
trasjon ved norske sykehus ser ut til 
å være at de ofte ikke har nok tid til 
pasientene og at nye ledelsesmodeller 
(New Public Management) har ført til 
at yrkesgrupper uten pasienterfaring 
eller medisinsk utdanning er satt til å 

Ideen om at man kan ta patent på liv og 
lage mer effektive medisiner enn det naturen 
gir oss, har gjort at medisinstudiet i vår tid 
ekskluderer naturlige helbredelsesmetoder 
som for eksempel faste, ernæringsterapi 
eller bruk av vitaminer, urter og ulike 
næringskonsentrater. ”

Lag 1: 
Psykososiale faktorer
Lag 2: 
Sosioøkonomiske faktorer
Lag 3: 
Ideologiske varianter
Lag 4: 
Kulturelle faktorer (mikro-meso-makro)
Lag 5: 
Dypkulturelle faktorerer (dypstruktur)

Løkens røtter

Universelle behov
Det genetiske materialet (DNA)

Essensielle næringsstoffer og mikroorganismer

Medisinske kunnskaper 
og adferd
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lede sykehusene. På Ullevål sykehus 
dreier det seg om hele seks nivåer. Nye 
styringsmodeller og byråkratisering 
har ført til frustrasjon blant leger, som 
får mindre tid til hver enkelt pasient.

At legene blir skjøvet nedover i hier-
arkiet, betyr at deres stilling som 
øverste ledere er truet. De må i større 
grad konkurrere om posisjoner og 
settes under stadig større tidspress 
for å yte mer. Summen av alt dette 
blir et medisinsk system som fjerner 
seg enda lengre fra natur, med frus-
trerte leger som i mindre grad enn 
tidligere blir herre over liv og død, og 
i større grad blir avhengig av kompli-
sert teknologi og nye medikamenter 
frambragt av en industri med profitt 
som overordnet mål.

Generelt har leger et sterkt selvbilde 
fordi de befinner seg sosioøkonomisk 
i øvre sjikt av samfunnet, praktiserer 
medisin basert på verdier utviklet i 
sentrum av verden og ser fram til og 
bidrar til teknologiske og medisinske 
gjennombrudd som kan løse ”kreft-
gåten” og forenkle deres hverdag. Tid 
anses å være en lineær størrelse, det vil 
si at fortid anses å være nettopp det – 
noe som er gått ut på dato og som er 
mindre verd enn framtid. En påstand 

som for eksempel at dr.med. Otto 
Warburg fant årsaken til kreft allerede 
for 90 år siden,23 er per definisjon ikke 
akseptabel, selv om en gruppe forskere 
de siste tiåra har bekreftet hans funn.24 
Løsningen er for naturnær og enkel 
og lar seg heller ikke patentere, noe 
som for de fleste kreftspesialister også 
ekskluderer vitamin C som antikreft-
medisin.25 

Vår oppfatning av verden er at vi til-
hører en sivilisasjon som er andre over-
legen, noe som gjenspeiles i elitenes 
manglende aksept av for eksempel 
kinesisk urtemedisin, akupunktur, fot-
soneterapi eller ayurvedisk medisin. 
Slike medisinske tradisjoner er dess-
uten svært gamle og kan følgelig ikke 
konkurrerer med ”evidensbasert” 
skolemedisin.

Våre dypstrukturelle forestill-
inger passer heller ikke inn i en 
kunnskapslære (epistemologi) som 
er basert på ekstrem oppdeling i små 
fagområder (atomisering) hvor man 
tester hypoteser, for deretter å trekke 
generelle slutninger (deduksjon), uten 
en for-og-imot- eller begge deler- 
tankegang (kontradiksjoner). Vår 
kunnskapslære er enten-eller, noe som 
er i tråd med forestillingene om at det 

finnes én gud, én satan og inndelingen 
av virkeligheten i ”godt” (for eksempel 
kolesterol) eller ”dårlig” (kolesterol), 
ikke begge deler. Spesialiseringen 
innen vitenskapen fra antikkens filo-
sofi og naturlære til tusenvis av spe-
sialiteter gjenspeiles i medisinstudiet, 
der man lærer detaljer om kjemi, 
biokjemi, anatomi, mikrobiologi, nev-
rologi og farmakologi, men lite eller 
intet om hvordan levende organismer 
er utviklet og henger sammen etter 
millioner av års evolusjon. Ei heller 
gir medisinstudiet innblikk i ulike 
livsformers elektriske impulser og 
energifelt,26 om meridianer, chakraer, 
tankekraft27 og energifelt.28

Og hva så?
Det synes klart at vestlig medisin befin-
ner seg i en ”krise” eller overgangsfase, 
og at nye løsninger vil presses fram av 
misfornøyde pasienter i allianse med 
blant annet leger som i stadig større 
grad dirigeres og overvåkes av et 
oppsvulmet byråkrati som står enda 
lengre fra naturen enn legene (som 
tross alt arbeider med mennesker). 
Dersom vi skal bevege samfunnet i en 
retning som gjør det mulig å få til et 
medisinsk system som først og fremst 
tenker forebyggende og er i pakt 
med naturen, må det skje en gradvis 
oppvåkning som endrer vår tanke-
gang. Som lederen av Sarvodaya-bev-
egelsen på Sri Lanka, Ahangamage 
Tudor Ariyaratne29 (f. 1931), uttalte 
(noe omskrevet) på et offentlig møte 
for omkring 35 år siden da han ble 
spurt om hvordan Sri Lanka kunne få 
til større grad av selvbestemmelse og 
selvforsyning, gitt landets avhengighet 
blant annet av eksport av te: – It is 
all in the mind! Endringer er teknisk 
enkle å få til, den store bøygen er vår 
tilstivnede tankegang. 

Gitt at de økonomiske, politiske, 
byråkratiske og akademiske elitene 
som styrer Norge, inkludert Norges 
helsepolitikk og -praksis, er en inte-
grert del av Vesten og preges av vestlig 
dypkultur, har vi alle en jobb å gjøre 
– med å påvirke deres holdninger 
direkte og via mediene og brobygging 
mellom ulike folkelige initiativer fra 
”grasrota”.
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SAMFUNNET

Vitenskapen er en god tjener, men en 
dårlig herre. Ikke sjelden kan den være 
eksempel på hva matematikkprofessor 
Tom Lehrer ved Harvard-universitetet 
i en satire omtalte som ”det viktigste er 
å forstå hva du gjør, i stedet for å få det 
rette svaret.” Bare fordi en publisert 
studie antyder noe, gjør ikke at det er 
sant.

Jeg var aldri særlig glad i matte og er 
det fortsatt ikke. Men jeg står i gjeld 
til dedikerte matematikklærere som 
likevel underviste meg. For flere tiår 
siden ga en slik lærer meg kloke råd som 
gjelder alle disipliner: ”Se på svaret ditt. 
Virker det fornuftig?” Hvis forskning 
tyder på at vitaminet folsyre på en 
eller annen måte fører til lunge- eller 
tykktarmskreft, er det på tide å grave 
seg ned i litteraturen. Det kan også noen 
ganger være nødvendig å legge bøkene 
til side og bruke sunn fornuft i stedet.

Folat, en gang kjent som vitamin B9, 
er oppkalt etter de mørkegrønne blad-
grønnsakene det først ble ekstrahert 
fra. Folium er latin for blad. Blader og 
grønnsaker inneholder mye folat. Plan-
teetende dyr får rikelig med folat fordi 
de spiser masse grøntfôr. Kjøtt-etende 

dyr får også rikelig med folat fordi de 
spiser planteetende dyr. I vill tilstand 
betyr dette at hele dyret, herunder dets 
indre organer, er fulle av byttedyrets 
siste måltid av delvis fordøyde planter. 
Rovdyr spiser faktisk først de indre 
organene til nedlagte byttedyr.

Hvis folat forårsaket kreft, ville hele 
dyreriket hatt mye av det. Selv om ville 
dyr står overfor mange problemer, er 
kreft sjelden et av dem. Hvis du ser på 
den forskninga som antyder en kreft-
forbindelse hos mennesker,3,4,5,6 betyr 
ikke det at folat i maten fører til kreft. 
Forskninga peker bare på folsyre, helt 
konkret fra kosttilskudd, som fanden 
selv.

Men det finnes praktisk talt ingen for-
skjell overhodet mellom de to formene 
for dette næringsstoffet. Folat og 
folsyre skiller seg bare ved at karbok-
sylsyregruppene kan være frakoblet 
eller ikke. Folsyres molekylære formel 
er C19, H19, N7, O6. Folat er C19, H18, N7, 
O6. Forskjellen? Folat har et mindre 
hydrogenkation (H+). Et hydrogenka-
tion er et proton, ett enkelt proton. Jeg 
har aldri sett noen holdepunkter for at 
protoner forårsaker kreft.

Hvis folat/folsyre på en eller annen 
måte forårsaket kreft, måtte det være 
resten av molekylet som er proble-
met. Det meste av forskninga viser 
imidlertid at folsyre/folat forebygger 
kreft. Det er velkjent at personer med 
et plantebasert kosthold har betyde-
lig lavere risiko for kreft enn andre. 
I tillegg til å gi næringsstoffer, gir 
planter mer fiber og fører til mindre 
forstoppelse, noe som er verdifullt for 
å forebygge tykktarmskreft. Plante-
etende dyr er definitivt ikke forstoppet. 
Spør hvilken som helst melkebonde, 
og du kan starte med meg: for mange 
år siden pleide jeg å melke 120 kyr to 
ganger daglig.

Akkurat som ved lungekreft viser tilfel-
digvis forskning som anklager folsyre 
at 94 prosent av forsøkspersonene 
som utviklet lungekreft, enten røykte 
eller var tidligere røykere. Røyking 
fører til kreft. Dyr røyker ikke, men de 
spiser mye løvverk, enten ved å spise 
gress eller å meske seg med innmat.

Begge studiene som hevder at folsyre 
forårsaker kreft, ble publisert i Journal 
of the American Medical Association 
(JAMA), som også inneholder en stor 

Helsemyndighetene regulerer strengt hvor store doser vitaminer og mineraler det 
er lov til å selge fritt, men gir tobakk, alkohol, sjokolade, brus og andre sukkervarer 
avgiftsfritak på flyplassene. Mattilsynet sendte 15.12.2015 ut et høringsforslag om i 
Forskriften om kosttilskudd med forslag om endringer i mindre liberal retning, selv om 
Vitenskapskomiteen for matsikkerhet (VKM) nylig ”ikke [fant] … sikker sammenheng 
mellom folsyretilskudd og kreft”.1 Andrew Saul dokumenterte for over fem år siden 
at folat ikke bidrar til kreft.2 Har ikke VKM noe mer fornuftig å gjøre enn å plante 
forestillinger i folks sinn om at vitaminer kan forårsake kreft?

tekst Andrew w. SAul     oveRsatt/tIlRettelagt dAg VilJen PoleSzynSKi     Foto ShuTTerSTocK
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mengde annonser for farmasøytiske legemidler. JAMA er 
blant de tidsskriftene som fagfellevurdert forskning har vist 
å være forutinntatt mot vitaminer på grunn av særinteres-
ser.7,8

Hva er mer sannsynlig: at en liten gruppe forskere har gjort 
en feil eller to, eller at naturen gjorde det? Selv setter jeg en 
knapp på dyra. 1,8 millioner arter kan ikke ta helt feil. 
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TRENING

Tidsklemma er blitt et fenomen som 
blant annet kan føre til mindre tid til 
både familien og en selv. Egne fysiske 
aktiviteter er gjerne noe av det første 
det kuttes i. Det er imidlertid ikke bare 
voksne som er lite fysisk aktive. Mange 
med barn og ungdom i huset opplever 
utfordringer med at ulike former for 
TV- og dataspill opptar mye av deres 
tid. Sirkeltrening hjemme kan være 
løsningen som gir både i ”pose og 
sekk” fordi den er like effektiv og enkel 
å utføre for både store og små. I tillegg 
til at alle som deltar, holder seg i god 

fysisk form, danner et slikt fellespro-
sjekt grunnlag for gode relasjoner.

Sirkeltrening
Mange tenker ikke over at styrkeøvelser 
kan brukes til å drive intervalltrening. 
Såkalt fire-ganger-fire-intervaller er blitt 
vanlig de siste åra. Hovedsakelig er prin-
sippet basert på løping og sykling, men 
kan også praktiseres i kombinasjon med 
styrketrening. Denne formen for trening 
gjennomføres med fire intervaller med 
fire minutters varighet avbrutt av hvile-
pauser på 2–4 minutter.

Skal man klare å holde på så lenge med 
kontinuerlig styrketrening, samtidig 
som den skal være mest mulig effektiv, 
kan det være lurt å variere mellom flere 
påfølgende øvelser. Det bør være minst 
tre, men gjerne flere. Pulsen skal så 
raskt som mulig opp til 85–90 prosent 
av det maksimale og holdes der til 
intervallet er ferdig, en intensitet hvor 
man vil ha problemer med å prate mye. 
 
Du trenger imidlertid ikke å holde 
på i fire minutter. Kortere interval-
ler over for eksempel to minutter 

God, gammeldags sirkeltrening utført i stua er både effektivt og lett 
å gjennomføre. Vi presenterer et program som virker gunstig inn på 
kroppsstyrken, samtidig som kondisjonen får kjørt seg. 

tekst Kenn hAllSTenSen Foto Alf VidAr SnælAnd
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er også effektivt, eller du kan velge 
den ”gamle” varianten av sirkeltre-
ning der aktiviteten varer i 30 sek-
under avbrutt av like lange pauser.  
Noen styrkeøvelser er bedre enn andre 
når det gjelder å få opp pusten, men 
alle kan i utgangspunktet brukes. 
Mange av øvelsene kan gjennomføres 
både uten og med enkelt utstyr. 

Treningsprogrammer
Nedenfor presenterer vi tre ulike pro-
grammer der styrkeøvelser brukes
● 2–4 ganger fire minutters intervaller 
avbrutt med 2–4 minutters pauser
● 4–8 ganger to minutters intervaller 
avbrutt med 1–2 minutters pauser
● 2–3 runder sirkeltrening med 10 
øvelser – 30 sekunder aktivitet og 30 
sekunder pause

1. Fire ganger fire
Her velger vi fem øvelser som aktiverer 
de fleste musklene i kroppen, samtidig 
som de effektivt får opp pulsen.

● Manualsving – 10 repetisjoner
● Stå, ligge, hoppe (burpees) – 5 repe-

tisjoner
● Roende situps – 10 repetisjoner
● Armhevinger – 10–15 repetisjoner
● Spensthopp – 10 repetisjoner

Foruten manualsving gjennomføres 
alle øvelsene uten utstyr. En matte 
eller et teppe kan imidlertid være greit 
å ha. Etter noen minutters oppvarming 
der du gjennomfører øvelsene i rolig 
fart, er du klar. Du skal utføre øvelsene 
så hurtig at pulsen raskt kommer opp 
i 85–90 prosent av maksimalpuls. Det 
kan være vanskelig å vite hva dette 
vil si, men du vil ikke kunne føre en 
samtale mens du holder på.

Du begynner med 10 repetisjoner av 
manualsving, deretter fem repetisjo-
ner burpees, 10 med roende situps, 
10–15 med armhevinger og 10 repe-
tisjoner spensthopp – uten pauser 
mellom hver øvelse. Med det samme 
du er ferdig med de 10 første spenst-
hoppene, begynner du på nytt i samme 
rekkefølge. Ikke stopp før du har holdt 
på i fire minutter. Hvil i 2–4 minutter 
avhengig av din fysiske form før du 

gjennomfører et ny intervall. Du velger 
selv om du begynner der du avsluttet 
sist eller begynner på nytt med manu-
alsving.

2. Intervaller på to minutter
Her velger vi to ulike programmer som 
du gjennomfører annethvert intervall 
etter samme prinsipp som ved fire 
ganger fire: gjennomfør øvelsene med 
oppgitt antall repetisjoner uten pause 
mellom i to minutter. Denne gangen 
legger vi inn noen øvelser der du må 
ha manualer, men du kan også plukke 
øvelser som ikke trenger dette.

Øvelsesvalg A
● Roende situps – 10 repetisjoner
● Armhevinger – 10 repetisjoner
● Utfall – 5 repetisjoner på hver fot
● Nakkepress – 10 repetisjoner

Øvelsesvalg B
● Burpees – 5 repetisjoner
● Spensthopp – 10 repetisjoner
● Ryggrulle – 5 repetisjoner mot hver 
side
● Opptrekk til hake – 5 repetisjoner

Manualsving

Stå, ligg nede og hopp opp (burpees)

Nakkepress
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Du gjennomfører første tominutters 
periode med øvelsesvalg A, og etter 
1–2 minutters pause kjører du to 
minutter med øvelsesvalg B. Etter en 
ny pause bruker du på nytt øvelsene i 
øvelsesvalg A. Og så videre.

3. Sirkeltrening
Her er opplegget litt annerledes. 
Treningsprogrammet består av 10 
øvelser som hver gjennomføres i 
perioder på 30 sekunder med like 
lange pauser mellom. Når alle øvel-
sene er gjennomført, tar du to minut-
ter pause før du begynner på nytt 
med en ny runde.

● Manualsving
● Stå, ligg nede og hopp opp (burpees)
● Roende situps
● Spensthopp
● Armhevinger
● Knebøy
● Ryggrulle
● Nakkepress
● Sittende tricepspress
● Stående bicepskrøll

Hver runde varer i 9½ minutt. 

Styrkeøvelser uten utstyr
Armhevinger (bryst)
Gjennomføres med strak kropp enten 
på knærne eller tåballene. Brystet skal 
berøre gulvet.

Roende situps (mage)
Ligg på ryggen med armene over hodet 
og strake bein. Gjennomføres ved at 
armene kastes opp og fram, samtidig 
som du trekker til deg beina og bøyer 
i kneleddet. Armene skal berøre gulvet 
mellom de bøyde beina. Strek ut på 
nytt og gjenta.

Spensthopp (bein)
Siden dette er innendørs, holdes 
armene ned langs siden. Du skal ta 
i gulvet mellom beina, som er bøyd i 
kneleddet. Deretter sparker du fra så 
hardt du kan fra ved å strekke ut beina 
igjen, samtidig som du hjelper til ved å 
trekke skuldrene opp mot taket.

Ryggrulle (side mage)
Ligg på ryggen med armene strukket 
ut i 90 graders vinkel med kroppen 
som et kors. Øvelsen gjennomføres 
ved å rulle kroppen sideveis slik at 
høyre arm berører gulvet på venstre 

side, før du uten pause ruller andre 
veien og lar venstre arm berøre gulvet 
på høyre side. Slik fortsetter du.

Stå, ligg ned, hopp (burpees)
I mangel av et godt norsk navn bruker 
mange det engelske ordet burpees. 
Dette er en tøff øvelse som kombinerer 
flere tradisjonelle styrkeøvelser. Du 
begynner oppreist og legger deg hurtig 
ned slik at hele kroppen inkludert 
brystet berører gulvet. Deretter dytter 
du fra med bein og armer slik at du 
kommer opp i knestående. Derfra skal 
du gjennomføre et spensthopp som 
beskrevet under denne øvelsen annet 
sted. Gjenta.

Styrkeøvelser med litt utstyr
Hoppe tau (bein og armer)
Hopp enkelthopp så fort du kan.

Armhevninger til haka (armer, rygg, 
mage)
Denne øvelsen krever at man har et 
sted å henge seg etter hendene. Det 
kan være en åpen trapp eller en bred 
list over ei dør. Begynn hengende med 
strake armer og løft opp til haka er 
på høyde med hendene. Senk ned og 

ArmhevingerUtfall
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gjenta. Det er helt i orden å gynge for å 
gjennomføre øvelsen fortere.

Manualsving (hele kroppen)
Hold en manual med begge hendene. 
Alternativt kan du bruke en såkalt kett-
lebell eller ”russisk kule”. I startfasen 
holder du manualen mellom lårene 
i en framoverbøyd, stående stilling. 
Underarmene skal hvile mot lårene og 
kneleddene litt bøyd. Sving deretter 
manualen raskt opp og fram til den er 
litt over skulderhøyde, samtidig som 
du strekker ut beina. Senk ned igjen 
ved å bøye knærne og la underarmene 
treffe lårene igjen. Husk at korsryggen 
skal være strak gjennom hele øvelsen.

Utfall (bein og ende)
Denne øvelsen kan gjennomføres med 
eller uten manualer avhengig av form 
og styrke. Begynn med å stå oppreist 
med samlede bein. Flytt deretter den 
ene foten fram og bøy direkte i kne-
leddet slik at det andre kneet berører 
gulvet 5–10 cm bak fotbladet på den 
fremste foten. Press deretter kraftig 
med framfoten slik at du kommer så 
raskt som mulig tilbake til stående stil-
ling med beina samlet. Gjenta direkte 

med den andre foten, og fortsett til 
ønsket antall repetisjoner eller tidsrom 
er nådd. For å øke belastninga, men 
også for å gjøre det lettere å finne rett 
avstand på ”stegene”, kan du legge en 
eller annen form for forhøyning der 
du plasserer den fremste foten. Husk 
at korsryggen skal være strak gjennom 
hele øvelsen.

Liggende beinløft (mage, nedre del)
Igjen ligger du på ryggen med armene 
ned langs siden for å holde balansen. 
Løft deretter beina opp mot taket og 
senk dem tilbake til de nesten berører 
gulvet og løft dem opp igjen. Øvelsen 
kan gjøres hardere ved å få en til å 
dytte beina ned mot gulvet mens du 
holder igjen.

Knebøy (bein)
Hold en manual i hver hånd med strak 
kropp. Senk ned ved å bøye knærne 
med rett korsrygg til litt under 90 
grader i kneleddene. Reis deg opp 
og gjenta. For mer belastning kan du 
stå i en døråpning. Ha beina på hver 
sin side av denne, hold deg i listene 
omtrent i hofteposisjon og senk deg 
ned ved å bøye knærne. Husk å holde 

korsryggen rett hele tida. Du kan øke 
belastningen ved å ha en person på 
skuldrene eller ryggen.

Sittende tricepspress (triceps)
Sett to stoler inntil hverandre, der 
særlig den du skal holde hendene på, 
er stødig og solid. Hvil beina på den 
andre stolen, og senk deg ned ved å 
bøye albuene slik at kroppen kommer 
ned mellom stolene. Press opp igjen 
og gjenta. Føttene skal være rette hele 
tida.

Bicepskrøll (biceps)
Stå oppreist med en manual i begge 
nevene med armene ned langs sidene. 
Bøy deg litt framover og løft manualene 
opp ved å bøye albuene mens overar-
men holdes i ro. Senk rolig ned mens 
du retter opp kroppen og gjenta.

Nakkepress (skuldrene)
Sitt eller stå med en manual i begge 
nevene. Begynn med manualene på 
strake armer over hodet. Senk rolig ned 
til de berører yttersiden av skuldrene, 
før du presser opp igjen. Gjenta.

Knebøy

Roende situps (mage) Ryggrulle (side mage)
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KROPPEN

Varig forhøyet blodsukker etter mål-
tidene er et stort problem på global 
basis. Dette kjennetegner både dia-
betes type 2 og forstadiet til denne 
sykdommen (prediabetes) samt flere 
andre kroniske lidelser. Det er normalt 
at blodsukkeret stiger etter inntak av 
stivelses- eller sukkerholdig mat, men 
hos friske nedreguleres blodsukket til 
fastende verdi etter 1–2 timer uten 
mat.
 
Begrepet ”glykemisk indeks” angir 
hvor mye blodsukkeret stiger etter å 
ha spist en viss mengde av en matvare, 
sammenliknet med tilsvarende 
mengde ren glukose eller hvitt brød 
med like mye glukose. Begrepet ”glyke-
misk belastning” er et mål på hvordan 
et helt måltid påvirker blodsukkeret 

hos en gruppe forsøkspersoner og 
regnes ut ved å multiplisere glyke-
misk indeks for hver matvare med 
antallet gram man av hver av dem. 
Sistnevnte metode er mest relevant i 
det daglige fordi måltider som regel 
består av kombinasjoner av flere for-
skjellige matvarer som har ulik gly-
kemisk indeks. Kliniske erfaringer og 
en del mindre studier har bekreftet at 
folks blodsukkerstigning etter samme 
måltid kan variere sterkt, men ingen 
har før nylig etterprøvd slike erfarin-
ger i systematiske studier.

I den nye studien har israelske for-
skere målt individuell blodsukkerstig-
ning hos en gruppe forsøkspersoner 
etter måltider. I tillegg har de forsøkt 
å identifisere hvilke faktorer som kan 

forklare variasjonen. Forskerne stu-
derte blodsukkerresponser hos hele 
800 personer (60 % kvinner) som 
enten var friske eller prediabetiske. 
Målingene ble gjort kontinuerlig 
gjennom en hel uke etter at personene 
hadde spist standardiserte måltider 
(glukose; brød; brød og smør; brød og 
sjokolade; fruktose) som hver inne-
holdt 50 gram tilgjengelige karbohy-
drater (glukose). Måltidene ble inntatt 
fastende om morgenen. Dette ga data 
fra nesten 47 000 måltider og viste 
at det forelå stor variasjon mellom 
personenes blodsukkerstigning etter 
inntak av samme type mat. 

I tillegg målte eller undersøkte for-
skerne en rekke karakteristika ved 
hver person: ulike blodparametre, 

En ny, viktig studie viser at samme type mat kan gi 
ulik stigning i blodsukkeret hos forskjellige personer.1 
Dette bekrefter kliniske erfaringer til terapeuter som 
rutinemessig måler blodsukkeret hos klienter med for 
eksempel mistanke om reaktiv hypoglykemi som ledd i 
metabolsk typebestemmelse eller gentype.

tekst iVer mySTerud     Foto ShuTTerSTocK
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antropometriske målinger (høyde, 
vekt, liv- og hoftevidde), kostholdsva-
ner, fysisk aktivitetsnivå og øvrig livs-
stil, og tarmfloraens sammensetning 
og funksjon. 

Deretter utviklet de et dataprogram 
som integrerte alle målinger som var 
gjort for hver av de 800 personene. 
Målet var å finne ut av hva som påvir-
ker variasjonen i blodsukkerstigning. 
Programmet ble testet på 100 nye per-

soner og funnet å være holdbart. Basert 
på dataprogrammet gjennomførte de 
deretter en blindet test der forsøksper-
sonene fikk individuelt tilpasset mat. 
Dette bedret blodsukkerresponsen 
etter måltidet. I tillegg ble det påvist 
ønskede endringer i tarmfloraen.

Forskerne konkluderte at de gjennom 
denne studien samlet sett har klart å 
utvikle en datamodell for å gi indivi-
dualiserte kostholdsråd som bedrer 

blodsukkerresponsen og derfor stoff-
skiftet. Resultatene støtter dermed 
det teoretiske grunnlaget for meta-
bolsk typebestemmelse, som forsøker 
å tilpasse kostholdet til hver enkelt 
gentype.2,3 Forskerne av den nye 
studien er imidlertid mest opptatt av 
å tilpasse kosten til den enkelte perso-
nens tarmflora (mikrobiota).

Kilder:
1.  Zeevi D, Korem T, Zmora N mfl. Personalized 
nutrition by prediction of glycemic responses. Cell 
2015; 163: 1079–94. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26590418
2.  Wolcott WL, Fahey T. The metabolic typing 
diet. New York: Random House, Inc., 2000.
3.  D´Adamo PJ, Whitney C. The genotype diet. 
London: Bantam Press, 2007.

Forskerne konkluderte at de gjennom 
denne studien samlet sett har klart 
å utvikle en datamodell for å gi 
individualiserte kostholdsråd som bedrer 
blodsukkerresponsen og derfor stoffskiftet. ”
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Forskningsnytt

Sitronsyre mot omgangssyke

Periodontitt – beten-
nelse i vevet som omgir 
tennene – er viktigste 
årsak til tanntap hos mid-
delaldrende og eldre men-
nesker. Tilstanden er også 
satt i sammenheng med 
forekomsten av hjerte- og 
karsykdom. 

Finske forskere ønsket 
å undersøke mulige 
sammenhenger mellom 
manglende tenner og 
risikoen for å få hjerte- og 
karsykdom, diabetes og for 

å dø. De tok utgangspunkt 
i en undersøkelse av nesten 
8 500 personer som var 
fulgt opp i over 13 år. 
Tannstatus ble undersøkt 
før studien startet. Det 
viste seg at folk som hadde 
mistet fem eller flere 
tenner, hadde fra 60 til 
140 prosents økning i flere 
ulike former for hjerte- og 
karkomplikasjoner inklu-
dert hjerteinfarkt. Personer 
som manglet ni eller flere 
tenner, hadde økt risiko for 
andre typer hjerte- og kar-

sykdom, diabetes og død. 
Det ble ikke påvist noen 
økt risiko for slag. 

Selv noen få manglende 
tenner kan indikere økt 
risiko for hjerte- og karsyk-
dom, diabetes og total døde-
lighet av ulike typer årsaker 
i en gitt alder. Forskerne 
mener at antallet man-
glende tenner hos pasienter 
kan være en nyttig indikator 
når allmennleger vurderer 
sykdomsrisiko. Tap av 
tenner er en ”surrogatmar-

kør” for nåværende eller 
tidligere periodontitt. Antall 
manglende tenner er derfor 
et raskt, om enn upresist 
mål på periodontitt, som 
ofte kun kan påvises etter 
en grundig undersøkelse av 
tannlegen. IM

Kilde:
Liljestrand JM, Havulinna AS, Paju 
S mfl. Missing teeth predict incident 
cardiovascular events, diabetes, 
and death. Journal of Dental Rese-
arch 2015; 94: 1055–62.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/25991651

Manglende tenner øker risiko for hjertesykdom

Omgangssyke forårsakes oftest av norovirus, 
som er veldig smittsomt. Ny forskning indike-
rer at sitronsaft motvirker denne typen virus. 
Sitronsyre i saften binder seg til viruspartiklene 
og endrer dem, slik at de ikke lenger klarer å 
forårsake infeksjoner. Dette indikerer at sitron-
saft kan forhindre eller redusere infeksjoner 
som følge av norovirus, og forskerne anbefaler 
flere studier for å kaste grundigere lys over 
mekanismene. Et praktisk tips kan være å 

rutinemessig ta noen dråper sitronsaft på mat, 
i vann, på overflater og på hendene for å stoppe 
viruset fra å spre seg. Dette har ingen bivirknin-
ger og bidrar dessuten til økt pH i vårt indre og 
ytre miljø. IM

Kilde:
Koromyslova AD, White PA, Hansman GS. Treatment of norovirus particles 
with citrate. Virology 2015; 485: 199–204. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26295280
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BEHANDLING

En rekke ulike terapier og teknologier 
brukes mot smerter. Fellesnevneren 
er at terapeuten med sine hender eller 
med teknologi behandler pasienten. 
Dette er imidlertid ofte tidkrevende 
og dyrt for pasienten. En fordel med 
ActiPatch er at pasienten selv står for 
behandlinga. I tillegg er behandlings-
enheten liten, lett, billig og bærbar. 
Dette medfører redusert tidsbruk og 
lave kostnader.

ActiPatch har CE medisinsk god-
kjenning for smertebehanding. Den 
anbefales til å lindre kroniske smerter 
i skuldre, nakke, rygg og knær og 
smerter som følge av leddgikt, fibro-
myalgi, forstuvninger og forstreknin-
ger. Et annet bruksområde er smerter 
ved menstruasjon.

Bruk
Senderenheten kan legges på det 
skadde området og festes med en 

medisinsk tape eller annet som føles 
behagelig. Hvis man skal behandle 
et kne eller deler av ryggen, kan man 
legge senderenheten i egne omslag 
som festes på henholdsvis kne eller 
rygg. For å behandle smerter i hælen 
finnes også en egen innleggssåle som 
senderenheten er bygd inn i.

Normalt kjenner man verken varme 
eller energi som enheten forsiktig 
sender inn i cellene. Man kan ha på seg 
ActiPatch dag og natt. Signalene går 
gjennom tynne klær og trenger ikke å 
ligge rett inn mot huden, selv om det 
er å foretrekke.

Kontraindikasjoner
ActiPatch skal ikke brukes av personer 
med hjertestimulator, hjertestarter, 
nevrostimulator eller annet aktivt 
medisinsk eller metallisk implantat. 
Kvinner som er gravide eller tror de 
kan være det, bør ikke bruke ActiPatch. 

Teknologien skal heller ikke brukes av 
personer med et skjelett som ikke er 
ferdig utvokst.

Hvis smerte eller hevelse vedvarer 
eller forverres, anbefaler produsenten 
at man slutter å bruke produktet og 
søker legehjelp umiddelbart.

Terapitype
ActiPatch er basert på ”pulserende 
kortbølgeterapi” (pulsed short-wave 
terapy). Dette er en type pulserende 
elektromagnetisk magnetfeltterapi 
(PEMF-terapi; pulsed electromagne-
tic field therapy), som vi har omtalt i 
flere artikler i Helsemagasinet.1,2

Pulserende kortbølgeterapi går også 
under navn som ”pulserende radio-
frekvent elektromagnetisk feltterapi” 
(pulsed radiofrequency electromag-
netic field therapy), ”pulserende 
radiofrekvent energi” (pulsed radio-

ActiPatch er en liten, batteridrevet enhet som plasseres på kroppen. Når den 
er slått på, sender den pulserende elektriske signaler med svak energi inn i det 
skadde området. Disse påvirker og framskynder kroppens selvhelbredende 
prosesser og bidrar til å lege skadd vev, redusere betennelsesreaksjoner, 
motvirke smerter og få sår til å gro fortere.

tekst iVer mySTerud     Foto ShuTTerSTocK
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frequency energy) og ”kortbølget 
diatermi” (short-wave diathermy). 
Det dreier seg dermed om behandling 
med ikke-ioniserende energi i kort-
bølgebåndet av det elektromagnetiske 
spekteret.

Trygg, effektiv teknologi
Produsenten angir at det ikke er rap-
portert om ett eneste tilfelle av uhel-
dige bivirkninger, selv om det er solgt 
om lag 800 000 ActiPatch-enheter på 
verdensbasis. Dette er altså en trygg 
teknologi. 

ActiPatch har vist seg fem ganger mer 
effektiv enn vanlige, smertestillende 
medikamenter – uten bivirkninger.3 
Smertestillende medikamenter kan i 
en del tilfeller gi alvorlige bivirkninger. 

Produsent
ActiPatch produseres av BioElectro-
nics Corporation i USA (www.bielcorp.
com), som utvikler små behandlings-
enheter for å behandle både akutte 
og kroniske smerter. Mens ActiPatch 
er utviklet for å behandle smerter i 
muskler og skjelett (www.actipatch.
com), har firmaet andre typer enheter 
basert for å behandle smerter i hælen 
(www.smart-insole.com) og ved men-
struasjon (www.myallay.com). En 
fjerde type er utviklet for å motvirke 
smerter og betennelsesreaksjoner 
etter operasjoner og for å framskynde 
sårtilheling (www.recoveryrx.co). Alle 
enhetene er basert på samme type tek-
nologi, kun med litt forskjellig utfor-
ming. 

Importør
ActiPatch importeres til Norge og 
distribueres av UnoVita AS i Oslo 
(unovita.com) og er tilgjengelig på nett 
i shop.unovita.com.

Teknolologien som er spesifikt utfor-
met for å motvirke menstruasjons-
smerter, importeres ikke til Norge. 
Dette dreier seg imidlertid om samme 
teknologi som ActiPatch, og ActiPatch 
kan brukes over det aktuelle smerte-
området ved menstruasjonssmerter. 

Pris
Hos UnoVita koster ActiPatch kr 398, 
mens veiledende pris på innleggssålen 
med innebygd senderenhet er kr 689. 
Batteriet varer i 720 timer. Firmaet 
selger også midlertidig en prøvepak-
ning på ActiPatch til kr 49 der batteriet 
varer i sju dager.

Forskning 
Det er utført en del forskning på Acti-
Patch og andre enheter som bruker pul-
serende kortbølgeterapi. Firmaet som 
produserer ActiPatch, står bak deler av 
studiene og artiklene,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mens 
det også er utført forskning av en rekke 
andre.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Dette 
dreier seg om en del pasientkasuistik-
ker, en rekke kontrollerte studier og en 
større studie. Utført forskning under-
bygger at pulserende kortbølgeterapi 
kan være effektiv mot en rekke av de 
smertetilstandene de er testet mot, 
selv om det trengs mer forskning før 
man kan avgjøre hvorvidt teknologien 
står ”fjellstøtt”. Forskninga underbyg-
ger også at sår gror fortere. Utført fors-
kning viser at dette er en trygg terapi. 
I det etterfølgende utdypes deler av 
forskninga.

ActiPatch
Forskning tilknyttet produsenten av 
ActiPatch har fokusert på reduksjon 
av akutte og kroniske smerter,5,8,10 sti-
mulering av kroniske sår til å gro og å 
redusere sårsmerte,7,11 og økt sårheling 

hos nyopererte.4,6 La oss se på de vik-
tigste studiene.

I en randomisert studie ble det funnet 
mindre smerter hos nyopererte som 
fikk ekte ActiPatch sammenliknet med 
dem som fikk inaktiv ActiPatch.10 I en 
tilsvarende randomisert studie ble det 
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funnet at personer med plantarfaci-
itt (betennelse i fotsålens seneplate) 
hadde mindre smerter etter sju dager 
med ActiPatch enn med en inaktiv 
enhet. De som ble stimulert med Acti-
Patch, brukte også mindre smertestil-
lende medikamenter etter sju dager, 
mens det ikke var noen endring i kon-
trollgruppa.5

I 2015 ble det publisert en større 
studie av ActiPatch på smerter i Stor-
britannia og Irland.9 Studien omfat-
tet 44 000 personer som fikk forsøke 
ActiPatch (en testenhet), der 5 000 ga 
tilbakemelding om produktet. Til tross 
for at de i gjennomsnitt brukte to med-
ikamenter eller annen teknologi mot 
kroniske smerter, oppgav 86 prosent 
at de hadde smerter før de forsøkte 
ActiPatch. Smertenivåene lå på åtte 

eller mer på en 11-punkts standardi-
sert smerteskala, som altså anga at de 
hadde relativt sterke smerter på tross 
av medikamentene og tiltakene. Av de 
som svarte, rapporterte 65 prosent om 
en klinisk betydningsfull reduksjon 
i en rekke typer smerter forskjellige 
steder på/i kroppen, det vil si en gjen-
nomsnittlig smertereduksjon på 57 
prosent. Ved tremåneders oppfølging 
var smertene fremdeles reduserte, 
personene brukte mindre smertestil-
lende medikamenter, og livskvaliteten 
var bedre.9

Annen senderteknologi
Når det gjelder studier av pulserende 
kortbølgeterapi av forskere som 
har benyttet annen senderteknologi 
enn ActiPatch, har også de primært 
fokusert på sårheling17,18,21,23,24,26 og 

smerter.14,15,17,18,19,22,23,27 En rekke av 
studiene er dobbelblindet. La oss opp-
summere de viktigste.

I en studie ble 20 pasienter som hadde 
hatt nakkesmerter lenger enn åtte 
uker, randomisert til to grupper, der 
den ene brukte en aktiv senderenhet 
i tre uker, mens den andre brukte en 
inaktiv sender. Etter tre uker hadde 
den første gruppa mindre smerter og 
bedre bevegelighet i nakken enn den 
andre gruppa hadde. Deretter fikk 
begge grupper aktive sendere i nye 
tre uker, og nå ble det sett bedring i 
smerter og bevegelse for begge grup-
pene.14

En annen studie omfatter 42 friske 
kvinner som av estetiske grunner 
ønsket større bryster. Her ble det 
trukket lodd om hvilken tredel som 
fikk en aktiv sender til begge brystene, 
hvilken tredel som fikk en inaktiv 
sender til begge og hvilken tredel som 
fikk en aktiv sender til ett bryst og 
inaktiv til det andre. Det ble funnet at 
kvinner som fikk signaler fra sender-
enhetene, hadde tre ganger mindre 
smerter enn de som hadde inaktive 
sendere, og bruken av smertestillende 
medikamenter ble redusert tre ganger 
raskere hos de som fikk pulserende 
kortbølgesignaler.19

En tredje studie omfattet 24 kvinner 
som hadde gjennomgått kirurgisk 
brystreduksjon grunnet sykelig for-
størrelse av brystene (makromasti). 
Etter loddtrekning ble en halvpart 
utstyrt med aktive senderenheter, den 
andre med inaktive. Etter én time var 
det en 57 prosent reduksjon i gjen-
nomsnittlig smerteopplevelse og etter 
fem timer 67 prosent reduksjon hos 
de som hadde fått aktiv behandling 
versus kontrollgruppa. Bedringen 
varte i 48 timer. De som hadde aktive 
senderenheter, brukte også mindre 
smertestillende medikamenter. Det 
ble også målt vesentlig lavere konsen-
trasjon av cytokinet IL-1β i sårvæsken 
hos kvinner i behandlingsgruppa, noe 
som antas å påvirke hastigheten og 
kvaliteten på sårtilihelingen.23

I en fjerde studie ble det trukket lodd 
om hvilken halvpart av 34 pasienter 
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med smerter i knærne grunnet begyn-
nende slitasjegikt, som fikk aktive eller 
inaktive senderenheter. Etter 42 dager 
var det mindre smerter hos de som 
hadde brukt aktive enheter, sammen-
liknet med utgangspunktet. Det var 
ingen endringer i kontrollgruppa.22

I en femte studie av 40 personer med 
akutt nakkeslengskade ble en halv-
part ved loddtrekning gitt en krave 
med en aktiv senderenhet, mens den 
andre halvparten fikk en krave med 
inaktiv sender. De brukte kravene åtte 
timer hver dag hjemme og fikk råd 
om å bevege nakken aktivt. Etter to 
og fire uker hadde behandlingsgruppa 
mindre smerter enn kontrollgruppa.15

I en sjette studie av 31 pasienter med 
leggsår som ikke ville gro, ble det ved 
loddtrekning bestemt at 18 pasien-
ter skulle få aktiv behandling, og 13 
fungere som kontrollgruppe. Sårene 
ble undersøkt da studien startet og 
etter fire og åtte uker. Personene 
brukte 

behandlingsenheten tre timer daglig. 
Etter åtte uker hadde behandlings-
gruppa mindre såroverflate enn kon-
trollgruppa. Halvparten av sårene i 
behandlingsgruppa hadde grodd eller 
var blitt mye bedre etter åtte uker, 
mens ingen sår i kontrollgruppa var 
bedre. Ingen sår i den aktive gruppa 
ble verre, mens 54 prosent i kontroll-
gruppa ble det. Både sårdybden og 
intensiteten av smertene var bedre 
i den aktive gruppa. Etter åtte uker 
fikk pasientene fortsette behandlinga 
i fire uker til, og 11 i den aktive og én 
i kontrollgruppa valgte å gjøre dette. 
De i den aktive gruppa merket fortsatt 
bedring i ekstraperioden.26

I en oversiktsartikkel fra 2009 om 
bruken av pulserende kortbølgeterapi 
i klinisk plastisk kirurgi, ble det kon-
kludert at plastiske kirurger med slik 
teknologi har et virksomt redskap 
uten kjente bivirkninger for å dempe 
smerter og ødemer etter operasjoner.27 
I en metaanlayse (samleanalyse) fra 
2012 ble det konkludert å være sterk 
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statistisk støtte for at pulserende kort-
bølgeterapi er effektiv for å dempe 
smerter etter operasjoner og annen 
smerte og ødemer samt gi økt sårhe-
ling.18 Tilsvarende ble konkludert i en 
oversiktsartikkel fra 2011.17 Her ble 
det også konkludert at pulserende 
kortbølgeterapi har liten risiko, er lett 
å bruke og koster relativt lite. Derfor 
forventer forfatterne at slik terapi vil 
øke i bruk i kommende år.
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Forskningsnytt

Folat mot svangerskapsforgiftning

Hetetokter er et vanlig og 
plagsomt symptom hos 
kvinner som har gjennom-
gått standard behandling 
for brystkreft. Forskere fra 
USA har undersøkt effekten 
av elektroakupunktur (der 
nålene stimuleres med tilfør-
sel av elektrisk strøm) versus 
medikamentet gabapentin 
mot denne typen hetetokter. 
De trakk lodd om hvilken 
halvpart av 120 kvinner med 
plagsomme hetetokter som 
skulle få elektroakupunktur 

eller gabapentin i åtte uker, 
og hvilken halvpart som 
skulle få ”narreakupunktur” 
eller placebopiller. 

Etter åtte uker reduserte 
narreakupunktur hetetok-
ter mer enn placebopiller. I 
alle behandlingsgruppene 
var det størst reduksjon 
hos de som fikk elektroaku-
punktur, etterfulgt av nar-
reakupunktur, gabapentin 
og placebopiller. De som 
fikk piller, opplevde flere 

bivirkninger enn de som 
fikk akupunktur. 

Etter 24 uker var reduk-
sjonen av hetetokter frem-
deles størst i gruppa som 
hadde fått elektroakupunk-
tur, etterfulgt av narreaku-
punktur, placebopiller og 
gabapentin. Konklusjonen 
var at akupunktur ga flere 
positive virkninger og færre 
negative enn piller mot 
hetetokter. Elektroaku-
punktur var mer effektivt 

enn gabapentin, med færre 
bivirkninger. Forskerne 
anbefaler at disse funnene 
blir etterprøvd i en større 
studie med lenger oppføl-
ging. IM

Kilde:
Mao JJ, Bowman MA, Xie SX mfl. 
Electroacupuncture versus gaba-
pentin for hot flashes among breast 
cancer survivors: a randomized 
placebo-controlled trial. Journal 
of Clinical Oncology 2015. http://
jco.ascopubs.org/content/ear-
ly/2015/08/21/JCO.2015.60.9412.
abstract

elektroakupunktur mot hetetokter etter behandling av brystkreft

Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi er en tilstand 
der den gravide får forhøyet blodtrykk og proteiner i 
urinen. Ofte ses i tillegg hevelse (vann) i beina, og noen 
kan ha forstyrrelser i blodlevringen. Kliniske erfarin-
ger tyder på at tilskudd av folsyre i svangerskapet kan 
redusere risikoen for svangerskapsforgiftning, mens epi-
demiologiske studier (befolkningsstudier) ikke har vært 
entydige. På denne bakgrunn er det gjennomført en studie 
av vel 10 000 gravide kvinner i Kina, der det ble funnet 
at de som tok tilskudd av folsyre, hadde lavere risiko for 
svangerskapsforgiftning enn dem som ikke tok folsyre. 
Jo større folsyredosen var, desto lavere var risikoen for 
svangerskapsforgiftning. Den reduserte risikoen gjaldt 
både mild og alvorlig grad av svangerskapsforgiftning og 

var uavhengig av om symptomene kom tidlig eller seint i 
svangerskapet. 

Da forskerne studerte kvinnenes kosthold, fant de korrela-
sjon mellom økende inntak av folat og redusert risiko for 
alvorlig svangerskapsforgiftning. Dette indikerer at tilskudd 
av folsyre eller høyt inntak av folat i kostholdet under svan-
gerskap reduserer risikoen for å få svangerskapsforgiftning. 
Hvorvidt disse korrelasjonene faktisk handler om årsaksfor-
hold, må eventuelt avklares i kontrollerte studier. IM
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I 1994 hadde om lag fire av ti norske 
husholdninger kjæledyr. Det mest 
vanlige er katt, deretter hund. Hunder 
og katter er mest vanlig i spredtbygde 
strøk og i barnefamilier. Menn har 
oftest hund, mens kvinner flest fore-
trekker katt.1

Ifølge tall fra Norsk Kennel Klub var 
vel 199 000 hunder registrert i landet 
i 2014.2 Dette gjelder rasehunder, 
og i tillegg kommer ikke-registrerte 
hunder. Det ble i 2010 anslått at cirka 
750 000 katter fantes fordelt på cirka 
400 000 husstander3 i tillegg til en 
rekke villkatter. Folkehelseinstitut-
tet angir at det totalt finnes rundt 
400 000 hunder og 600 000 katter i 
norske hjem.4 Per 2012 var det om lag 
125 000 hester i Norge.5

I USA blir kjæledyr stadig vanligere.6 I 
en studie fra 2007–2008 går det fram 
at mer enn 63 prosent av amerikanske 
husholdninger og over 75 prosent av 
familier med barn har minst ett kjæ-
ledyr.6 Den store majoriteten av kjæ-
ledyreiere oppfatter sine kjæledyr som 
venner (95 %) og/eller familiemedlem-
mer (87 %).6 Hunder er de vanligste 
kjæledyra, etterfulgt av katter, hester 
og fugler. Utgiftene til kjæledyr i USA 
mer enn doblet seg mellom 1999 og 

2009 og overgår brutto nasjonalpro-
duktet til mange utviklingsland.6 

Interessen for dyr
Mennesker er spontant og instinktivt 
interessert i naturen og i dyr. Babyer 
vier mer oppmerksomhet til dyr enn 
en hvilken som helst gjenstand i sitt 
miljø. Selv to dager gamle babyer fore-
trekker å se skjermbilder av dyr i beve-
gelse framfor andre typer bevegelse. 
I tillegg inkluderer de første ordene 
barn uttrykker, egennavn og vanlige 

beskrivelser av små gjenstander, mat-
varer og dyr. I en studie av engelske 
og italienske barn mellom åtte og 16 
måneder ble det funnet at dyrenavn 
og dyrelyder som voff, mjau, kvakk, 
mø osv. var blant de første 50 ordene 
barna kunne uttale. Jo yngre barn, i 
desto større grad er dette tilfellet, og 
desto større er deres interesse for dyr. 
Selv voksne vier levende vesener mer 

oppmerksomhet enn de gjør for gjen-
stander. En slik selektiv oppmerksom-
het mot levende dyr har trolig vært 
viktig for overlevelse i menneskets 
evolusjonære fortid.7

de store linjer i forhistorien
Enkelte dyr var i vår fortid viktige fordi 
de var konkurrenter om maten og 
kunne drepe oss som byttedyr. Dette 
gjelder særlig store rovpattedyr. Andre 
dyr har vært viktige fordi de er kilde til 
mat for oss, enten våre forgjengere fant 

åtsel, det vil si aktivt stjal og brukte 
dyrerester som rovpattedyr og rovfugl 
la igjen eller drev aktiv jakt og fangst. 
Som hjelp til jakt og beskyttelse fikk 
våre forgjengere et stadig nærmere 
forhold til datidens ulver, som gradvis 
ble tammere og etter hvert til hunder. 
Bruken av ulv/hund til jakt begynte for 
mellom 32 100 og 18 500 år siden.8 

Hunder, katter og hester er populære dyr i Norge. Helsemagasinet diskuterer i 
dette og kommende utgaver hvordan dyr påvirker menneskers helse, hvordan 
vi kan gjøre livet best mulig for våre kjæle- og husdyr og hvordan vi kan hjelpe 
våre dyr hvis de rammes av sykdom. 

tekst iVer mySTerud     Foto ShuTTerSTocK

Dyr til nytte, 
glede og besvær

Den store majoriteten av kjæledyreiere 
oppfatter sine kjæledyr som venner (95 %) 
og/eller familiemedlemmer (87 %). Hunder er 
de vanligste kjæledyra, etterfulgt av katter, 
hester og fugler. ”
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Hundene levde av matrester og søppel 
fra husholdningene rundt menneskers 
boplasser. Nærmere vår tid ble flere 
store arter plantespisende pattedyr 
viktige for mennesket gjennom domes-
tisering, altså en prosess der dyra ble 
endret og tilpasset mennesket. Dette 
skjedde for omlag 10 000 år siden for 
storfe, sau og geit.9 Disse artene ga oss 
kjøtt, melk, hud (lær) og ull. Grisen ble 
domestisert for rundt 9 000 år siden.10 
Da menneskene ble bofaste og begynte 
å dyrke jorda, ble etter hvert hesten 
et nyttig arbeidsdyr, samt til nytte 
for militæret. Hesten samt høns ble 
domestisert for rundt 5 500 år siden.11 

Bøndenes lagre av korn var attraktive 
for rotter og mus, og dette brakte men-
nesker nærmere katter, som var særlig 
flinke til å drepe rotter og mus. Katten 
antas å ha fått et nærmere forhold til 
mennesket fra rundt 9 500 år siden.12 
På bondegårder i Europa drev man 
både med husdyrhold og dyrking av 

jorda, samt jakt og fiske i områdene 
rundt, og derfor fikk folk etter hvert et 
nært forhold til både hund, katt, storfe, 
sau, geit og gris. I tillegg var det oftest 
høns på gårdene, som la egg i den lyse 
årstida. 

Bruken av og samværet med dyr er 
blitt med oss inn i vår tid. Hunder og 
katter bor imidlertid i stadig større 
grad inne sammen med mennesker, 
som generelt har utviklet stadig tettere 
følelsesmessige bånd til sine kjæledyr. 
Derfor er man stadig mer opptatt av 
dyras ve og vel. På den annen side 
er situasjonen i den industrialiserte 
verden blitt preget av raskt økende 

effektivitet og stordrift i matproduk-
sjonen. Dette har dessverre gått ut over 
husdyrevelferden: Hvert enkelt dyr får 
mindre nærhet til mennesker, klapp 
og stell enn på tradisjonelle bondegår-
der og opplever derfor mer stress, en 
mer monoton hverdag og trangbodd-
het enn husdyr i tidligere tider. Dette 
har mange i flere tiår arbeidet for å 
motvirke, slik at husdyra får bedre 
kår mens de lever. Alle er enige om at 
dette er ønskelig, men de økonomiske 
betingelsene som matproduksjonen er 
underlagt i samfunn basert på konkur-
ranse, gjør at dette bare i liten grad 
skjer i praksis.

Bruken av og samværet med dyr er blitt med 
oss inn i vår tid. Hunder og katter bor imidlertid 
i stadig større grad inne sammen med 
mennesker, som generelt har utviklet stadig 
tettere følelsesmessige bånd til sine kjæledyr.”



43 www.vof.no  l

Ovennevnte faktorer er bakgrunnen 
for at Helsemagasinet har valgt ”dyr” 
som tema i dette nummeret, og det vil 
også komme artikler i flere etterføl-
gende hefter. Vi tar blant annet opp 
tre emner: 1) Hvordan påvirker dyr 
menneskers helse? 2) Hvordan kan vi 
gjøre livet best mulig for våre kjæle- 
og husdyr? 3) Hvordan kan vi hjelpe 
våre dyr når de er blitt syke, eventuelt 
utover tradisjonell veterinærbehand-
ling?

I dette heftet presenteres en stor 
oversikt over hvordan hunder, katter 
og hester påvirker menneskers helse, 
inkludert på konsekvenser av dyrebitt, 
både forekomst, behandling og hva 
det kan føre til. Vi diskuterer også kort 
i hvilken grad dyr kan sørge. I seinere 
numre vil vi ta opp hvordan vi kan 
gjøre livet best mulig for våre kjæle- og 
husdyr, spesifikt for hunder, katter, 
hester storfe og griser. Etter hvert vil 
vi ta for oss en relativt sjelden tilnær-

ming for å hjelpe dyr som er kronisk 
syke, nemlig akupunkturbehandling. 
Et annet tema vi forbereder, er hvor-
vidt barn som vokser opp med dyr, 
særlig hunder og katter, har mindre 
allergiske sykdommer seinere i livet 
enn barn som ikke vokser opp med 
kjæledyr.
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I løpet av de siste 30 åra har et stort 
antall studier vist at interaksjoner 
med kjæledyr bidrar til god helse, 
psykososialt velvære og tilfriskning 
fra alvorlige tilstander.1 

Hundeeiere har for eksempel lavere 
systolisk blodtrykk (det som oppstår 
når hjertet trekker seg sammen) 
og lavere verdier av triglyserider 
(nøytralfett) i blodet enn personer 
som ikke har hund. Overlevelsen 
ett år etter et hjerteinfarkt synes 
også høyere hos hundeeiere enn 
hos pasienter uten hund.2 I tillegg 
har hunder et stort potensial som 
terapeuter og brukes ved en rekke 
sykehus og institusjoner for å oppnå 
konkrete behandlingsmål eller å 
bedre trivselen og pågangsmot hos 
pasienter. Det er også dokumentert 
at omgang med katter og hester kan 
gi gunstige helseeffekter. Faktisk 
kan det være mange helsefordeler 
forbundet med å ha et kjæledyr, 
bortsett fra for dem som er aller-
giske mot dem.

En rekke bøker og artikler oppsum-
merer sammenhengene mellom 

kjæledyr og helse.1,2,3,4 Dette er 
både basert på ulike menneskers 
erfaringer med dyr og systematisk 
forskning. Vi skal her ta for oss litt 
av dette omfattende temaet.

Hund og helse
Flere eksperimentelle studier har 
vist gunstige fysiologiske og psyko-
logiske virkninger av tilstedeværel-
sen av hund i ulike forsøkssituasjo-
ner. For eksempel ble det i en studie 
av 36 barn i alderen 9–16 år funnet 
at både hjertefrekvens og blod-
trykk (systolisk og diastolisk) falt 
markant etter at en hund ble inklu-
dert. En annen studie viste raskere 
nervereflekser og problemløsnings-
evne hos voksne når hunden var 
med i forsøket.2

I en stor helseundersøkelse fra 
Australia av nesten 6 000 voksne 
mellom 20 og 60 år sammenliknet 
man deltakere med og uten kjæ-
ledyr. Menn med kjæledyr hadde 
lavere systolisk blodtrykk, mindre 
triglyserider i blodet og lavere 
totalkolesterolnivå enn den uten 
dyr. For kvinner over 40 år ble det 

funnet at dyreeierne hadde lavere 
systolisk blodtrykk og lavere trigly-
seridnivå.2

Amerikansk forskning har vist 
bedre overlevelse etter innleg-
gelse for hjerteinfarkt eller angina 
(hjertekrampe) hos hundeeiere. 
92 pasienter som ble utskrevet 
fra hjerteavdelinga på et sykehus, 
ble fulgt i ett år. Av disse hadde 
58 prosent kjæledyr. Etter ett år 
var 11 av 39 pasienter (28 %) uten 
kjæledyr døde, mot bare 3 av 53 
(6 %) av kjæledyreierne. Noen for-
skere var kritisk til denne studien 
fordi den ikke hadde tatt hensyn 
til at de sosiale forskjellene mellom 
dem som hadde og ikke hadde dyr. 
Imidlertid har en annen studie vist 
at hundehold og et godt sosialt nett-
verk ga økt overlevelse etter infarkt, 
uavhengig av fysiologiske og psyko-
sosiale faktorer.2

I en studie fra 2003 undersøkte 
forskerne variasjonen i hjertera-
ten hos 102 pasienter som hadde 
hatt et hjerteinfarkt i løpet av de 
foregående to årene.5 Variasjonen i 

Kjæledyr er god medisin for helse og trivsel. Hundeeiere har ofte bedre 
helse enn ikke-hundeeiere. Også andre dyr kan påvirke oss positivt.

tekst iVer mySTerud     Foto ShuTTerSTocK og miA hAnSon

Dyr kan 
helbrede



45 www.vof.no  l

Kort fortalt
✓ Artikkelen oppsummerer erfaringer med og systematisk forskning på interaksjoner med kjæledyr.
✓ Konakt med hunder og katter bidrar til god helse, psykososialt velvære og tilfriskning fra alvorlige tilstander.
✓ I psykoterapi gir tilstedeværelse av et kjæledyr, oftest en hund, en rekke fordeler. Dette kalles dyreassistert terapi.
✓ Tilstedeværelse av hunder eller katter virker positivt på barn med atferds- og lærevansker, kronisk syke barn og 

voksne, eldre mennesker, sørgende personer og hele familier. I tillegg er det gode erfaringer med tilstedeværelse 
av dyr på institusjoner som sykehus, eldrehjem og fengsler.

✓ Tjenestehunder er opplært til å hjelpe funksjonshemmede, for eksempel blinde- og svaksynte, døve, 
rullestolbrukere, epileptikere og diabetikere og kan også oppdage tidlige tegn på kreft.

✓ Riding på og kontakt med hester kan ha en gunstig terapeutisk effekt på personer med psykiske og fysiske 
problemer.
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hjerteraten er et mål på hjertets evne 
til å håndtere stress. Hvis variasjonen 
i hjerteraten er redusert, er det høyere 
risiko for hjertesykdom og død. For-
skerne fant at variasjonen i hjerteraten 
var større hos kjæledyreiere, særlig 
hos hundeeiere, enn hos dem som 
ikke hadde dyr. Det trengs nærmere 
undersøkelser for å finne ut hvorvidt 
forbedringen i variasjonen i hjertera-
ten skyldes en eller annen psykologisk 
faktor eller mosjon som pasientene får 
ved å gå tur med dyret.

Forhold til hunder kan redusere blod-
trykk og gi psykososiale fordeler. Det 
interessante er at fordelene også kan 
oppleves av hundene. Hjerterytmen 
deres senkes nemlig når de blir klappet 
og kjælt med.4:121

Hunden som terapeut
Både hunder og andre kjæledyr har 
vært brukt i behandlingssammen-
heng, såkalt dyreassistert terapi. 
Poenget er å bruke dyr under ledelse 
av en behandler med den hensikt å 
nå spesielle behandlingsmål eller 
bedre trivselen målt med en definert 
tilstand. Tilstedeværelse av et kjæle-

dyr i psykoterapi, oftest en hund, gir 
en rekke fordeler. For eksempel kan 
dyret virke beroligende på pasienten 
og bidra til en opplevelse av trygg-
het, spesielt i de første terapitimene. 
Muligheten til å kunne kjæle eller 
leke med et dyr i starten av en time 
vil også redusere spenninger og bygge 
tillit i den terapeutiske relasjonen. 
Mange pasienter, særlig barn, har lett 
for å få kontakt med dyr i terapisesjo-
ner – de prater til og gjennom dem. 
Latter og glede over dyrs krumspring 
bedrer humøret. Tilstedeværelse av et 
kjæledyr vil også fremme utforskning 
av og oppmerksomhet om følelser. 
Det virker beroligende og trøstende 
å holde og klappe dyra i situasjo-
ner når truende temaer eller sterke 
følelser oppstår. Kontakten med dyr 
reduserer angst og gjør at mange føler 
seg mer komfortabel i en terapeutisk 
prosess, noe som fremmer positive 
endringer. Et dyrs tilstedeværelse kan 
også moderere en økende konflikt 
mellom ektefeller og dempe hyperak-
tiv, impulsiv atferd hos barn. Kjæle-
dyr virker ofte som en katalysator for 
frigjøring og diskusjon av dype følel-
ser og lidelser. Følsomme temaer blir 

ofte lettere å ta opp ved felles kontakt 
med kjæledyr.3 

Historisk finnes en rekke beskrivel-
ser av positive virkninger på helsa 
ved bruk av kjæledyr i behandling. 
Faktisk er det beskrevet bruk av 
dyr i behandlingssammenheng på 
et asyl i York i England allerede i 
1792. Ved Beitostølen Helsesport-
senter har hester og hunder vært en 
integrert del av behandlingsmiljøet 
fra åpninga i 1970. På verdensbasis 
bruker en rekke terapeuter dyr i 

Hund som terapi mot psykiske lidelser
I boka Med nese for omsorg fra 20096 beskriver Ellen B. Brodtkorb egne 
erfaringer med hunden sin og hvordan båndet til den blir et bindeledd til eget 
liv. I tillegg til å ha holdt mange kurs i hundeoppdragelse og dyreassistert 
terapi, lider hun av en schizoaffektiv lidelse. Brodtkorbs hund bidrar til at hun 
får kontroll over sine psykiske problemer med psykose, spiseforstyrrelser og 
sosial angst.7

Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NOdAT)
NODAT er en ideell, medlemsstyrt organisasjon som arbeider for helsefrem-
mende tiltak ved hjelp av dyr. Den har som mål å få dyreassisterte interven-
sjoner – både terapi og aktiviteter – ut til flest mulig i Norge. NODAT driver 
opplysningsarbeid og kursing og oppfølging av frivillige. Organisasjonen 
ønsker å stimulere til forskning på området og å være et ressurssenter for 
dyreassisterte intervensjoner. Den finansieres av offentlige og private bidrag. 
Nettside: www.nodat.no

Utdanning i dyreassistert terapi
I Norge gir NODAT opplæring i dyreassisterte intervensjoner. Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet (UMB) på Ås er imidlertid eneste stedet i 
Norge der man kan få formell kompetanse innen bruk av dyr til terapi eller 
andre helsefremmende aktiviteter for mennesket.8
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behandling av psykiske lidelser hos 
barn og voksne. Noen bruker sin 
egen hund til dette.2

Også den berømte psykologen 
Sigmund Freud (1856–1939) ble assis-
tert av sin hund, en chow-chow. Den 
var en del av behandlingsprosessen 
eller ”kjælekuren”, som han kalte den. 
Hunden kunne sitte stille ved enden av 
sofaen hele analysetimen. Mot slutten 
av timen rørte bikkja på seg for å vise 
Freud at tiden var omme.4:128

Noen forskere undersøkte en rekke 
psykiatriske pasienter som ikke hadde 
hatt utbytte av tradisjonell terapi. De 
fant at kontakten med et tillitvekkende 
kjæledyr gjorde pasienten mer åpen 
for sosiale og terapeutiske interaksjo-
ner.2

Det finnes et økende antall dyreas-
sisterte programmer i Asia, Australia, 
Europa og Nord-Amerika i en rekke 
ulike sammenhenger, fra sykehus og 
pleiehjem til skoler, behandlingssen-
tre der pasientene bor og fengsler.1 

Atferds- og lærevansker
På en behandlingsinstitusjon i USA for 
barn med store atferds- og lærevansker 
ble 80 gutter og åtte jenter mellom 
seks og 14 år undersøkt for virkningen 
av hunder i behandlingsmiljøet. En 
hund var utplassert i hver boenhet og 
var tilgjengelig for alle barna og perso-
nalet hele døgnet. Både personalet og 
barna mente at fordelene med hund 
i boligene var større enn ulempene. 
Hundene ga barna mulighet til å vise 
kjærlighet, hengivenhet og kamerat-
skap. Mange av barna hadde opplevd 
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tap av nære kontakter, og hundene 
bidro til at de raskere opprettet ny 
tilknytning til andre barn og voksne. 
Barna brukte hundene som en ”for-
trolig” når de var fortvilte eller sinte, 
og de snakket med hunden sin og ga 
uttrykk for at de følte hunden lyttet 
til hva de sa. Spesielt de yngste barna 
tok ansvaret for stell av hundene, og 
behandlerne mente at hundene hadde 
en terapeutisk effekt. Blant negative 
faktorer var at noen få barn hadde 
plaget hundene og at hundene førte til 
litt ekstraarbeid i forbindelse med stell 
og renhold i boligene.2

Det virker som om urolige barn har spe-
sielt stor tillit til dyr og finner god støtte 
i dem. I en undersøkelse var det dobbelt 
så stor sannsynlighet for at ungdoms-
forbrytere ville snakke med kjæledyrene 
sine, og tre ganger større sannsynlighet 
for at de søkte dyrs selskap når de var 
ensomme og kjedet seg.4:122

Betydning for kronisk syke
Tilknytningen mellom hund og men-
neske synes enda større blant kronisk 
syke enn hos mennesker med vanlig 

god helse. Folk med et svakt sosialt 
nettverk har færre egenrapporterte 
helseplager desto høyere grad av til-
knytning til en hund. For eksempel 
ble 11 homofile menn med hiv eller 
aids fulgt i 18 måneder. Både sykdom-
men og den sosiale strukturen gjorde 
tilknytningen til kjæledyret særlig ver-
difull. Dyret ga anledning til både å gi 
omsorg og til å få kjærlighet og var slik 
med på å redusere stress. Dyrene lettet 
også kommunikasjonen med andre og 
ga dem økt selvbilde og mer mening i 
tilværelsen. Tilknytning til kjæledyr er 
vist å være størst blant folk som aldri 
har vært gift og blant barnløse.2

Betydning for eldre
En undersøkelse blant hjemmeboende 
eldre tydet på at de som var sterkt 
knyttet til kjæledyret, bedre mestret 
psykiske påkjenninger. I et represen-
tativt utvalg av amerikanere over 65 
år hadde de med sterk tilknytning til 
kjæledyret markant færre depressive 
symptomer. I en annen studie av over 
tusen mennesker over 65 år var det 
færre legebesøk hos dem som hadde 
kjæledyr enn hos dem som ikke hadde 

det. Her ble det imidlertid ikke funnet 
noen forskjeller i depressive symp-
tomer mellom gruppene. Ved belast-
ninger i livssituasjonen, for eksempel 
tap av ektefelle eller nære venner, ble 
det påvist at de som ikke hadde hund, 
økte bruken av legetjenester mer enn 
de som hadde det. Det ser altså ut til 
at det virker beskyttende mot følger av 
stress å ha hund. Hundeeierne hadde 
også mer kontakt med andre mennes-
ker og gikk ut dobbelt så mye som dem 
uten hund.2

I en undersøkelse fra USA sammenlik-
net man eldre mennesker som skaffet 
seg katt, med en tilsvarende gruppe 
eldre uten katt. I løpet av ett år hadde 
katteeierne det bedre. Selv om det ikke 
var klare forskjeller på de to grup-
pene i utgangspunktet, følte de med 
katt seg mindre ensomme, redde og 
deprimerte. Katteeiere med høyt blod-
trykk fikk lavere blodtrykk og redusert 
behov for medisinering. 4:120-1

Støtte i sorg og ved sykdom
Kjæledyr kan hjelpe mennesker i sorg. 
En rekke undersøkelser av personer 

Den britiske biokjemikeren og forskeren 
Rupert Sheldrake tar i boka Uforklarlige 
krefter hos dyr opp samspillet mellom dyr 
og mennesker, spesielle evner eller krefter 
hos dyr og mulige forklaringer på disse 
egenskapene.



49 www.vof.no  l

som akkurat har mistet sin ektefelle, 
viser at kjæledyreiere var mindre 
deprimerte, følte seg mindre fortvilet 
og isolerte, generelt hadde bedre helse 
og trengte mindre medisinering. Noen 
av hundeeierne fortalte at hunden var 
en større kilde til trøst enn slektninger 
og venner.

Den britiske biokjemikeren og dyre-
forskeren Rupert Sheldrake vier i boka 
Uforklarlige krefter hos dyr et helt 
kapittel til sammenhengene mellom 
kjæledyr og helse.4 Han har fått inn 
og registrert beretninger om dyr som 
helbreder og trøster i tillegg til annen 
spesiell atferd overfor mennesker. Et 
typisk trekk i rapportene om trøstende 
og helbredende atferd hos kjæledyr 
er at de kan reagere på menneskets 
behov. Det interessante er at dyra ikke 
bare oppfører seg på sin artsmessig 

hengivne måte. Dette ser man typisk 
hos katter, som fra naturens side i 
stor grad lever alene og derfor verner 
om sin uavhengighet.4:124 For eksem-
pel hadde en dame i Østerrike en gul 
hannkatt som lojal følgesvenn i 15 år. 
Den var hennes livs store glede, en 
flott katt som elsket sin frihet. Men 
hvis hun ikke hadde det bra eller var 
lei seg, gikk katten aldri fra henne. Da 
la den seg på fanget hennes og malte 
og trykket seg tett inntil henne. Når 
damen var oppe og gikk igjen, stakk 
katten av som vanlig, spesielt om 
kvelden.4:123-4 

Dersom det er flere katter i en hus-
holdning, finnes det eksempler på at 
de veksler på å holde seg hos den syke i 
familien, slik at vedkommende aldri er 
helt alene i huset. En rekke katteeiere 
har fortalt at kattene deres kan trøste 

dem som sørger når de har mistet en 
kjær. Kattene endrer tydelig atferd og 
oppholder seg mer hos sin eier når ved-
kommende har det vondt og vanske-
lig. Andre katteeiere mener at katter 
kan oppføre seg uvanlig omtenksomt 
overfor dem når de er syke.4:124

Sheldrake påpeker at et gjennomgå-
ende trekk i slike historier er at kat-
tenes omtenksomme og trøstende 
atferd inntrer når det er behov for 
den, og at den fortsetter så lenge det 
er nødvendig. Når katteieren har fått 
humøret tilbake eller er blitt bedre, 
finner katten tilbake til sin sedvanlige, 
uavhengige atferd.4:124

Sheldrake har også mottatt mer 
enn 120 tilsvarende rapporter om 
hunder som synes å føle når deres 
eiere trenger trøst eller er syke. Dette 
kan skje ved at hundene da oppfø-
rer seg svært omsorgsfullt, holder 
seg i nærheten og trøster så godt de 
kan. Det hender også at hunder vet 
hvilken kroppsdel hos en person som 
har smerter og at de trøster der det 
trengs mest (f.eks. å legge seg inntil 

En undersøkelse blant hjemmeboende 
eldre tydet på at de som var sterkt knyttet 
til kjæledyret, bedre mestret psykiske 
påkjenninger.”
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en vond rygg og på den måten varme 
opp og lindre smertene). Enkelte 
hunder legger seg hos eierne når de 
har migrene. Faktisk var det en hund 
i Sveits som visste på hvilken side 
av hodet eieren hadde migrene. Når 
smerten var på høyre side, slikket 
hunden eieren ivrig og kraftig over 
høyre øye og høyre side av pannen, 
mens den klynket lavt. Hvis smerten 
var på venstre side, gjorde hunden 
tilsvarende der. Eieren opplevde 
dette som massasje.4:124-5

Forhindring av selvmord
Ifølge Sheldrake kan både hunder og 
katter være følsomme for sine eieres 
sinnsstemninger og følelser. I enkelte 
tilfeller strekker dyras reaksjoner seg 
utover trøst. De kan faktisk redde 

liv. For eksempel var en kvinne i 
England midt oppe i et tyngre ekte-
skapsproblem. Hun bestemte seg 
for å gjøre slutt på livet og forlot sin 
hund og sine katter i fredfylt søvn 
foran peisen og gikk inn på kjøkkenet 
etter vann og paracetamoltabletter. 
Plutselig spratt hunden (en engelsk 
springer spaniel) opp, løp foran 
henne og snerret for aller første gang 
på de femten årene den hadde levd. 
Bikkja snerret! Leppene var vrengt 
helt tilbake, den var nesten ikke til å 
kjenne igjen. Skrekkslagen skrudde 
damen lokket på pilleesken igjen 
og gikk tilbake og satte seg i sofaen 
igjen, oppriktig redd for hunden. 
Hunden hoppet etter henne, bykset 
opp på damen og begynte å slikke 
henne i ansiktet mens den logret 
med hele kroppen.4:126

Det har hendt at hunder har forhin-
dret selvmord ved å varsle andre. Også 
katter har forhindret selvmord.4:126

Livets slutt
På et pleiehjem følte den fastboende 
katten når en beboer nærmet seg 
avslutningen på livet. Da gikk den 
til den døendes rom og krøllet seg 
sammen i senga med vedkommende. 
Personalet kunne da tilkalle familie-
medlemmer, som var takknemlige for 
at de fikk forvarsel om dødsfallet til en 
de hadde kjær.1 

Harmoni i familien
En amerikansk undersøkelse tok 
for seg kjæledyrs påvirkning i seksti 
familier. Mange av familiene opplevde 
større nærhet, brukte mer tid på å leke 
sammen og kranglet mindre etter at de 
hadde skaffet seg kjæledyr.4:122

Tjenestehunder
En rekke hunder er opplært til å hjelpe 
funksjonshemmede, for eksempel 
blinde- og svaksynte, døve, rullestol-
brukere, epileptikere og diabetikere. 
For dem er hunden viktig utover den 
hjelpen den gir i hverdagen. En under-
søkelse viste at hunden ga brukeren 
større selvsikkerhet og mulighet til 
å klare seg selv. Hundeeierne fikk 
også mindre depressive symptomer, 
mindre ensomhetsfølelse og økt trygg-
het etter at de fikk hund.2

Hunders skarpe sanseapparat kan 
bidra til å oppdage kritiske medisinske 
tilstander, som et epileptisk anfall hos 
folk med epilepsi og lavt blodsukker 
hos folk med diabetes. Dette kan bidra 
til at personen får lagt seg ned før et 
epileptisk anfall eller justert blodsuk-
keret i tide. Enkelte hunder er trent 
opp til å oppdage tidlige tegn på kreft.1 

Helsemessige problemer ved hundehold
Hundehold medfører en viss risiko for bitt, parasitter og allergi. For mange 
hundeeiere som har utviklet allergi mot hunden, vil det ikke være annet 
alternativ enn å kvitte seg med den. God tilrettelegging av hundeholdet og 
valg av spesielle hunderaser kan imidlertid gi mindre allergiske symptomer. 
Jevnlig inntak av store doser vitamin C kan også dempe allergireaksjonene.9 
Enkelte raser som røyter lite, for eksempel kinesisk nakenhund, puddel og 
bichon frisé, kan gjøre det mulig med et positivt hundehold også for mange 
allergikere. Helsetilstanden blant norske hunder er god, og sykdommer som 
kan overføres fra hunder til mennesker, anses å være et lite problem.2

Rupert Sheldrake
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dyr på sykebesøk 
I mange land finnes ordninger hvor 
dyr besøker mennesker på institu-
sjoner som sykehus, eldrehjem og 
fengsler, vanligvis ledsaget av frivil-
lige. Ordningen kalles på engelsk for 
PAT (Pet As Therapy, dvs. kjæledyr 
som terapi). Den har vist seg å være til 
stor nytte for barn, spesielt de kronisk 
syke. Mange slike barn venter ivrig 
på sine dyrebesøkende. Denne typen 
besøk er også populært blant eldre og 
mennesker på hospitser, der de kan ha 
en svært beroligende virkning på både 
pasienter og ansatte. Dyra kan lette 
på humøret, gi hengivenhet og fysisk 

kontakt og fungerer som sosialt smø-
remiddel.4:122-3

Fengsler som tillater at dyr besøker 
fangene eller som lar fangene selv ha 
dyr, opplever nedgang i vold, selvmord 
og rusmisbruk. I tillegg forbedres 
generelt forholdet mellom fanger og 
ansatte.4:123

Sheldrake mener at en del slike dyr er 
bemerkelsesverdig følsomme overfor 
behovene og tilstanden hos en spesiell 
person.

Avslutning
Til tross for at omfattende klinisk erfa-
ring og forskning underbygger positive 
virkninger av dyr på fysisk og psykisk 
helse hos mennesket, er det ifølge en 
amerikansk forsker påfallende hvor 
dårlig dette er integrert på det psy-
kiske helsefeltet. Den terapeutiske 
nytten av dyr og deres sentrale rolle i 
menneskers liv er sjeldent inkludert 
verken klinisk eller teoretisk i de fleste 
utdanninger innen psykisk helse.1 

På et grunnleggende plan er men-
nesker relasjonsvesener. Dyr kan for 
mange mennesker dekke grunnleg-
gende psykososiale behov og berike 
våre liv. De kan gi økt velvære og 
avslapning, dyp affeksjon og er lojale 
og trygge over tid, mens resten av 
livene våre ofte endrer seg. Disse 
båndene bringer glede og trygghet til 
barn og voksne og bidrar til helse og til 
og med lenger liv. Som en amerikansk 
forsker uttrykker det: Bånd med slike 
dyr er nok ikke alt i livet, men de kan 
gjøre våre liv mer fullendt.1 

Selv om de fleste undersøkelser under-
bygger påstanden om at det for mange 
er godt å ha kjæledyr, påpeker Rupert 
Sheldrake at dette ikke alltid er tilfelle. 
Kjæledyr kan være gode, dårlige eller 
likegyldige, akkurat som oss men-
nesker.4:122 En kan tenke seg en hund 
som er en integrert del av en families 
liv, sammenliknet med en hund som 
hovedsakelig står i en hundegård. Ofte 
vil det være mye tettere bånd mellom 
byhunden og dens familie enn en land-
sens hund og dens familie. Poenget er 
at jo sterkere båndet er, desto større 
helseeffekt kan man forvente at dyret 
har. Tilknytningen mellom mennesker 
og hunder er ofte sterk, og hunden gir 
trivsel, trygghet, vennskap og sosial 
kontakt.

Omgang med hunder og katter påvir-
ker ikke bare helse og trivsel, men 
gir også en ekstra meningsdimensjon 
som krydrer tilværelsen til millioner 
av mennesker over hele kloden. Voff-
voff! sier noen hunder utålmodig når 
de står ved døra og eierne er seine til 
å få på seg sko og yttertøy. Det kan 
kanskje oversettes med noe sånt som 
”Ut på tur, aldri sur!” 

En undersøkelse viste at hunden ga brukeren 
større selvsikkerhet og mulighet til å klare seg 
selv. Hundeeierne fikk også mindre depressive 
symptomer, mindre ensomhetsfølelse og økt 
trygghet etter at de fikk hund.”
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Tema

I mange år har det vært rideprogram-
mer i Storbritannia, Norge og andre 
land for mennesker med handikap. 
Dette kalles terapiridning (se ramme). 
Personene med problemer opplever 
gjennom disse programmene å få ny 
trygghet og frihetsfølelse. Dette kan 
gi både psykiske fordeler og forbedret 
balanse og koordinasjonsevne.4:128

I California arbeider to terapeuter for 
mennesker med alvorlige, psykiske 

lidelser, kriminell atferd og rusmis-
bruk. Jobben som psykoterapeuter tok 
en ny vending da de vervet hester på 
gården til helbredelsesprosessen. Hes-
tenes størrelse, styrke og deres fysiske 
nærvær gjorde folk mer bevisste og fikk 
dem bokstavelig talt til å ta til fornuft. 
Hesteterapi kan være bra for dem som 
føler seg langt nede, demoraliserte, 
redde, bekymrede eller fortapte. De to 
psykoterapeutene mener at slik terapi 
er gunstig for alle som søker alterna-

tive metoder i helbredelse av psykiske 
sykdommer eller som lurer på hvordan 
de skal takle hverdagens stress.4:128

Rupert Sheldrake påpeker at mange 
rir bare fordi de trives med det. De 
får dermed mange av disse fordelene 
uten engang å tenke på hesten som 
terapeut.4:128

Hester kan ha en gunstig 
terapeutisk effekt på 
personer med psykiske 
og fysiske problemer, for 
eksempel folk med Downs 
syndrom. 
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Kontakt 
med 
hester

Terapiridning
Dette er en metode der fysioterapeuter bruker hestens 
bevegelser som grunnlaget i behandlinga. Under ridningen 
overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Beve-
gelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, 
styrking av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koor-
dinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse 
opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdnings-
korrigerende tiltak kan terapiridning være suverent. Dette 
er viktig i sansetrening og motorisk trening, for læring og 
stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.10

Terapiridning er en lystbetont form for fysioterapibehand-
ling. Klientene opplever at de rir, mens ridefysiotera-
peuten samtidig bruker hesten og dens bevegelser til å 

oppnå fysioterapeutiske mål og trene opp rytteren etter 
hver enkelt behov. Hestene er ofte spesialtrente til å være 
”terapeuter”, og for mange ryttere er kontakten og sam-
arbeidet med hesten viktig.10

Terapiridning foregår ofte i grupper. Til tross for at rytterne 
har veldig ulike funksjonsnivå og ulike mål med terapien, 
utvikler slik felles ridning gruppeidentitet. For mange er 
dette det eneste gruppetilbudet de har. Terapiridning 
er gøy og noe rytterne ser fram til. For noen blir dette 
inngangsporten til ridning som fritidsaktivitet eller som 
idrett. Terapiridning utøves i dag over hele verden som 
en verdifull behandlingsmetode både innen somatisk og 
psykiatrisk behandling.10
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Da lege Arne Ivar Østensen fore-
leste på den store Nidaroskon-
gressen for allmennleger i 1997 
om betydningen av kjæledyr for 
menneskets helse, tok han til orde 
for å bruke kjæledyr i helsevesenet 
og var overbevist om at det vil føre 
til nedgang i medisinbruken. – I 
helsevesenet har det vært for mye 
fokusert på at dyr gir allergiplager, 
mens man nærmest glemmer at 
dyr først og fremst er veldig bra 
for helsa, uttalte Østensen.11

Østensen hadde en eldre kvin-
nelig pasient som for noen år 
siden mistet hunden sin. Seinere 
så han aldri kvinnen ute på gata, 
men hun møtte stadig oftere opp 
på legekontoret. – Tabletter er 
som regel virksomme på bare ett 
eller få forhold, mens dyra har 
umiddelbar virkning og regulerer 
mange forhold samtidig, uttalte 
Østensen.11
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1.  Walsh F. Human-animal bonds I: The relational signifi-
cance of companion animals. Family Process 2009; 48: 
462–80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19930433
2.  Larsen BA, Lingaas F. Hund og helse. Tidsskrift for Den 
norske lægeforening 1997; 117: 4375–9. http://tidsskriftet.
no/legacy/199730/art3.html
3.  Walsh F. Human-animal bonds II: The role of pets 
in family systems and family therapy. Family Process 
2009; 48: 481–99. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/19930434
4.  Sheldrake R. Uforklarlige krefter hos dyr. Oslo: Hilt & 
Hansteen, 2003.
5.  Friedmann E, Thomas SA, Stein PK mfl. Relation bet-
ween pet ownership and heart rate variability in patients 
with healed myocardial infarcts. The American Journal of 
Cardiology 2003; 91: 718–21. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/12633806
6.  Brodtkorb EB. Med nese for omsorg: Hund som terapi. 
Stavanger: Hertervig Forlag, 2009.
7.  Berget B. Hund er god terapi. Tidsskrift for Den norske 
legeforening 2009; 129: 1373.
8.  Ihlebæk CM. Stor interesse for dyreassistert terapi. 
8.10.2012. http://www.umb.no/helse/artikkel/stor-interes-
se-for-dyreassistert-terapi (9.12.2015).
9.  Cathcarth RF. The vitamin C treatment of allergy and the 
normally unprimed state of antibodies. Medical Hypothesis 
1986; 21: 397–21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/2879212
10.  http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Fag-
grupper/Ridefysioterapi/Vaart-fagfelt (8.12.2015).
11.  Myhr K-I. Dyr er bedre enn piller. Dagbladet 
24.10.1997: 6.

Helseeffekter dyr kan 
ha for mennesker
●  Du må opp om morgenen 

for å slippe kjæledyret ut 
eller inn.

●  Du må ut på tur i all slags 
vær og får dermed frisk luft 
og trener lungene.

●  Du bruker musklene og 
får mosjon for hjerte-/
lungesystemet og resten av 
kroppen.

●  Hundeeiere får lett kontakt 
med andre og skaper 
derfor lettere sosiale nett-
verk.

●  Du får ansvar for et annet 
liv, noe som hindrer intel-
lektuelt forfall.

● Dagen får et innhold som 
gir livet ditt mening.

●  Dag- og nattrytmen holdes 
ved like.

● Kveldsturen med dyret er 
viktig for søvnen, blodtryk-
ket og magefunksjonen.

Kilde: Lege Arne Ivar Østen-
sen11

En rekke leger har fått øynene opp for terapeutiske 
egenskaper ved å ha og/eller omgås kjæledyr.
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Åpen dør i helsevesenet
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Tema

I USA ble det for eksempel per 1996 
beregnet å forekomme 1–2 millio-
ner hundebitt og 400 000 kattebitt i 
året. Dette antas å være alt for lite, da 
kanskje bare ti prosent fører til kontakt 
med lege eller sykehus.1 Halvparten av 
alle amerikanere forventes å bli bitt 
av et dyr eller et menneske i løpet av 
livet.2

I en undersøkelse ble det beregnet 
at over 333 000 pasienter oppsøkte 
akuttavdelinger i hele USA årlig i 
perioden 1992–94. Dette vil si en årlig 
forekomst av nye tilfeller på 12,9 per 
10 000 innbyggere. Det betyr over 900 
nye hundebitt som nødvendiggjorde 
besøk på akuttavdeling per dag. For 
hvert dødelig hundebitt (ca. 20 per år) 
var det 670 innlagte pasienter, 16 000 
legevaktbesøk og en legevaktkostnad 
på 102 millioner amerikanske dollar. 
Det var på denne tiden over 50 millio-
ner hunder i USA.2

Hunder forårsaker mellom 63 og 93 
prosent av alle registrerte bitt i USA. 
Folk oppsøker lege primært grunnet 
vevsskade av bitt eller frykt for infek-
sjon med stivkrampe eller rabies (lite 
relevant i Norge). Bittskader repre-
senterer én prosent av besøkene på 
akuttmottak i USA. Hunder kan bite 
hardt, men det er sjelden at voksne dør 
av det. Risikoen er større for små barn. 
Bitt stammer oftest fra eget kjæledyr, 
for eksempel hvis eieren har forsøkt 
å skille to hunder som sloss, eller fra 
hunden til en bekjent. Kattebitt eller 
effekten av slike bitt kan ofte bli over-
sett fordi kattetennene er så tynne.1

Norske forhold
Her hjemme er det anslått at cirka 
5 000 hundebitt resulterer i legebesøk 
hvert år. Det er ukjent hvor mange av 
disse som fører til infeksjoner.4

Den kommunale legevakta i Oslo har 
Norges største skadepoliklinikk og 
dermed mulighet til å samle store 
pasientmaterialer i løpet av kort tid. 
Bittskader behandles daglig. En norsk 
forsker gikk i 1998 gjennom journa-
lene til alle pasientene som var regis-
trert med bittdiagnose i løpet av en 
toårsperiode. Blant 1 051 biteepisoder 
var 503 (48 %) kvinner og 147 (14 %) 
barn under 16 år. 951 bittskader (90 
%) ble behandlet uten sying. Halvpar-
ten av pasientene fikk ikke antibiotika, 
en tredel fikk penicillin. Status for 
stivkrampe var vurdert i 1 015 jour-
naler (97 %), og 788 pasienter ble 
gitt injeksjon med stivkrampegiftstoff 
som er gjort ugiftig ved formalinbe-
handling (tetanustoksoid). De fleste 
bittskadene skyldtes hund (76 %), katt 
(17 %) og hest (2 %). Barn ble påført 
118 hundebitt (15 %), åtte kattebitt (4 
%) og ti hestebitt (53 %). Flere hunde- 

enn kattebitt kom til behandling 
innen 12 timer. Blant hunderasene 
var schæfer den som hyppigst skadet 
mennesker. Hunder bet flest menn, 
katter helst voksne kvinner og hester 
helst unge jenter. Hunder bet barn 
ofte i ansikt/hode, voksne i hendene, 
mens katter bet både barn og voksne 
mest i hendene. De fleste bittskadene 
var overflatiske og helet seg greit uten 
antibiotika eller med vanlig penicillin 
etter sårbehandling uten sying.3

Behandling
Bitt behandles ved å rense såret, even-
tuelt sy, og ved bruk av egnet anti-
biotika og eventuelt injeksjoner mot 
stivkrampe eller rabies.1 En effektiv til-
leggsbehandling er inntak av vitamin C 
(til magetoleranse), som i store doser 
kan være nok til å ta knekken på alle 
typer virus og også hemmer bakterier. 

Et bittsår renses grundig med børste 
og/eller høytrykksspyling med salt-
vann eller vandig klorheksidin. 
Eventuelt dødt vev (nekrose) fjernes. 

Bitt er den hyppigst forekommende og største 
helsetrusselen fra kjæledyr og kan føre til ødelagt 
vev og risiko for infeksjon.
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Dyrebitt

Kort fortalt
Artikkelen presenterer hvilke pat-
tedyrarter som biter mennesker i 
USA og Norge, hvor hyppig dette 
skjer, hvem som bites, hvor bittene 
sitter, hvordan bittskader behand-
les og hvilke infeksjoner bittskader 
kan føre til.
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Ansiktsskader bør vurderes av en 
erfaren kirurg. Generelt anses sårbe-
handling uten sying å være sikrest. 
Åpne, overflatiske sår kan primært 
behandles uten antibiotika. Hvis man 
velger å behandle med antibiotika, bør 
medisinering startes omgående.3,4

Forebyggende antibiotikabehandling 
skjer ved bruk av fenoksymetylpenicil-
lin, eventuelt ciprofloksacin ved peni-
cillinallergi. Slik behandling anbefales 
i 3–4 dager ved alle typer bitt dersom4

● såret ikke kan rengjøres 
● såret er eldre enn 24 timer og ikke er 
behandlet
● såret er lokalisert til hender, føtter 
eller ansikt 
● såret har ført til skade på dyperelig-
gende vev

Forebyggende antibiotikabehandling 
anbefales etter alle typer bitt – uav-
hengig av type sår – av rusbrukere, de 
som har fjernet milten, immunsvek-
kede og eldre.4

 
Ved infiserte sår etter bitt av hund 
eller katt gis fenoksymetylpenicillin 
(ciprofloksacin ved penicillinallergi) i 
10 dager.4

Infeksjoner
Bittskader forårsaket av katter eller 
hunder representerer en betydelig 
risiko for infeksjon, og ethvert bitt bør 
vurderes av lege med henblikk på even-
tuelt behov for antibiotikabehandling. 
Infeksjoner ved bitt skyldes vanligvis 
smitte fra bakterier i munnfloraen til 
dyret som biter eller fra pasientens 
egen hudflora. 25–50 prosent av katte-

bitt og kattekloring og 10–20 prosent 
av hundebitt fører til infeksjon.4

Det finnes ifølge Folkehelseinstitut-
tet rundt 400 000 hunder og rundt 
600 000 katter i norske hjem. En 
rekke bakterier kan forårsake infeksjo-
ner etter hunde- og kattebitt. De fleste 
infeksjonene skyldes streptokokker, 
stafylokokker, anaerobe bakterier og 
bakterien Pasteurella multocida. Ofte 
foreligger blandingsinfeksjoner.4

Bakterien Capnocytophaga canimor-
sus er vanligvis assosiert med hun-
debitt (av og til kattebitt) og kan gi 
hjernehinnebetennelse med høy døde-
lighet. Mest utsatt er personer som 
har fått fjernet milten eller andre med 
nedsatt allmenntilstand, for eksempel 
alkoholikere.4

Stivkrampebakterien kan overføres 
gjennom dype bitt. Rabies kan overfø-
res ved bitt av blant annet hund eller 
katt i områder der sykdommen er 
utbredt (ikke i Norge). Tularemi som 
er smittet gjennom direkte kontakt 
med dyr, er beskrevet etter kattebitt, 
også i Norge.4

Katteklorfeber ble første gang beskre-
vet på 1950-tallet. Bakterien Barto-
nella henselae antas å være hoved-
årsak til denne infeksjonen, som kan 
overføres gjennom bitt eller kloring, 
spesielt av kattunger.4

Slikking i ansiktet av hund i Norge 
representerer hos friske personer 
ingen helserisiko.4 

Kilder:
1.  Plaut M, Zimmerman EM, Goldstein RA. Health 
hazards to humans associated with domestic 
pets. Annual Review of Public Health 1996; 
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norske lægeforening 1998; 118: 2613. http://tids-
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vakt. Tidsskrift for Den norske lægeforening 
1998; 118: 2614–7. http://tidsskriftet.no/lega-
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4.  22. Bittskader og infeksjoner - veileder for hel-
sepersonell. Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.
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Bittskader forårsaket av katter eller hunder 
representerer en betydelig risiko for infeksjon, og 
ethvert bitt bør vurderes av lege med henblikk på 
eventuelt behov for antibiotikabehandling. ”
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TEMA

Hennes konklusjon er at dyr 
kan sørge, særlig pattedyr, 
og dessuten en del individer 
blant andre arter. Sorg kan 
gjelde tap av et individ den 
sørgende har hatt et langt 
og nært forhold til. Dette er 
best dokumentert fra natur-
lige forhold (ute i naturen) 
for elefanter, delfiner, sjim-
panser og noen fuglearter. 
I tillegg foreligger en rekke 
eksempler blant kjæledyr, 
gårdsdyr og dyr i dyrehager.

Forfatteren er professor i 
antropologi ved William 
and Marys høgskole i 
Virginia, USA. Hun er 
forfatter og redaktør av 
en rekke andre bøker, 
inkludert Being with 
animals (2010), Evolving 
God (2007; om hvordan 
religion ble til gjennom 
evolusjonsprosessen) og 
The dynamic dance (2004; 
om ikke-verbal kommuni-
kasjon mellom afrikanske 
menneskeaper). Hun holder 
en rekke foredrag, blogger 
regelmessig for National 
Public Radio (http://www.
npr.org/sections/13.7/) og 
er bokanmelder for Times 
Literary Supplement. På 

hennes nettside ligger også 
en fire minutters video om 
How animals grieve (www.
barbarajking.com).

I boka går forfatteren 
gjennom den systematiske 
forskninga og de interes-
sante anekdotene som 
foreligger for å underbygge 
at dyr kan sørge over tapet 
av en nær relasjon, enten 
det er en artsfrende eller 

dyr av annen art. For en del 
arter er dokumentasjonen 
overbevisende, for andre 
ikke, men uansett vektleg-
ger King at det trengs mer 
forskning. Et viktig poeng 
for henne er å stimulere 
andre til å gjennomføre slik 
forskning. Hvis man ikke er 
åpen for at dyr kan ha nære, 
følelsesmessige forhold, 
vil man ikke lete etter eller 
forsøke å teste om dyr 
faktisk kan sørge.

Et av hennes hovedbudskap 
er: Der man finner sorg hos 
dyr, finner man sannsynlig-
vis også kjærlighet, og vice 
versa. Men hvordan kan 
man måle eller avklare om 
et dyr kan sørge eller være 
glad i noen? King drøfter 
denne problemstillinga i 
bokas innledning. Hennes 
hypotese er at når et dyr er 
glad i et annet dyr, vil det 
følge etter dette dyret for 

å være nær og ha positivt 
samvær av grunner som 
omfatter, men går videre 
enn, ”opplagte” overlevel-
sesbaserte hensikter som å 
skaffe mat, forsvare seg mot 
rovdyr og å reprodusere. 
Dette er en nødvendig, men 
ikke tilstrekkelig betingelse. 
Man må legge til: Hvis et 
dyr ikke lenger har mulighet 
til å tilbringe tid sammen, 
for eksempel hvis partneren 
dør, vil dyret som elsker, 

lide på en synlig måte: ved 
spisenekt, tape vekt, bli syk, 
bli utagerende, bli giddeløs 
eller å anta et kroppsspråk 
som formidler tristhet eller 
depresjon.

Med dette som bakgrunn 
går King gjennom en rekke 
eksempler og forskning i 
bokas 15 kapitler. En del av 
dyra som omtales, oppfyl-
ler klart hennes definisjon 

av hvordan de uttrykker 
kjærlighet og sorg, men ikke 
alle gjør det. Forfatteren tar 
opp katter (kap. 1), hunder 
(2), gårdsdyr som hester, 
geiter, kyr, griser, kyllinger 
og ender (3), kaniner (4), 
elefanter (5), aper (6), 
sjimpanser (7), fugler (8) og 
havdyr som delfiner, hval 
og skilpadder (9). I kapit-
tel 10 vises interessante 
eksempler om sorg på tvers 
av artsgrensene, blant annet 

Kan dyr sørge?

Hvis et dyr ikke lenger har mulighet til å tilbringe tid 
sammen, for eksempel hvis partneren dør, vil dyret 
som elsker, lide på en synlig måte: ved spisenekt, tape 
vekt, bli syk, bli utagerende, bli giddeløs eller å anta et 
kroppsspråk som formidler tristhet eller depresjon.”

Dette forsøker den amerikanske primatforskeren og antropologen 
Barbara J. King å besvare i boka How animals grieve.

tekst iVer mySTerud     Foto ShuTTerSTocK
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mellom en elefant og en 
hund. 

Forekommer selvmord hos 
dyr, hvis livsbetingelsene 
er helt håpløse (kap. 11)? 
I kapittel 12 tar King opp 
hvilke konsekvenser den 
nye kunnskapen om sorg 
hos menneskeaper som 
sjimpanser og gorillaer kan 
og bør ha når dyr dør, for 
eksempel i en dyrehage. 
Videre diskuteres og pro-
blematiseres nekrologer 
over dyr (13), hvordan 
sorgprosessen hos dyr og 
mennesker antas å være 
ulike (14) og dødsritualer og 
sorg tilbake i menneskets 
forhistorie (15). Skriftlige 
kilder og visuelle ressurser 

er presentert kapittelvis bak 
i boka, og den har et stikk-
ordregister.

Eksemplene i boka er inter-
essante og rørende, og King 
vektlegger at sorg hos dyr 
ikke avhenger av en kogni-
tiv forståelse av selve døds-
begrepet. Det som betyr 
noe, er dyrs følelsesmessige 
bånd med hverandre. Hun 
er også opptatt av at man 
ikke må kreve eller forvente 
at ethvert dyr må sørge selv 
om noen dyr gjør det. Tenk 
her på ulike sorgreaksjoner 
hos mennesker. Som vi alle 
vet, avhenger sorgreaksjo-
ner av en rekke faktorer, 
inkludert hvor nært forhold 
vi har hatt til en person som 

er gått bort, og hvor lenge 
vi har kjent vedkommende. 
I tillegg kommer personlig-
hetsfaktorer inn. Som King 
skriver om elefanter: ”Når 
anekdoter rapporteres av 
forskere eller andre som 
forsiktig tolker atferden til 
dyr de kjenner godt, peker 
de på dyrets evne til å utføre 
en eller annen handling 
eller uttrykke en eller annen 
følelse. Selv om bare noen 
elefanter sørger over en 
tapt slektning eller venn, 
selv om bare noen elefanter 
kjærtegner knoklene til 
sine døde slektninger, er 
den atferden genuin og 
betydningsfull for disse 
individene.” 

Det kommer tydelig fram at 
King er en sann dyrevenn 
som er opptatt og motivert 
av at dyr skal få det bedre. 
Hun er imidlertid ikke av 
den grunn ukritisk til stoffet 
og kommer jevnlig med 
innvendinger og alternative 
tolkninger av de ulike 
observasjonene og forsknin-
gen.

Temaet kjærlighet og sorg 
hos dyr er relativt nytt i 
faglitteraturen, og vi kan 
forvente mye ny innsikt i 
årene som kommer, ikke 
minst fra dyrehager. Alle 
som har et forhold til eller 
er interessert i dyr – lek 
som lærd – vil ha interesse 
av How animals grieve.

Forfatter: Barbara J. King
Tittel: How animals grieve
Utgiver: The University of Chicago Press
Utgivelsesår: 2013 (innbundet, 193 sider)
ISBN: 978-0-226-43694-4
Pris: Kr 169 (akademika.no), £17,50 
(www.amazon.co.uk)
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Jula er over, og vi har startet på et nytt 
år. Mange har kanskje julematrester 
liggende i fryser og kjøleskap, og 
derfor presenterer vi denne gangen litt 
annerledes retter med typisk ”julemat”. 
Faktisk er mange av julas matvarer 
glimrende ingredienser i helsebrin-

gende retter basert på et animalsk-
dominert steinalderkosthold. Både 
pinnekjøtt og ribbe er sunt og godt, 
men også tilbehør som mos og pølser 
av rene råvarer passer godt inn. Mange 
lager sine egne pølser, men det går 
an å kjøpe sunnere varianter som for 

eksempel julemør med 28 g fett og kun 
ett gram karbohydrat per 100 gram. 

Denne gangen presenterer vi også en 
av de aller beste rettene lagd av lamme-
kjøtt fra sauens ”nyrestykke” på ryggen, 
nemlig lammecarré med tilbehør.

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

Pølseomelett

Ingredienser:

2 egg
50 g julemør
50 g rødløk
25 g meierismør

Ha grovhakket mør og rødløk i ei panne 
sammen med meierismøret. Hell deretter over 
piskete egg og steik til omelett. Totalt 540 kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 25 1 18
Fett 47 1,9 78
Karbohydrater 5 0,2 4

Restefrokost

Ingredienser:

50 g sylte
25 g røkelaks
25 g sursild
40 g majones, gjerne hjemmelaget
20 g sylteagurk eller syltede rødbeter

Skjær sylte og laks i passe biter og legg på tal-
lerken sammen med sursild. Bland majones og 
hakket sylteagurk/syltete rødbeter og bruk som 
dressing. Totalt 560 kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 21 1 15
Fett 50 2,4 81
Karbohydrater 6 0,3 4

Fr
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Torskemiks 

Ingredienser, 4 porsjoner:

300 g torsk
150 g bacon/sideflesk
100 g rød paprika
100 g gul paprika
100 g løk
50 g meierismør
200 g Sandefjordsmør – se 
oppskrift under

Skjær alt i terninger og stek i 
panne sammen med smøret. 
Serveres med Sandefjord-
smør. To porsjoner av denne 
retten passer fint også som 
middag. Gir 560 kcal per 
porsjon.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 20 1 14
Fett 51 2,5 82
Karbohydrater 5 0,3 4

Mør med stappe

Ingredienser:

100 g julemør
100 g gulrot eller kålrot
25 g meierismør eller 50 g kremfløte

Skjær møren i to på langs og steik i panne eller 
ovn. Skjær rotgrønnsaken i terninger og kok 
dem møre sammen med smøret/fløten. Bruk 
svak varme og lokk. Mos deretter til stappe 
med stavmikser. Totalt 540 kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 17 1 13
Fett 49 2,9 81
Karbohydrater 8 0,5 6

Sandefjordsmør – 
mange porsjoner:
200 g smør
200 g kremfløte
1 ss kruspersille
1 ss sitronsaft
Salt og pepper

Kok opp fløten og 
la den koke inn 
til litt mindre enn 
halvparten. Ta panna 
av varmen og pisk 
inn smørterninger. 
Tilsett hakket persille 
og smak til med 
sitronsaft, salt og 
pepper.
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Oppskrifter

Pinnekjøtt med gratinert blomkålpuré og peppersaus

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 56 1 21
Fett 91 1,6 76
Karbohydrater 9 0,2 3

 
M
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Kok blomkål og hvitløk møre i smøret og mini-
malt med vann. Bruk lokk og lav varme. Kjøres 
deretter til puré med en stavmikser. Smak til 
med salt og pepper. Ha puréen over i en passe 
ildfast form, strø over revet ost og sett i ovnen i 
5-10 minutter til osten har smeltet.

Peppersaus – mange porsjoner:
4 dl kraft fra dampingen av pinnekjøttet
1–2 ss potetmel eller maisenna
1 ss grønn pepper
1 dl kremfløte
Havsalt

Rist/pisk sammen melet med litt av ribbe-
krafta. Kok opp resten av krafta i egnet panne 
og visp inn jevningen. Tilsett pepper og la koke 
minst fem minutter. Tilsett til slutt fløte og 
smak til med havsalt. 

Ingredienser, 2 posjoner:

300 g pinnekjøtt – bein ikke medregnet
300 g blomkål
2 fedd hvitløk
50 g meierismør
80 g gulost
100 g peppersaus – se oppskrift under

Damp pinnekjøttet på vanlig måte, men avslutt 
gjerne med å ”friske” det opp i bakerovnen i 
5–10 minutter. Husk at kokt pinnekjøtt inne-
holder mindre fett og kalorier enn rå vare. 
Gir 1 080 kcal per porsjon. 
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Lammecarré med rotgrønnsaker og spisskummen-smør 

Ingredienser, 2 porsjoner:

500 g lammecarré – bein ikke medregnet
3 fedd hvitløk
150 g gulrot
100 g sellerirot
100 g pastinakk
1 ss honning
¼ ts kanel
Salt og pepper
120 g spisskummen-smør – se oppskrift under

Salt og pepre lammecarreen og brun det på alle 
sider i steikepanne sammen med grovhakkete 
hvitløksbåter. Legg deretter kjøttet og hvitløken 
over i en ildfast form som settes i ovnen på 125 
grader. Kjernetemperaturen ved gjennomstekt 
kjøtt skal være cirka 76 grader.  
 
Skrell rotgrønnsakene, kutt dem i terninger 
krydre med salt og pepper. Stek dem deretter 
møre i meierismør på svak varme. Ha i honning 
og dryss over kanel. Server lammecarré på ei 
seng av glaserte rotgrønnsaker med spisskum-
men-smør som tilbehør. Bruk gjerne steikefettet 
som saus. 1 110 kcal per porsjon.

Spisskummen-smør – flere porsjoner:
200 g meierismør, romtemperert
2 ss fersk eller 2 ts tørket spisskummen 
(spisskarve) 

Pisk sammen smøret og spisskummen – bruk 
gjerne en kjøkkenmaskin – til et luftig smør.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 50 1 18
Fett 91 1,8 74
Karbohydrater 22 0,4 8  
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”Å fyse på noe søtt” (”sugar craving”) 
eller å ha ”lyst på noe godt” kjenner de 
fleste til. Hos noen er dette et problem 
fordi slik ”fysing” kan gjøre at kropps-
vekta øker så mye at det går på helsa 
løs. Mange overvektige klarer ikke å 
holde vekta nede bare ved hjelp av 
diett og mosjon fordi trangen til mat 
er for stor. ”Lyst på noe godt å spise”, 
også kalt hedonisk hunger eller sult, er 
kanskje den viktigste årsaken til over-
spising og fedme. Hedonisme stammer 
fra det greske ordet hedone, som betyr 
velbehag eller lyst, og beskriver en filo-
sofisk retning som betrakter vellyst/
nytelse som det ypperst gode og som 
en betingelse for lykke og ”det gode 
liv”.

Mekanismene bak hedonisk sult er 
beslektet med narkomani og annen 
avhengighet.1 Slik sult næres av små-
spising av søtsaker, søte drikker og 
snacks mellom måltidene og er trolig 
en viktig årsak til fedme.2 

Regulering av matinntaket er kompli-
sert.3 Dette skjer dels homøostatisk 
ved at sultfølelse gir en spiseimpuls for 
å opprettholde kroppsvekta og cellenes 

ATP-produksjon (homøostatisk sult). 
Slik sultfølelse kan også være hedonisk 
– man spiser mest fordi man har lyst 
på noe godt (hedonisk sult), ikke fordi 
kroppen trenger mer næring. 

Den homøostatiske reguleringa koor-
dineres av hypotalamus, en kjertel 
i nedre del av hjernen, mens lyst-
orientert eller hedonisk sult styres fra 
hjernenes belønningssenter,4 som sti-
muleres av mat og drikke som smaker 
godt og blir raskt absorbert. Ofte gir 
slik mat og drikke en litt ubestemme-
lig form for metthet, og man blir raskt 
sulten igjen. Dessert har man som 
regel plass til, samme hvor mett man 
er.5 Frukt og søtningsstoffer stimu-
lerer hedonisk hunger og kan derfor 
indirekte bidra til fedme selv om de 
ikke inneholder en eneste kalori.6,7,8 I 
løpet av de siste 20 åra har bruken av 
kunstige, kalorifattige søtningsstoffer 
økt betydelig uten at det har forhindret 
at stadig flere blir overvektige.

Belønningssenteret i hjernen stimule-
res først og fremst av mat som absor-
beres øverst (proksimalt) i tynntar-
men. Metthetsfølelsen skyldes dels at 

magesekken fylles, dels at nervebaner 
fra tolvfingertarmen frigjører mett-
hetshormoner som kolecystokinin 
(CCK). Tynntarmen hos mennesket er 
minst fem meter lang, og både foran og 
bak har den en slags ”brems” for mat-
inntak.9 Den fremre bremsen er regu-
lert av CCK, den bakre av glukagonlikt 
peptid 1 (GLP-1), et peptidhormon 
(peptider er korte kjeder av aminosy-
rer) som frigjøres fra hormonprodu-
serende celler (L-celler) i nederste del 
av tynntarmen (ileum) og tykktarmen. 
Både den fremre og den bakre bremsen 
gir følelse av metthet og stanser 
derved lysten på mat. Men det er først 
og fremst den bakre bremsen (GLP-1) 
som slår av den hedoniske sulten, og 
som derved forhindrer overspising 
og fedme.10 I tillegg til å fungere som 
metthetshormon, fungerer GLP-1 også 
som et hormon (inkretin) som stimu-
lerer insulinsekresjonen fra bukspytt-
kjertelen i takt med at blodsukkeret 
overstiger nivået under faste.

Shunt-operasjoner med utkobling av 
deler av tynntarmen virker ikke bare 
slankende, men har også en påfallende 
gunstig effekt på type 2-diabetes.11 Mye 

Mat som absorberes raskt og smaker godt, kan føre til ”hedonisk sult”, det vil 
si at man stadig ”fyser” på noe godt. Graden av ”fysing” avhenger av matens 
fordøyelighet, en faktor som påvirker sammensettinga av bakterier i tarmen og 
dermed metthetssignalene til hjernen. Slike mekanismer kan ha stor betydning 
for utvikling av overvekt.

tekst Arnold berSTAd, JAn rAA og Jørgen VAleur     Foto ShuTTerSTocK

Lett fordøyelig mat 
gir ”hedonisk” sult 
og bidrar til overvekt
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tyder på at dette skyldes at maten etter 
operasjonen passerer raskere gjennom 
tynntarmen og kommer fram til L-cel-
lene i nedre del av tynntarmen uten 
å være helt fordøyd. Et mulig alter-
nativ til slike operasjoner er å flytte 
GLP-1-bremsen høyere opp – ved å 
snu siste del av tynntarmen (ileum) 
opp-ned.12 Tanken er at økt sekresjon 
av GLP-1 gir mindre hedonisk sult og 
dermed bedre kontroll av både vekt og 
diabetes.

Omega-3-fettsyrer
Hoppekrepsolje (Calanus-olje) er en 
tungt fordøyelig olje rik på omega-
3-fettsyrer der de langkjedede fett-
syrene er bundet til langkjedede fett-
alkoholer (voksestere). Denne oljen 
reduserer kostindusert fedme og for-
styrrelser i stoffskiftet hos mus.13 Hos 
mus er det også vist at tilsetting av de 

lange fettsyrene EPA og DHA direkte i 
tykktarmen øker utskillelsen av GLP-
1.14 Det kan derfor tenkes at inntak 
av tungt fordøyelige omega-3-baserte 
oljer vil kunne motvirke overspising og 
fedme også hos mennesker ved at de 
aktiverer GLP-1-reseptorer og derved 
reduserer ”fysing på noe søtt” og hedo-
nisk sult.15

Spinat og havregrøt
Nyere studier tyder på at hedonisk sult 
også kan motvirkes av for eksempel 
spinat. Det er vist at membranene 
som omgir kloroplaster (thylakoider16) 
utvunnet fra spinat virker slankende, 
trolig fordi de stimulerer L-cellene til 
å frigjøre GLP-1 før de blir fordøyd 
og absorbert.8 Kanskje kan lite kokt 
havregrøt ha tilsvarende effekt, men 
det er ikke utforsket. Mange koker 
grøt av lettkokte havregryn, og grøten 

blir kanskje kokt så lenge at stivelsen 
i den blir for raskt absorbert. Forfat-
terne anbefaler store (ikke lettkokte) 
havregryn og at grøten bare gis et 
lett oppkok, slik man gjorde i gamle 
dager i Norge. Den gang førte grøtspi-
sing neppe til hedonisk sult. Kanel på 
grøten motvirker en rask blodsukker-
stigning.17

Mye av maten vi spiser i dag, er sterkt 
bearbeidet, smaker godt og er lett 
fordøyelig. Slik mat kan tenkes å sti-
mulere belønningssenteret i hjernen 
og derved føre til hedonisk sult og 
fedmeproblemer. Noen mener derfor 
at minst mulig bearbeidet mat, helst 
inntak av ”hele celler”, er den beste 
slankekosten,18 og at tradisjonelt kost-
hold kan ha store fordeler.19 Med ”hele 
celler” menes mat som ikke er knust, 
most eller bearbeidet slik at cellene 
som maten er bygget opp av, er gått i 
stykker.

Tryptofan  
– en viktig aminosyre
Den essensielle aminosyra tryptofan 
har viktige funksjoner i kroppen. 
Den er substrat for dannelse av indol, 

Tynntarmen hos mennesket er minst fem meter 
lang, og både foran og bak har den en slags 
”brems” for matinntak. Det er den bakre bremsen 
(GLP-1) som slår av den hedoniske sulten, og 
som derved forhindrer overspising og fedme.”

Kort fortalt
Stadig fysing på noe 
godt, oftest noe søtt 
og lettfordøyelig, er en 
viktig årsak til overvekt. 
Mindre bearbeiding 
av maten gjør at den 
fordøyes langsommere 
og reduserer sult-
følelsen, trolig fordi 
slik mat har gunstige 
effekter for tarmfloraen. 
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serotonin og arylhydrokarbonresep-
tor-(AhR)-agonister. Indol er et aro-
matisk organisk molekyl som har en 
overordnet, styrende effekt på tarm-
floraen. Signalmolekylet serotonin er 
viktig for søvn og tarmmotorikk, og 
AhR-agonister regulerer immuntole-
ranse.20,21 Agonister er betegnelsen på 
molekyler/stoffer som binder seg til 
og forsterker virkningen av et annet 
molekyl. 

Et høyt inntak av protein øker 
blod- og urinnivået av tryptofan 
og indoksylsulfat.22 Indoksylsulfat 
dannes av mikrober i tarmen av indol 
og er en viktig indikator på en sunn 
tarmflora. Mye indol gir blant annet 
bedre resultat etter beinmargstrans-
plantasjoner.23 Siden bakterier langt 
nede i tarmen katalyserer omdanning 
av tryptofan til indol ved hjelp av 

enzymet tryptofanase, bør proteiner 
ikke bearbeides slik at frigjort trypto-
fan absorberes for fort.

Tryptofan er av stor betydning ikke 
bare for normal tarmfunksjon, men 
også for en rekke funksjoner utenfor 
tarmen. Det kan derfor være grunn til 
å minne om at ugressmidlet glyfosat 
(Roundup®) blokkerer dannelsen av 
tryptofan i planter og bakterier. Siden 
mennesket ikke lager tryptofan selv, 
er glyfosat ikke direkte giftig for men-
nesker. Det er imidlertid bekymrings-
fullt at det er så giftig for planter som 
inneholder tryptofan, slik som bønner, 
flere kornsorter, nøtter og frø.24

endret  
oksygeninnhold i tarmen 
Bearbeiding av mat ”blottlegger” og 
oksiderer en rekke sulfhydryl-grup-

per (SH-grupper). Slik mat virker 
dermed mye mindre reduktivt (har 
mindre antioksidativ effekt) enn til-
svarende ikke bearbeidet mat. Bakte-
riene i tykktarmen tåler normalt ikke 
oksygen, og mat med redusert antiok-
sidativ effekt vil gjøre det vanskeligere 
å holde oksygenet borte og dermed 
opprettholde en normal anaerob 
(ikke-oksygenkrevende) bakterieflora 
i tykktarmen. 

er rå melk best?
Bearbeiding som gjør maten lettere for-
døyelig, gjelder kanskje også moderne 
behandling av melk. I homogenisert 
melk er fettet nedbrutt til småkuler 
som øker fettets overflateareal, noe 
som gjør at det raskere spaltes av 
det vannløselige fordøyelsesenzymet 
lipase. Lipase virker på overflaten av 
fettkulene, og økt fettoverflate etter 
homogenisering kan øke fettspaltin-
gen og fettabsorbsjonen betydelig. 
Homogenisert melk kan derfor tenkes 
å stimulere hedonisk sult og bidra til 
fedme. Kan det tenkes at rå melk har 
motsatt virkning fordi en større andel 
av fettet kommer ufordøyd fram til 
L-cellene nederst i tynntarmen?

Anaerobe bakterier Bakterier som ikke bruker eller tåler oksygen

Arylhydrokarbonreseptor-
agonister (AhR-agonister)  

Tryptofanmetabolitter binder seg til AhR og derved stimulerer immuntoleranse

Glukagonlikt peptid 1 (GLP-1) Et peptidhormon som frigjøres fra hormonproduserende celler (L-celler) i nederste del 
av tynntarmen og tykktarmen

Hedonisk hunger/sult Å ha lyst på noe godt å spise, å fyse på noe godt, å spise fordi man har lyst på noe 
godt

Homogenisering Prosess der fettet i melk brytes ned til småkuler som øker fettets overflateareal. Dette 
gjør at fettet spaltes raskere av fordøyelsesenzymet lipase

Homøostatisk hunger/sult Å spise fordi man er sulten og for å erstatte nedbrutt glykogen og kroppsfett

Hoppekrepsolje (Calanus-olje) En tungt fordøyelig olje rik på omega-3-fettsyrer der de langkjedede fettsyrene er 
bundet til langkjedede fettalkoholer (voksestere)

Indoksylsulfat En mikrobiell metabolitt av indol og en viktig indikator på en sunn tarmflora

Indol Et aromatisk, heterosyklisk organisk molekyl (mikrobiell metabolitt av tryptofan) som har 
en overordnet styrende effekt på tarmfloraen

Kolecystokinin (CCK) Metthetshormon (får også galleblæra til å tømme seg)

L-celler En spesiell type celler i nedre del av tynntarmen

Lipopolysakkarid (LPS) Giftstoff fra bakterier i tarmen

Serotonin Signalmolekyl dannet av tryptofan og blant annet viktig for søvn og tarmmorotikk

Tryptofan Essensiell aminosyre

Sentrale ord og uttrykk i artikkelen

Bakteriene i tykktarmen tåler normalt ikke 
oksygen, og mat med redusert antioksidativ 
effekt vil gjøre det vanskeligere å holde oksygenet 
borte og dermed opprettholde en normal 
anaerob bakterieflora i tykktarmen. ”
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Tilsetningsstoffer
Smaksforsterkere, fortykningsmidler, 
emulgatorer og konserveringsmidler 
er andre bidrag til at bearbeidet mat 
kan ha ugunstige egenskaper. Kar-
boksimetylcellulose brukes for eksem-
pel som fortykningsmiddel og som 
alternativ til ekstra gluten for at brød 
skal kjennes mykt og se ferskt ut. Det 
brukes også som glidemiddel ved kikk-
hullundersøkelser og undersøkelse av 
tarmen med endoskop. En ny studie 
viser at dette stoffet skader slimlaget 
og endrer tarmfloraen. Slimlaget blir 
tynnere, bakteriene kommer nærmere 
cellene som kler innsida av tarmen 
(epitelcellene), gjennomtrengelighe-
ten (permeabiliteten) øker, og giftstoff 
fra bakteriene som lipopolysakkarid 
(LPS) trenger lettere gjennom tarmen 
og inn i blodet.25 Dette er en annen 
viktig årsak til fedme,26 noe vi har 
omtalt tidligere.27

Spørsmålet vi stiller i denne artikkelen, 
er om fordøyeligheten og tarmflorapå-
virkningen er av like stor eller større 
betydning enn sammensetningen av 
makronæringsstoffene fett, protein 
og karbohydrat når det gjelder hvilke 
matvarer som fører til fedme og diabe-
tes type 2. Uenighet innen ernærings-
vitenskapen om hvilket kosthold som 
er det beste, har kanskje sammenheng 
med denne problemstillinga.
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Homogenisert melk kan derfor tenkes å stimulere 
hedonisk sult og bidra til fedme. Kan det tenkes  
at rå melk har motsatt virkning fordi en større 
andel av fettet kommer ufordøyd fram til 
L-cellene nederst i tynntarmen?”
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Nyere studier tyder på at hedonisk sult også 
kan motvirkes av for 
eksempel spinat. 
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kroppen

Vi er stadige ofre for 
såkalte bias, eller 
holdningsmønstre og 
kognitive feller som gjør 
at vi baserer slutninger 
og avgjørelser på feil 
grunnlag. En slik felle 
er hvordan vi velger å 
fortsette med prosjekter 
og handlinger hvor vi 
har investert mye tid og 
penger allerede – såkalt 
nedsenkede kostnader 
(eng. sunk cost bias) – 
under dekke av at ”vi har 
jo kommet så langt…” at 
prosjektet blir opprett-
holdt selv i situasjoner 
hvor det åpenbart er 
nytteløst å fortsette. Men 
en medisin mot slike 
”nedsenkede kostnader”-
tankefeil, kan være ganske 
enkel i følge en ny studie. 
Forskere har vist at så 
lite som 15 minutter opp-

merksomhetsmeditasjon 
kan hjelpe hjernen til å 
koble ut. Over 80 prosent 
av forsøkspersonene 
som mediterte, klarte å 
motstå denne tankefellen, 
dobbelt så mange som i 
kontrollgruppa. 
Gjennom meditasjon 
hjelper vi hjernen til å 
skifte fokus til nåtid, og 
til å gi slipp på mange 
av de negative følelsene 
som oppstår i forbindelse 
med å skulle, måtte eller 
burde ferdigstille saker vi 
har bruk mye krefter på 
allerede.
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Under overflaten
– Nytt og fiffig om vår hjerne og psyke
tekst Anne lene JohnSen Foto ShuTTerSTocK

Sarkasme er kjent for å 
være den formen for verbal 
ironi som på mest finurlig 
måte kommuniserer en 
nedlatende holdning til per-
sonen det gjelder. Bruk av 
sarkasme gjør at tilbakemel-
dinger høres mer kritiske 
ut, og sarkasme kan også 
lett bli misforstått med enda 
mer negative konsekvenser. 
Det er også vanskelig å for-
midle og oppfatte sarkasme 
gjennom skriftlige medier, 
men til tross for sitt dårlige 
rykte: Sarkasme ser også ut 
til å henge sammen med økt 
evne til kreativitet. 

I en studie ble tre grupper 
engasjert i ulike kom-
munikasjonsformer, enten 
sarkastisk, oppriktig eller 
nøytrale dialoger. De som 
deltok i den ”sarkastiske” 
gruppa, rapporterte flere 
konflikter seg imellom enn 
de andre, men de samme 

sarkasme g jør oss mer kreative
personene skåret også 
bedre på kreativitetsopp-
gaver. Hjernen må tenke 
ganske kreativt for at man 
skal kunne avgi og også 
forstå sarkastiske kommen-
tarer. Man må for eksempel 
se forbi de bokstavelige 
betydningene av et budskap 
og oppfatte de mer subtile 
hentydningene. Deltakelse 
i sarkastiske dialoger ser 
ut til å stimulere slike 
funksjoner og gjøre oss mer 
kreative. Ensidig bruk av 
sarkasmer i en ellers saklig, 
offentlig debatt er imidler-
tid noe annet – det regnes 
som dårlig folkeskikk!
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et kvarters meditasjon kan 
hjelpe deg å tenke klarere
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Kurts historie som helsekostentusiast 
starter i Polen midt på 1980-tallet, 
da han jobbet med kjøp og salg. Han 
erfarte gjennom sitt arbeid at ikke alle 
øst for ”jernteppet” hadde penger til 
medikamenter og ble nysgjerrig på 
hva de brukte for å styrke og helbrede 
kroppen. De som ikke hadde penger 
til apotekvarer , brukte det de fant i 
naturen basert på gamle erfaringer. 
For å lære mer oppsøkte han mange 
som drev med naturlig helbredelse. 
Han ønsket å finne ut hvem som lagde 
naturprodukter og hva de besto av. Et 
viktig motiv bak denne interessen var 
ønsket om å hjelpe en kjær venn som 
led av en uhelbredelig hudsykdom. 
Legene hadde fortalt at hun maksimalt 
ville leve til hun ble 45 år gammel, noe 
Kurt ikke ville godta. Hun ble derfor 
«prøvekanin» på naturmidler og etter 
hvert oljene fra DinSundhed siden 
oppstarten og er nå fylt 63 år.

Utviklingen av oppskrifter på økolo-
giske oljer startet på 90-tallet. Kurt 

samarbeidet med selskapet Agro-
pharm SA, som hadde markedets mest 
avanserte presse til å ekstrahere blant 
annet linfrø- og kjempenattlysolje. 
Pressen framstilte oljene i et oksy-

genfritt miljø og lagde et startprodukt 
med meget god kvalitet, hvilket vil 
si at oljene var lite oksidert (se egen 
ramme). 

Ny fabrikk i danmark
Kurt jobbet med å framstille og mar-
kedsføre disse oljene blant annet i 
Danmark, men på grunn av begrenset 
pressekapasitet stoppet produksjon 
av linfrøolje helt i 2004. Han fortsatte 
derfor alene for å få til produksjon 
av linfrøolje i Danmark, England og 
Polen. Det var en oppgave med store 

utfordringer blant annet fordi linfrø-
olje er særlig følsom for påvirkning av 
oksygen og harskner veldig raskt. De 
vitenskapelige og tekniske oppgavene 
som måtte løses, gjorde det nødven-

dig å opprette en helt ny fabrikk for å 
produsere fettsyrer. 

Kurt jobbet i 10 år for å komme fram 
til de mest optimale kombinasjonene 
av omega-3-fettsyrer fra planteriket 
og utviklet en serie produkter tilpas-
set ulike behov. Samtidig planla han 
å bygge en egen fabrikk som kunne 
framstille dem. I 2012 sto fabrikken 
ferdig i Ejstrupholm midt på Jylland, 
like ved Billund. Fabrikken har egne 
maskiner for å lage oljeblandinger med 
optimal sammensetning og kvalitet og 

Kurt Weinreich (f. 1936) har i 40 år ønsket å tilby produkter som skal oppfylle 
de grunnleggende kravene til næringsstoffer vi bør tilføre daglig. Hans visjon 
er å bruke naturens muligheter til å skape og vedlikeholde optimal biologisk 
balanse for hver enkelt. Han grunnla, eier og leder det danske selskapet 
Din Sundhed, en liten, meget effektiv økologisk produsent og distributør av 
helsekostprodukter med hovedvekt på essensielle fettsyrer. 

tekst og Foto birThe STorAKer 

Dansk pioner lager 
økologisk sertifiserte 
oljer og naturmidler

Naturen har svar på alt, det er bare 
menneskene som ikke helt forstår det.”
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et topp moderne laboratorium med 
spesialkompetanse på målinger av 
peroksid- og anisidinverdier og sam-
mensetningen av frie fettsyrer (FFA) 
i oljer. Peroksid- og anisidinverdier er 
viktig for å måle en oljes harskhetsgrad 
og derfor dens kvalitet (se ramme).

Undertegnede besøkte fabrikken i 
oktober 2015, og da foregikk det ingen 
produksjon. DinSundhed produserer 
kun på bestilling for ikke å sitte med 
unødvendig lager. Vi fikk imidlertid 
se maskinene og fikk en innføring i 
prosessene og produksjonen. Kvalitet 
og nøyaktighet i alle ledd gjenspeiles 
i rapporter fra Fødevarestyrelsen [til-
svarer Mattilsynet i Norge] når de har 

vært på uventet besøk. Din Sundhed 
blir løpende kontrollert av myndighe-
tene, og Fødevarestyrelsen registrerer 
topp resultater av sine uanmeldte 
besøk med merket Elite, som betyr 
ingen anmerkninger på de seneste 
fire rapportene som er lagd de siste 12 
månedene – det beste resultatet som 
er mulig å oppnå. 

– Din Sundheds produkter innehol-
der naturlige næringsstoffer som er 
nødvendige for å ha en sunn kropp, 

forteller Kurt. Selskapet har spesielt 
fokus på økologisk sertifiserte essen-
sielle fettsyrer i seriene omega-3, -5, 
-6, -7, -9, inkludert gammalinolensyre 
(GLA), konjugerte linolsyrer (CLA), 
eikosapentaensyre (EPA) og dokosa-
heksaensyre (DHA). Alle produktene 
er vegetabilske og er blandet i forskjel-
lige kombinasjoner avhengig av hva 
kroppen trenger mest. For eksempel 
er det i linfrøolje mest omega-3-fettsy-
rer, mens kjempenattlysolje har mest 
omega-6-fettsyrer.
 
Din Sundhed har utviklet et utvalg olje-
blandinger basert på at ikke alle men-
nesker trenger det samme. – Den første 
oljen vi lanserte på markedet, kaller 

Minimalt oksiderte oljer 
Din Sundheds linfrøoljer har 
de laveste TOTOX-verdiene på 
markedet med en peroksidverdi på 
0,1–0,4% og en anisidinverdi under 
0,1%. TOTOX er en forkortelse 
for total oksidasjon, og verdien 
viser oljekvalitet og regnes ut fra 
peroksid- (PV) og anisidinverdier 
(AV). PV er et tall for primære og 
sekundære oksidasjonsprodukter, 
og AV er tallet for konsentrasjonen 
av ringformete, nitrogenholdige 
organiske molekyler som kalles 2-, 
3- og 4-anisidin. Disse dannes fra 
anisol og anilin under påvirkning 
av oksygen. TOTOX-verdien er lik 
peroksidverdi multiplisert med 2 + 
anisidinverdien (PV x 2 + AV).

Verdiene beskriver oljens kvalitet, 
innhold av biologisk aktive kom-
ponenter og hyllevarighet (levetid). 
Jo lavere TOTOX-verdi, desto 
høyere kvalitet og lengre levetid har 
oljen. – De beste oljene bør ha en 
TOTOX-verdi under 5,0 meq/kg, 
sier Kurt, og forteller at få oljer har 
lavere verdi enn dette. Mange oljer 
utsettes for høy temperatur eller 
raffineres for å fjerne blant annet 
tungmetaller som kvikksølv, dioksin 
og PCB. Den høye temperaturen 
forringer kvaliteten på oljene og 
øker TOTOX-verdien. 

Vi behandler 
naturen naturlig.”
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vi Standardoljen, som er en blanding 
av linfrøolje og kjempenattlysolje, 
forteller Kurt. I tillegg har de blant 
annet oljeblandinger tilpasset menns 
og kvinners ulike behov.

Oljer for begge kjønn
Mange menn over 50 får forstør-
ret prostatakjertel. Oljen for menn 
er derfor tilsatt gresskarkjerneolje, 
som bidrar til å redusere veksten av 
prostata. Gresskarfrøene som brukes 
(Curcubita pepo styrica), anses å 
være av høyeste kvalitet og med størst 
innhold av biologisk aktive plantestof-
fer. I tillegg har den blant annet høyt 
innhold av betakaroten, vitamin B1, 
B2, B6, C, D, E og K. Oljen som spe-
sielt er beregnet for kvinner, er en 
blanding av standardolje og egyptisk 
svartfrøolje (Nigella sativa), som er 
gunstig for kvinners hormonsystem, 
hår og negler. Svartfrøolje er kjent og 
beskrevet som grunnlaget for kvinne-
lig sunnhet og skjønnhet og blir brukt 
i en rekke hudpleieprodukter. Den 
inneholder mange aktive plantestoffer, 
blant annet 50 prosent essensielle fett-

rikholdig utvalg
Din Sundhed har utviklet en olje 
som kalles Premium, en standard-
olje tilsatt rene EPA-/DHA-fettsyrer 
utvunnet direkte fra mikroalger i 
en forseglet dyrkningsform. Oljen 
kommer fra planteriket, oppfyl-
ler alle krav til innhold av lange 
omega-3-fettsyrer. Med tilset-
ning av ren DHA oppfyller oljen 
kriteriene for det man ellers kaller 
fiskeolje. Oljen er imidlertid vegeta-
bilsk, økologisk sertifisert og uten 
forurensninger fra havet.

Oil of Life Beauty er ”dronninga” 
blant naturlige oljer og består av 
de mest dyrebare oljene, med det 
Kurt mener er en ideell kombina-
sjon av næringsstoffer med hele 
spekteret av naturlige fettsyrer. 
– Man har selv stor innflytelse på 
aldringsprosessen, mener Kurt. Denne oljen inneholder kun næringsstoffer, 
og Din Sundhed er de eneste som lager en slik kombinasjonen av fettsyrer. 

Kapsler
Noen av oljene tilbys også i kapselform, som er framstilt økologisk i alle ledd 
med nitrogenbeskyttelse i hver kapsel for at oljen ikke skal oksidere. De 
inneholder en blanding av økologisk linfrø og økologisk kjempenattlysolje i 
en vegetabilsk økologisk kapsel. Forholdet mellom oljer i seriene omega-3, 
-6- og -9 er 2,5 : 1 : 1.

Økologisk saft 
Din Sundhed leverer også økologisk sertifisert aronia- (svartsurbær-), 
hagtorn- og granateplesaft. Svartsurbær har høyest konsentrasjon av antiok-
sidanter av alle bær som kan dyrkes i Norge. Bæret stammer opprinnelig fra 
Nord-Amerika og ble brukt som medisin av indianere. Svartsurbær regnes av 
enkelte som en europeisk ”superfrukt” og har meget høy ORAC-verdi (ORAC 
= Oxygen Radical Absorbance Capacity), dobbelt så høy som solbær. Bæret 
inneholder antocyaniner (som i rødvin) og polymerer som tanniner og katekin 
(som i grønn te). Polen er verdens største produsent av produkter lagd av 
svartsurbær, og der startet den første industrielle produksjonen. 
 
Granateplesaft er en velsmakende drikk med blant annet høyt innhold av 
polyfenoler (organiske fargestoffer), og granateplet har vært kjent i årtusener 
for sine helseegenskaper. Saften motvirker prostatakreft og påvirker konsen-
trasjonen av PSA (prostataspesifikt antigen) i blodet dersom den brukes på 
riktig måte.1,2,3

Andre produkter
Din Sundhed produserer også økologisk sertifisert klorella og spirulina, 
koenzym Q10 og økologisk myseprotein. Produktene selges i helsekostbutik-
ker i Danmark, en dagligvarekjede som heter Matas og gjennom nettbutik-
ken http://www.dinsundhed.net. Den danske helsekostkjeden Helsam er 
største distributør. Din Sundhed har nettopp lansert sine produkter på det 
norske markedet.

Enkelt, naturlig 
logisk og sant. 
Sunnhet skal 
være for alle.”
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syrer. Myten sier at frøene fra denne 
planten var grunnlaget for Kleopatras 
skjønnhet. 

– Din Sundhed legger vekt på alle 
detaljer for å få et best mulig produkt, 
sier Kurt. – Til og med emballasjen er 
mørk innvendig for å unngå at oljene 
blir påvirket av lys under lagring. Det 
vi lager, er vitenskapelig dokumentert 
effektivt, fortsetter han. – Alle frøene 
som brukes til plantene som fabrikken 
bruker, er økologisk sertifisert.

Oljekvaliteten er hovedsakelig avhen-
gig av kvaliteten på frøene man presser 
oljen fra. – Økologiske råvarer har 
alltid høyeste prioritet, forteller Kurt. 
– Deretter er pressetemperatur en 
avgjørende faktor, samt innholdet av 
biologisk aktive komponenter i oljen, 
forklarer han videre. – Oljen er lagd på 
grunnlag av de kriteriene for produk-
tene vi har i dag.

– Livets olje er første skritt fra natu-
rens orden og følger naturens lover, 
forklarer Kurt. –Framstilling av disse 
oljene medfører ikke at produktene 
endres, siden de ikke bearbeides, men 
beholder optimale mengder av alle 
biologisk aktive stoffer som finnes i 
råvarene.  Bearbeidede stoffer er alltid 
dårligere enn naturens utgangspunkt, 
fortsetter han, og tilføyer at Livets olje 

er det nærmeste man kan komme til 
naturen.

Sosialt engasjement  
og sponsorvirksomhet
Din Sundhed er medlem av May 
Day,4 hvis formål er å sikre fri viten-
skapsformidling om gode livsvilkår, 
menneskerettigheter og livskvalitet 

til beste for mennesker, og bidra til 
økt bevissthet med større valgfri-
het og selvforvaltning av egen helse. 
Selskapet er også sterkt engasjert i 
arbeidet mot avhengighet og misbruk 
av alkohol og jobber med et program 
med ernæringsterapi for alkohol-
misbrukere. Selskapet er medlem av 
Alkohol og Samfunn5 og deltar i WHOs 
konferanser om alkohol. De sponser 
også en rekke toppidrettsfolk på 
høyt nivå blant annet innenfor roing, 
sykling, løping, styrkeløft og fitness. 

Kurt Weinreichs motivasjon for å 
produsere og selge naturmidler er 
sprunget ut fra hans ønske om å bidra 
til bedre helse. Han er blitt en viktig 
støttespiller av Stiftelsen vitenskap og 

fornuft etter et møte med Dag Viljen 
Poleszynski på Alternativmessen på 
Lillestrøm for 5–6 år siden. Der opp-
daget de at Stiftelsen for vitenskap og 
fornuft og Din Sundhed hadde felles 
mål og at en felles innsats mer effektivt 
kunne bidra til å realisere dem.

Kilder:
1. Albrecht M, Jiang W, Kumi-Diaka J mfl. Pome-
granate extracts potently suppress proliferation, 
xenograft growth, and invasion of human prostate 
cancer cells. Journal of Medical Foods 2004; 
7: 274–83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/15383219
2.  Lansky EP, Harrison G, Froom P mfl. Pome-
granate (Punica granatum) pure chemicals show 
possible synergistic inhibition of human PC-3 
prostate cancer cell invasion across Matrigel. 
Investigative New Drugs 2005; 23: 121–2. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15744587
3.  Seeram NP, Aronson WJ, Zhang Y mfl. Pome-
granate ellagitannin-derived metabolites inhibit 
prostate cancer growth and localize to the mouse 
prostate gland. Journal of Agricultural Food Che-
mistry 2007; 55: 7732–7. http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/17722872
4.  http://www.mayday-info.dk/forside.aspx
5.  http://www.alkohologsamfund.dk/

”
Farmasøytisk industri indoktrinerer oss til 
å tro på syntetiske kjemikalier i stedet for 
naturmidler.”
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Konferansen var rettet mot idrettsutø-
vere og deres støtteapparat, arrangører 
av idrettsarrangementer, ernærings-
fysiologer og annet helsepersonell, 
studenter og foreldre til idrettsutø-
vere. Den ble ledet med kyndig hånd 
av Yngvar Andersen, personlig trener 
og grunnlegger av treningsbedriften 
Mykjemeir i 2005, kjent fra helsepro-
grammet Puls på NRK.

Stolt arrangør
Konferansen ble innledet av to korte 
foredrag fra arrangørene. Kristin 
Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen 
Skifestival AS, ga en historisk oversikt 
over festivalen og hva den er blitt de 
siste åra. Hun kunne stolt fortelle at 
om lag 90 prosent av maten som ble 
omsatt under festivalen vinteren 2015, 
var økologisk. Arrangørselskapet 
Urban Food1 hadde ansvar for matser-
vering under Holmenkollen Skifestival 
og vant Matprisen 2015 for denne ser-
veringa.

Oikos – Økologisk Norge
Det andre innledningsforedraget 
avholdt Regine Andersen, daglig leder 
i Oikos – Økologisk Norge.2 Dette er 
en ideell medlemsorganisasjon for alle 
som har interesse for økologisk mat 
og -produkter, økologisk landbruk, 

-hagebruk, miljø og helse. Organi-
sasjonen er et fellesskap for alle som 
ønsker en bedre, sunnere og mer rett-
ferdig verden.

Andersen mente at fordelene med øko-
logisk mat er uoppdaget i store deler 
av idretten. Dette syntes hun er rart 
all tid idrettsutøvere spiser mer enn 
andre. Hun påpekte at det serveres 
mye ”søppelmat” på de fleste idretts-
arrangementer, og Oikos – Økologisk 
Norge ønsket med konferansen å 
inspirere idrettsarrangementer og 
-utøvere til å foreta bedre matvarevalg.

en verdensstjerne
Den svenske triatleten Jonas Colting 
(f. 1973) bør være kjent for en del av 
Helsemagasinents lesere.3 Etter at 
hans profesjonelle idrettskarriere 
ble avsluttet i 2011, lever han nå av å 
skrive bøker, holde foredrag og arran-
gere treningsleire.4 Colting er i dag 
talsmann for matkvalitet, økologisk 
mat og at idrettsutøvere bør spise mat 
vi er godt tilpasset gjennom evolusjo-
nen. Han anbefaler idrettsutøvere å 
spise relativt mye fett og lite raffinerte 
karbohydrater for både helse, restitu-
sjon og prestasjon i konkurranser som 
varer lenge.

Da Colting var ung, var det naturlig at 
idrettsutøvere ble mye syke. Da fikk 
man høre at det var å forvente siden 
de presset seg så hardt. Dette virket 
ulogisk på Colting: Hvorfor var ikke 
idrettsutøvere like gode på helse som 
på prestasjonsevne? Colting påpekte at 
idrettsutøvere aldri har fri fra mat og 
drikke. De spiser ofte 50 ganger i uka 
året rundt. Matinntaket har opplagt 
mye å si for langsiktig helse, og et opti-
malt kosthold er viktig både for helse 
og prestasjon. Jo hardere man trener, 
desto bedre mener Colting av matkva-
liteten bør være.

Colting begynte med svømming, men 
gikk over til den da relativt nye idret-
ten triatlon (svømming, sykling og 
løping) som 16–17-åring. På den tida 
var man i idretten kun opptatt av 
matens innhold av energi og makro-
næringsstoffer, ikke av matkvalitet. Å 
”fylle på med energi” var det sentrale 
i idretten. Etter hvert gikk det opp for 
Colting at mat handlet om mye mer 
enn energi. Energien i et kilogram med 
gummigodteri er ikke det samme som 
tilsvarende energi fra en velbalansert 
rett med kjøtt/fisk, grønnsaker og 
gode fettkilder. Han har derfor gått 
gjennom en omfattende ”matreise” fra 
fokus på å få i seg nok energi til å tenke 

Dette temaet ble tatt opp på et dagsseminar på pressesenteret i Holmenkollen 
skianlegg i november 2015. Hvorvidt økologisk mat har fortrinn, er ikke 
undersøkt systematisk. En rekke argumenter tilsier imidlertid at idrettsutøvere 
likevel bør ta produksjonsmetoder for mat og matkvalitet på alvor.

tekst iVer mySTerud     Foto iVer mySTerud og inger liSe uhlen

Gir økologisk mat bedre 
idrettsprestasjoner enn 
vanlig mat?
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Nasjonal idrettskonferanse
Konferansen gikk av stabelen 
17. november 2015 og var et 
samarbeid mellom Holmenkollen 
Skifestival AS og organisasjonen 
Oikos – Økologisk Norge. Inkludert 
foredragsholdere deltok mellom 80 
og 90 personer.
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matkvalitet og hva slags effekter ulike 
matvarer har i kroppen, for eksempel 
når det gjelder påvirkning av ulike 
hormoner. Colting fortalte at han fikk 
mye bedre helse etter at han endret 
sine kostvaner som beskrevet ovenfor.

Hovedbudskapet fra Colting var dette:
● Fett er brennstoff for utholdenhet og 
langsiktig helse.
● Karbohydrater er brennstoff for 
kortsiktig prestasjon.
● Økologisk produksjon er garantisten 
for høyeste kvalitet på maten.

Colting mener at vi skal vokte oss 
vel mot å sette likhetstegn mellom 
”vanlig”/”normal” mat og det som er 
virkelig bra. Siden økologisk mat er 
menneskets utgangspunkt og således 
det ”normale”, blir konvensjonelt pro-
dusert mat det ”unormale”. Han synes 
det er absurd at økologisk er blitt noe 
”ekstra”, noe vi egentlig ikke trenger.

erfaren forsker
Tyskfødte Carlo Leifert (f. 1960) har 
arbeidet som forsker på økologisk mat 
ved Newcastle universitet siden 2000. 
Ingen studier har spesifikt testet effek-
ter og eventuell nytteverdi for idretts-
utøvere av å spise økologisk mat. Et 
nettsøk viste at en rekke idrettsmiljøer 
har fokus på økologisk mat, og da er 
man opptatt av unngå sprøytemiddel-
rester. I tillegg er mange idrettsmiljøer 
opptatt av å optimalisere inntaket av 
antioksidanter, vitaminer, mineraler 
og omega-3-fettsyrer. 

Leifert forklarte en del om essensen i 
økologisk matproduksjon og hva fors-
kningen viser om forskjeller mellom 
økologisk og konvensjonelt dyrket 
mat.

Økologisk landbruk handler om bære-
kraftig produksjon for framtida. Der 
er det verken tillatt å bruke kunstige 
plantevernmidler (pesticider og her-
bicider) mot skadeorganismer eller 
å tilføre kunstgjødsel med vannløse-
lig nitrogen, kaliumklorid og fosfor. 
I økologisk landbruk brukes andre 
metoder for å bekjempe skadeorga-
nismer (samplanting, blomster som 
tiltrekker skadedyr, osv.) og å tilføre 
næring (kompost, beinmel, tang og 
tare). Motsvarende er kunstige plan-
tevernmidler tillatt i konvensjonelt 
landbruk, og der brukes hovedsakelig 
vannløselig gjødsel med nitrogen, kali-
umklorid og fosfor.

Innen husdyrproduksjon fokuserer 
økologisk landbruk på dyrevelferd og 
bærekraftig drift. Her foregår meste-
parten av produksjonen ute, det vil si 
at dyra går på beite og har mer plass 
i fjøset. I økologisk husdyrproduksjon 
brukes ikke antibiotika for å forebygge 
sykdom, og etter behandling hos vete-

rinær er økologiske dyr lenger ute av 
produksjon. Bonden forsøker i størst 
mulig grad å bruke lokalt produsert 
fôr, og drøvtyggere (storfe, sau) spiser 
naturlig, altså gras.

Konvensjonell husdyrproduksjon 
søker å oppnå maksimal produksjons-
effektivitet. Mye av produksjonen 
foregår innendørs og med høy dyre-
tetthet. Forebyggende bruk av antibio-
tika er mulig, og tida ute av produksjon 
etter veterinærbehandling er kortere 
enn i økologisk landbruk. Mye av fôret 
blir kjøpt inn fra for eksempel Brasil, 
og drøvtyggerne spiser mat med høy 
energitetthet som soya, kornprodukter 
og mais.

Leifert poengterte at næringsinn-
holdet i økologisk og konvensjonelt 
dyrket mat påvirkes av langt flere 
faktorer enn bare dyrkningsmetoden, 
noe som kan være bakgrunnen for 
at ikke alle studier finner forskjeller 
i næringsinnhold mellom økologisk 

Kristin Sæterøy Regine Andersen Jonas Colting Carlo Leifert Anders Næss

Yngvar Andersen (høyre) innleder samtidig som forsamlingen får rørt seg.
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og konvensjonelt dyrket mat. Han 
presenterte imidlertid blant annet en 
samleanalyse over mange studier som 
hans egen forskningsgruppe har publi-
sert5 med 343 studier som er publisert 
i fagfellevurderte tidsskrifter. Her ble 
det funnet høyere konsentrasjon av 
antioksidanter og mindre kadmium 
i økologisk produsert mat enn i kon-
vensjonelt dyrket mat. I tillegg ble det 
blant annet påvist færre sprøytemid-
delrester i den økologiske maten.

Når det gjelder effekten av økologisk 
versus konvensjonelt dyrket mat på 
menneskers helse, er det nylig publi-
sert to store norske6,7 og to mindre 
studier fra Danmark8 og Nederland9 
som fulgte en gruppe mennesker over 
tid og så på hvordan det gikk med dem. 
De norske studiene viste at kvinner 
som i svangerskapet spiste en del øko-
logisk mat, hadde lavere risiko for å 
få svangerskapsforgiftning,6 og deres 
guttebabyer fikk færre misdannelser i 
urinrøret (hypospadi).7

Også den danske studien indikerte økt 
risiko for hypospadi hos guttebaby-
ene blant mødre som i svangerskapet 
hadde spist mye konvensjonelt produ-
sert helmelk og smør, sammenliknet 
med mødre som hadde spist økologisk 
helmelk og smør.8

Nederlandske forskere undersøkte om 
matinntaket til spedbarn kunne relate-
res til om de utviklet eksem eller astma 
innen de var to år.9 De som hadde 
spist 50–90 prosent økologisk mat, 
hadde mindre eksem og astma enn 
de som hadde spist mindre enn dette. 
Imidlertid slo kun økologiske meieri-
produkter ut i testene, ikke økologisk 
kjøtt, frukt, grønnsaker eller egg, så 
forskerne anbefalte mer forskning for å 
få et sikrere bilde av hvilken betydning 
andelen økologisk mat kan ha for helsa.

Leifert rundet av med at det så langt 
ikke er publisert studier som underbyg-
ger at økologisk mat er ”supermat” for 
idrettsutøvere. Imidlertid er økologisk 

matproduksjon mest bærekraftig, og 
maten ser ut til å ha visse fordeler hva 
gjelder næringsinnhold og redusert 
innhold av sprøytemiddelrester. Det 
trengs forskning for å avdekke hvorvidt 
idrettsutøvere kan bedre sine presta-
sjoner av å spise mer økologisk mat.

Urban Food
Dette byrået bistår med gjennomføring 
av alt fra brylluper til store, nasjonale 
arrangementer. Deres menyer er lagd 
på kortreiste og økologiske råvarer, 
det er deres varemerke. Urban Food 
serverte økologisk lunsj til alle del-
takerne på konferansen. Maten var 
meget velsmakende og næringsrik, og 
med dette demonstrerte byrået at mat-
servering på idrettsarrangementer kan 
gjennomføres langt bedre enn ofte er 
tilfellet i dag.

Tradisjonelt syn 
på idrett og ernæring
Professor Truls Raastad fra Seksjon 
for fysisk prestasjonsevne, NIH, pre-
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senterte ”standardoppfatningen” på 
idrett og ernæring blant forskere og i 
idrettsmiljøer. Hans hovedbudskap 
var at det for eliteutøvere er viktigere 
å velge matvarer som gir god presta-
sjonsevne enn å fokusere på hvorvidt 
de er økologisk eller konvensjonelt 
produsert. Økt inntak av frukt og grønt 
er viktigere enn produksjonsmåten. 
Et mål for matkvalitet er innhold av 
næringsstoffer, samt at innholdet av 
miljøgifter er innenfor grenseverdiene.

Dagens hovedmåltid er viktigst for eli-
teutøvere. I tillegg er mellommåltider 
viktige for rask restitusjon. Videre kan 
sportsdrikker, energiplater og protein-
blandinger brukes før, under og etter 
trening og konkurranser. Maten vil 
normalt dekke behovet for mikronæ-
ringsstoffer, men enkelte har behov 
for tilskudd (særlig av jern og vitamin 
D). Noen har nytte av prestasjons-
fremmende kosttilskudd som bikarbo-

nat, kreatin og koffein. Det diskuteres 
også om beta-alanin og nitrat kan ha 
slike effekter, men det er ikke avklart 
i forskning.

Et sentralt poeng for Raastad er at 
matens sammensetning av makronæ-
ringsstoffer bør være den samme for 
eliteutøvere og resten av befolkninga: 
50–60 prosent av energien bør komme 
fra karbohydrat, 10–20 prosent fra 
protein og 25–35 prosent fra fett.  
Toppidrettsutøvere skal derfor kun 
spise mer av ”vanlig mat”.

Ifølge Raastad er det en utfordring for 
utøvere av utholdenhetsidretter i harde 
treningsperioder å få i seg nok energi og 
karbohydrat. Det er også viktig å spise 
nok frukt og grønt og sørge for at man 
ikke mangler sentrale næringsstoffer. 
Enkelte idrettsutøvere har et restriktivt 
matinntak og velger bort viktige matva-
rer. Det er uheldig, særlig for kvinner, 

for eksempel ved at de mister menstru-
asjonen eller blir beinskjøre.

For å sikre et optimalt kosthold vektla 
Raastad et regelmessig måltidsmøn-
ster, variert og balansert matvarevalg, 
et balansert inntak av mellommåltider 
og av sportsprodukter etter behov. 
Han poengterte for øvrig at sportspro-
dukter ikke er nødvendige for restitu-
sjon hos mosjonister.

Raastad poengterte at alle næringsstof-
fer har et dose–responsforhold og at 
det er umulig å få i seg ”for mye” vitami-
ner og mineraler gjennom et variert og 
balansert kosthold. Han advarte imid-
lertid mot inntak av store doser kost-
tilskudd, da noen studier har indikert 
at det kan gi redusert treningseffekt 
og restitusjon. Dette utdypet Raastad 
med forskning fra sin egen gruppe, 
som de siste årene har fått mye publi-
sitet. Trening fører til oksidativt stress 
(ROS), som kan ødelegge membraner. 
Kroppens svar på dette er reparasjons-
prosesser og økt muskelvekst. Inntak 
av antioksidanter som vitamin C og E 
kan forhindre ødeleggelsen av mem-
braner og dermed muligens redusere 
treningseffekten.10,11

Argumenter for 
økologisk landbruk
Kjell-Christian Markset (f. 1985) inn-
ledet med å si at han mente han ble 
syk av nettopp det kostholdet Truls 
Raastad anbefaler til toppidrettsutø-
vere. Markset var langrennsløper på 
høyt nivå med sølv i junior-VM og 
andreplass i Norges-cupen for junio-
rer (kun slått av Petter Northug). Hans 
idrettskarriere ble ikke slik han hadde 
håpet grunnet varierende overskudd 
og etter hvert diagnosen bipolar 
lidelse. Til slutt viste det seg at pro-
blemene kanskje handlet mer om lavt 
stoffskifte, men kostholdsomlegging 
har fått helsa på rett kjøl igjen. Mest 
avgjørende var at han kuttet ut raf-
finerte korn- og kumelksprodukter, 
og de siste åra har han også erfart 
betydningen av å øke inntaket av selv-
plukkete blåbær og ferske grønnsaker. 
Markset har fungert godt i hverdagen 
i to år nå. I løpet av tilfriskningsperio-
den ble han glødende opptatt av økolo-
gisk landbruk.
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Marksets store forbilde i barndom-
men var skilegenden Bjørn Dæhlie (f. 
1967). Nå har han fått et nytt forbilde, 
bonden Joel Salatin (f. 1957) i USA. 
Han er kjent for sin gjennomtenkte 
tilnærming til landbruksproduksjon, 
og hans resultater er til inspirasjon for 
folk over hele verden. Salatins utgangs-
punkt er at kyr fra naturens side skal 
spise gras, ikke kraftfôr. Gras følger en 
sigmoid vekstkurve der veksten kan 
deles i tre hoveddeler: Først vokser det 
sakte, så vokser det hurtig, og deret-
ter avtar veksten. Salatin anbefaler 
at graset beites i den hurtigvoksende 
fasen. Det har han satt i system på 
sin gård, der jorda er delt opp i gras 
i ulike vekstfaser. Dyra flyttes daglig 
mellom ulike jorder og beiter innen-

Dagens hovedmåltid er viktigst for eliteutøvere. 
I tillegg er mellommåltider viktige for rask 
restitusjon. Videre kan sportsdrikker, energiplater 
og proteinblandinger brukes før, under og etter 
trening og konkurranser. ” for elektriske gjerder som flyttes hver 

dag. Dette etterlikner hvordan dyr 
beiter ute i naturen, der de foretrekker 
vekster som i en aktiv, god vekstfase. 

Noen dager etter at kyrne er ferdige 
med ett område, flytter han inn høns. 
De spiser larver som trives i kumøkka, 
og sprer dessuten kumøkka utover. 
I tillegg gjødsles jordene med høn-
semøkk. Salatin har hele fem ganger 
høyere produktivitet av gras på sine 
marker enn andre bønder. Ifølge 
Markset tilsier erfaringsbasert praksis 
at økologisk jordbruk er best, basert 
både på Salatin og en rekke andre 
bønders erfaringer.

I økologisk landbruk brukes ikke 
kunstgjødsel, og Markset overfører 

dette til idretten: Der bør man holde 
seg unna brus og hvitt sukker. Mye 
sukker bidrar til at mineral- og vita-
minlagre går tomme. Markset mener 
at trenere som arbeider med utslitte 
idrettsutøvere, bør være mye mer 
opptatt av deres kosthold og mye 
mindre opptatt av detaljer i deres tre-
ningsdagbøker.

Markset dannet i 2013 konsulentsel-
skapet ”Athletes for Farming” sammen 
med Alexandra Devik, for å bygge bro 
mellom idrettsmiljøet og økologisk 
matproduksjon.12 Målet er å bidra til 
en sunnere prestasjonskultur begge 
steder. Dette ønsker de å oppnå ved 
å fremme bevissthet om menneskets 
plass i økosystemet og hvordan hel-
hetlig bruk av naturens ressurser kan 
gi bedre idrettsprestasjoner, helse og 
livskvalitet.

Gamle kornsorter
Siviløkonom og økologisk gårdbru-
ker Anders Næss (f. 1963) avsluttet 
foredragene. Han dyrker korn på 200 
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MAT

mål på Evje gård i Sigdal i Buskerud 
og bruker gamle kornsorter som ikke 
har vært foredlet i laboratoriet. Næss 
påpekte at matjordlaget er viktig for 
all matproduksjon. Hovedutfordringa 
er å skape mest mulig fruktbar jord. 
Stort mangfold av mikroorganismer 
i jorda er like viktig som mangfold 
menneskers tarmflora. Det er viktig å 
arbeide inn organisk materiale i jorda 
for å optimalisere symbiosen mellom 
planter/planterøtter/jordliv og orga-
nisk materiale. Dersom jordkvaliteten 
blir bedre, blir det også bedre kvalitet 
på kornet som vokser der, og motsva-
rende. Næss er opptatt av begrepet 
jordkapital, som han bruker som en 
betegnelse på matjordas moldinnhold 
og fruktbarhetspotensial. Konvensjo-
nelt landbruk tærer sakte og sikkert 
på jordkapitalen, og næringsverdien i 
en del vekster i landbruket har sunket 
betraktelig de siste tiåra. Det er for 
eksempel målt lavere mineralinnhold 
i vanlig hvete fra 1840 og fram til 
2008.13 Dette har spesielt skjedd i for-
bindelse med økte avlinger. 

Sorter som emmer, enkorn, spelt og 
ølandshvete har derimot bevart et høyt 
nærings- og mineralinnhold så sant de 
ikke er krysset med moderne hvete 
fordi moderne hvete er utviklet for 
bakeegenskaper snarere enn nærings-
innhold. Det er dessuten påvist at øko-
logisk dyrket korn inneholder mindre 

soppgifter enn konvensjonelt dyrket 
korn,14 noe Næss også har målt i sitt 
eget økologiske korn (normalt under 
250 mikrogram/kg). Han avsluttet 
med å påpeke at korn kan ha viktig 
næringsmessig verdi, men at dette 
avhenger av jordkvaliteten. Selv om 
hans foredrag ikke omhandlet idrett 
spesifikt, gikk budskapet om at kvali-
teten på jordsmonnet har mye å si for 
matkvaliteten og at dette er sentralt 
for økologisk landbruk, rett hjem.

Paneldebatt
Konferansen ble avsluttet av en panel-
debatt med en rekke engasjerte delta-
kere og ytringer.

Kilder:
1.  http://www.urbanfood.no
2.  http://www.oikos.no
3.  Hallstensen K. Jonas Colting – verdensle-
dende triatlet på steinalderkost. VOF 2014; 5 (6): 
32–5.
4.  http://www.colting.se/
5.  Baranski M, Srednicka-Tober D, Volakakis 
N mfl. Higher antioxidant and lower cadmium 
concentrations and lower incidence of pesticide 
residues in organically grown crops: a systematic 
literature review and meta-analyses. British Jour-
nal of Nutrition 2014; 112: 794–811. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968103
6.  Torjusen H, Brantsæter AL, Haugen M mfl. 
Reduced risk of pre-eclampsia with organic vege-
table consumption: results from the prospective 
Norwegian Mother and Child Cohort Study. BMJ 
Open 2014; 4: e006143. http://bmjopen.bmj.
com/content/4/9/e006143.full
7.  Brantsæter AL, Torjusen H, Meltzer HM mfl. 

Organic food consumption during pregnancy and 
hypospadias and cryptorchidism at birth: The 
Norwegian mother and child cohort study (MoBa). 
Environmental Health Perspectives 2015. http://
ehp.niehs.nih.gov/1409518/
8.  Christensen JS, Asklund C, Skakkebæk NE 
mfl. Association between organic dietary choice 
during pregnancy and hypospadias in offspring: 
a study of mothers of 306 boys operated on for 
hypospadias. The Journal of Urology 2013; 189: 
1077–82. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/23036983
9.  Kummeling I, Thijs C, Huber M mfl. Consump-
tion of organic foods and risk of atopic disease 
during the first 2 years of life in the Netherlands. 
British Journal of Nutrition 99:598–605, 2008. 
http://journals.cambridge.org/action/displayA
bstract?fromPage=online&aid=1700496&fileId
=S0007114507815844
10.  Paulsen G, Cumming KT, Holden G mfl. 
Vitamin C and E supplementation hampers cel-
lular adaptation to endurance training in humans: 
a double-blind, randomised, controlled trial. The 
Journal of Physiology 2014; 592: 1887–1901. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24492839
11.  Bjørnson T, Salvesen S, Berntsen S mfl. Vita-
min C and E supplementation blunts increases in 
total lean body mass in elderly men after strength 
training. Scandinavian Journal of Medicine & 
Science in Sports 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26129928
12.  http://athletesforfarming.com/
13.  Fan M-S, Zhao F-J, Fairweather-Tait SJ mfl. 
Evidence of decreasing mineral density in wheat 
grain over the last 160 years. Journal of Trace Ele-
ments in Medicine and Biology 2008; 22: 315-24. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19013359
14.  Bernhoft A, Clasen P.-E., Kristoffersen AB 
mfl. Less Fusarium infestation and mycotoxin 
contamination in organic than in conventional 
cereals. Food Additives & Contaminants: Part A 
2010; 27: 842–52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20425661
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Forskningsnytt

Skyldes premenstruelt 
syndrom infeksjoner?

Det har vært en viss økning 
i forekomsten av kikhoste 
de siste årene i blant annet 
USA og Storbritannia. Det 
er satt fram tre hoved-
hypoteser for å forklare 
dette: 1) beskyttende 
immunitet fra vaksinasjon 
eller naturlig smitte har 
avtatt over tid, 2) kikhos-
tebakterien Bordetella 
pertussis har mutert slik at 
en beskyttende immunitet 
ikke lenger virker, og 3) 

vaksinedekninga er for lav. 
Nye studier har foreslått en 
fjerde mekanisme: smitten 
kan overføres uten å gi 
symptomer hos mottakerne 
fra personer som er vaksi-
nert med dagens vaksiner 
mot kikhoste. 

Vaksinerte personer 
antas å kunne spre smitte 
fra vaksiner de har fått, 
selv om de selv ikke har 
symptomer på sykdom. To 

forskere fra USA ønsket å 
finne ut hvilken eller hvilke 
av disse fire hypotesene 
som best kan forklare fore-
komsten av kikhoste. De 
fant en viss støtte for hypo-
tesene 1–3, men hypotese 
4 med smitteoverføring fra 
vaksinerte uten symptomer 
kunne best beskrive opp-
blomstringen av kikhoste 
i USA og Storbritannia. 
Hypotese 4 hadde størst 
parsimoni, hvilket vil si at 

den er den enkleste forkla-
ringa. Fra et vitenskapsteo-
retisk standpunkt er den 
enkleste hypotesen mest 
plausibel. IM

Kilde:
Althouse BM, Scarpino SV. Asymp-
tomatic transmission and the resur-
gence of Bordetella pertussis. BMC 
Medicine 2015; 13: 146. http://
www.biomedcentral.com/1741-
7015/13/146

Kikhoste

Premenstruelt syndrom (PMS) er en samlebetegnelse 
på en rekke symptomer som forekommer like før eller 
under menstruasjonen, inkludert depresjon, utmattelse, 
hodepine og generell smerte. For rundt fem prosent av 
kvinnene er symptomene så ille at de knapt fungerer i 
hverdagen. Hva kan det skyldes at en liten minoritet opp-
lever så sterke plager? Forskere fra USA har undersøkt 
om seksuelt overførte infeksjoner kan være en grunn. 
De studerte medisinske journaler til 500 kvinner med 
regelmessig menstruasjon for tilstedeværelse av følgende 
smittestoffer: humant papillomavirus (HPV), Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrheae, Gardnerella vagina-
lis, Candida albicans og Trichomonas vaginalis. 

Forskerne testet deretter om forekomsten av disse mikro-
organismene korrelerte med forekomsten av hodepine, 

smerter, kvalme og depresjon. De som hadde Chlamydia 
trachomatis, hadde oftere plager med PMS og to av dens 
symptomer, depresjon og smerter. Det var korrelasjon 
mellom tilstedeværelse av Trichomonas vaginalis og hode-
pine og mellom Gardnerella vaginalis og kvalme. Ingen av 
symptomene hadde sammenheng med hvorvidt kvinnene 
tok tilskudd av kalsium, brukte alkohol, narkotika, røykte 
eller graden av mosjon. Dataene underbygger dermed hypo-
tesen om at plagsomme PMS-symptomer kan være forår-
saket av visse seksuelt overførte infeksjoner, selv om denne 
studien ikke kan si noe definitivt om årsaksforhold. IM

Kilde:
Doyle C, Swain WA, Ewald HAS mfl. Sexually transmitted pathogens, 
depression, and other manifestations associated with premenstrual syn-
drome. Human Nature 2015; 26: 277–91. http://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s12110-015-9238-3
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Bloggernes hjørne

“Finn noe du brenner for 
og fortsett å være intenst 
opptatt av det.” 
   – Julia C. Child, 

journalist, forfatter og 
tv-kokk fra California

En rekke faktorer utenfor 
vår kontroll kan ha store 
konsekvenser for vår 
helse: genetiske særtrekk, 
epigenetisk påvirkning fra 
våre aner, om vi ble født 
med keisersnitt, om vi ble 
ammet, giftstoffer i miljøet 
og medikamenter vi fikk 
som barn. Slike faktorer har 
vi liten kontroll over, men 
en av de viktigste faktorene 
som bestemmer vår helse, 
har vi hundre prosent 
kontroll over. Det er hva 
vi velger å putte i munnen 
hver eneste dag.

I vårt samfunn er mange 
blitt mindre og mindre 
villige til å bruke tid eller 
penger på gode råvarer og 
matlaging. Alt skal være 
kjapt og billig uten mye 
tanke på kvalitet, hvor 
maten kommer fra og hva 
slags effekter den har på 
kroppen. Jeg er født og 
oppvokst i USA, som er 
verdensmester i overflod, 
hurtigmat og fedme, og er 
fortvilet over at resten av 
den vestlige verden velger å 
følge etter. Mitt brennende 
ønske er å bidra til å snu 
denne utviklingen. 

Mat har alltid hatt en 
sentral plass i mennes-
kets kultur, tradisjoner 
og sosiale liv. Fra et rent 
biologisk perspektiv er mat 
vårt drivstoff. All mat er 
informasjon for kroppen og 
kan til og med bestemme 
hvordan våre gener blir 
uttrykt. Kroppen er nødt 
til å forholde seg til hver 
eneste bit vi spiser, og alt 
vi tar inn, vil enten tilføre 
næringsstoffer som kroppen 
trenger, eller kreve at den 
bruker sine egne ressurser 
for å omsette eller skille 
dem ut. 

Innen kost og ernæring 
finnes mange ”sannheter” 
som sitter langt inne hos 
folk; frykten for å spise fett 
er kanskje en av det største. 
Dette er forståelig i lys av 
myndighetenes og medias 
fettfobi – vi har tross alt 
hørt fra helsemyndighetene 
i minst 40 år at fett er 
fienden og hovedgrunnen 
til at vi får hjertesykdom 
og blir overvektige. Jeg blir 
temmelig frustrert over 
at kostanbefalingene er 
såpass utdaterte og at det 
offisielle rådet fortsatt er å 
spise mye karbohydrat og å 
begrense inntaket av mettet 
fett, selv om forskning og 
kliniske erfaringer viser det 
motsatte. Jeg vet i hvert fall 
at jeg ikke står alene med 
mine frustrasjoner og har 

stor respekt for alle dyktige 
bloggere, journalister og 
andre modige og engasjerte 
mennesker som tør å gå 
mot strømmen og utfordre 
myndighetenes råd.

Dyrevelferd i landbruket 
og matindustrien er også 
temaer som opptar meg. 
Jeg synes dyr som må bøte 
med livet for å nære men-
nesker, skal ha et godt og 
verdig liv. Derfor er jeg 
veldig nøye i mine valg av 
matprodukter fra dyr, for 
det er viktig for meg å vite 
at disse dyrene både har det 
bra og blir alet opp på et 
naturlig kosthold. Det sies 
at vi er lagd av det vi spiser, 
noe som inkluderer at vi er 
lagd av det som vi spiser, 
har spist! 

Da min mann og jeg kjøpte 
en gård i 2008, var vi aldri 
i tvil om at vi skulle legge 
om til økologisk drift. Jeg 
kjenner godt utfordringene 
man kan møte ved å velge 
bort sprøytemidler og 
kunstgjødsel, men dette 
klarte vi helt fint selv om 
vi var ganske ferske som 
bønder. Dyrene våre har 
det helt topp, og både vi og 
barna slipper å bli utsatt for 
giftstoffer der vi bor. 

Jeg har bestandig hatt stor 
interesse for ernæring og 
helse, og i 15 år levde jeg 

på et vegetarisk kosthold 
basert på mye karbohydrat, 
lite fett og nesten ingen 
dyreprodukter. Selv om 
jeg slet med både migrene, 
uregelmessig menstruasjon, 
dårlig fordøyelse og jernsta-
tus, var jeg fortsatt skråsik-
ker på at dette kostholdet 
både var etisk riktig og det 
beste for min helse. Min 
interesse for ernæring ble 
ikke mindre da mitt første 
barn ble født med den 
sjeldne, arvelige stoffskifte-
sykdomen Føllings sykdom 
(fenylketonuri eller PKU), 
som bare kan holdes i sjakk 
med en livslang og nokså 
streng diett.

I 2006 la jeg yrket som 
barnesykepleier bak meg 
for å satse på en mastergrad 
i ernæring. Jeg var så heldig 

Kunsten å leve 
et helhetlig liv
tekst SAlly hAugen    Foto ShuTTerSTocK
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å finne et universitet som 
hadde tilknytning til blant 
annet Weston A. Price-
stiftelsen1 og Institutt for 
funksjonell medisin.2 I løpet 
av utdanninga gikk veldig 
mange lys opp for meg og 
gjorde at mitt perspektiv 
på mat endret seg betyde-
lig. Nå tenker jeg alltid på 
naturens premisser og tar 
utgangspunkt i den maten 
mennesker er genetisk best 
tilpasset. Det kostholdet 
jeg har i dag, likner lite på 
det jeg hadde i mine yngre 
dager. Jeg har landet på et 
lavkarbo-/høyfettkosthold 
som inneholder bortimot 
80 prosent fett, lite kar-
bohydrat og moderate 
mengder protein. Jeg har 
aldri hatt bedre helse, mer 
energi og et klarere hode 
enn nå. 

Det kostholdet som passer 
for meg, er ikke fasiten 
for alle. Derfor tar jeg 
alltid utgangspunkt i at 
hver enkelt har unike 
ernæringsbehov. Når det 
er sagt, kan jeg vise til 
mange gode erfaringer hos 
mine klienter som har valgt 
å legge om til et fettrikt 
lavkarbokosthold. Mange 
har oppnådd god helse og 
stabil kroppsvekt, blitt kvitt 
medikamenter for høyt 
blodtrykk og høyt blodsuk-
ker, har mindre kroniske 
plager, bedre fordøyelse, 
og flere har til og med blitt 
kvitt diabetes type 2. Det 
er en stor gave å kunne 
hjelpe andre mennesker til 
å skape et bedre liv for seg 
selv og ta ansvar for egen 
helse.

I 2012 startet jeg bloggen 
”Helhetlig liv” for å dele 
mine kunnskaper og inspi-
rere andre. I 2014 stiftet 
Monica Strømberg og jeg 
Helhetlig liv AS. Vi tilbyr 
ulike kurs og foredrag, 
ernæringsveiledning, livs-
stilveileding, trening og 
Freeliving livsstilskurs.3 

For meg handler kunsten 
å leve et helhetlig liv om 
å prioritere egen helse, 
ha lidenskap for det man 
jobber med, være ekte, omgi 
seg med gode mennesker og 
ha humør og livsglede som 
en del av hverdagen. 

Kilder:
1.  http://www.westonaprice.org/
2.  https://www.functionalmedicine.
org/
3.  http://www.freeliving.no/

I denne spalta får ulike bloggere ordet om noe 
de har på hjertet. Denne gangen slipper vi til Sally 
Haugen, som har bloggen ”Helhetlig liv”. 

Sally Haugen (f. 1970) 
er fra Boulder, Colorado 
i USA og bor på Hell i 
Nord-Trøndelag. 

Hun er utdannet syke-
pleier (Universitetet i 
Colorado, 1993) med 
mastergrad i ernæring 
(Hawthorn universitet, 
2011). 

Haugen driver  
bloggen ”Helhetlig liv”  
(helhetligliv.blogspot.no) 
og har hjemmeside  
www.helhetligliv.no.
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BoKomtale

Dette tar han opp på bred 
front i boka The science 
delusion: Freeing the spirit 
of enquiry fra 2012, som 
kom på norsk samme år 
med tittelen Vitenskapens 
vrangforestillinger: 10 
veier til friere forskning. 
I denne boka viderefører 
han tanker og problemstil-
linger han først tok opp i sin 
”vitenskapelig bannlyste”1 
bestselger A new science of 
life fra 1981, og som han på 
ulike måter har videreutvi-
klet og utdypet i sine etter-
følgende bøker.

Sheldrake har arbeidet som 
forsker hele sitt voksne liv 
og har sterk tro på betyd-
ningen av en vitenskapelig 
tilnærming. Likevel er han 
blitt stadig mer overbevist 
om at vitenskapen har 
mistet mye av sin nerve, 
vitalitet og grunnleggende 
undring. I Vitenskapens 
vrangforestillinger skriver 
han at dogmatisk ideologi, 
fryktbasert konformitet 
og institusjonell treghet 
blokkerer for vitenskape-
lig kreativitet. I samvær 
med sine vitenskapelige 
kolleger er Sheldrake gang 
på gang slått av kontrasten 

mellom privat og offent-
lig diskusjon. Offentlig er 
forskere oppmerksomme 
på tabuer som begrenser 
hvilke temaer som er god-
tatt å interessere seg for og 
forske på. Privat er derimot 
forskerne atskillig dristi-
gere. Vitenskapens vrang-
forestillinger er et bidrag 
til at vitenskapen blir mer 
spennende og engasjerende 
når den beveger seg utover 
dogmene som stenger fan-
tasien inne og begrenser fri 
undring og undersøkelse.

Ifølge Sheldrake holdes 
dagens vitenskap i tøyler 
av århundregamle ideer og 
antakelser som har størknet 
til dogmer. Den største vill-
farelsen er at vitenskapen 
har alle de grunnleggende 
svarene og at det derfor 
kun gjenstår å utarbeide 
detaljer og scenarier. De 
grunnleggende spørsmålene 
er (tilsynelatende) allerede 

løst. Sheldrake beskriver 
situasjonen slik: ”Dagens 
vitenskap er basert på en 
forestilling om at virkelig-
heten er fysisk eller materi-
ell. Det finnes ingen virke-
lighet utenom den fysiske. 
Bevissthet er et biprodukt 
av hjernens fysiske aktivitet. 
Materien er uten bevisst-
het. Evolusjonen er uten 
hensikt. Gud eksisterer bare 
som en idé i menneskesin-
net, det vil si i menneskenes 
hoder.” 

Ifølge Sheldrake er virker 
slike forestillinger som 
stengsler, ikke fordi viten-
skapsfolk flest tenker kritisk 
på dem, men fordi de ikke 
gjør det. Han legger vekt 
på at vitenskapens fakta 
er reelle nok. Det samme 
gjelder for de teknikkene 
forskerne bruker og de tek-
nologiene de baserer seg 
på. Sheldrake mener imid-

lertid at de underliggende 
tankemodellene som styrer 
vitenskapelig tenkning, er 
basert på tro og ideologi fra 
1800-tallet.

Ifølge Sheldrake er det 
viktig at man innen viten-
skapen stiller spørsmål 
ved etablerte trosforhold. 
Han ser vitenskap ideelt 
sett som en prosess, ikke 
en posisjon eller et tros-
system. Hans poeng er at 
man først får nyskapende 
vitenskap når forskere 

føler seg frie til å stille nye 
spørsmål og bygge nye teo-
rier. I Vitenskapens vrang-
forestillinger poengterer 
Sheldrake at han er for 
vitenskap og vitenskapelig 
tenkning, men han ønsker 
seg en vitenskap som er 
mindre dogmatisk og mer 
vitenskapelig. Hans forhåp-
ning er at vitenskapen vil 
stimuleres og fornyes når 

Den britiske biokjemikeren Rupert Sheldrake (f. 1942) har 
i flere tiår utfordret forskerkolleger innen naturvitenskap, 
psykologi og medisin. Det er ifølge Sheldrake en vrang-
forestilling at vitenskapen har funnet de grunnleggende 
svarene om vår virkelighet.

tekst iVer mySTerud     Foto ShuTTerSTocK

Dagens naturvitenskapelige 
verdensbilde utfordres

Offentlig er forskere oppmerksomme på tabuer 
som begrenser hvilke temaer som er godtatt å 
interessere seg for og forske på. Privat er derimot 
forskerne atskillig dristigere. ”
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den fristilles fra dogmene 
som binder den.

I boka presenterer Shel-
drake ti grunnforutset-
ninger som vitenskapsfolk 
flest tar for gitt (se ramme). 
Sammen mener han de 
utgjør materialismens filo-
sofi eller ideologi, der den 
sentrale tanken er at alt 
grunnleggende sett er fysisk 
eller materielt, også sinn og 
tanke. I boka vier han ett 
kapittel til å problematisere 
og imøtegå hver av kjerne-
setningene.

Oppbygning
Bokas forord presenterer 
forfatteren og hans fag-
lige karriere. Innledninga 
presenterer de ti dogmene, 
kjerne- eller trossetningene i 
moderne vitenskap (jf. ram-
men), og i en prolog tar han 
opp sammenhengen mellom 
vitenskap, religion og makt. 
Deretter følger 12 kapitler, 
hvorav de første tar opp de 
10 dogmene i vitenskapen. 
Hver av problemstillingene 

presenteres før Sheldrake 
problematiserer dem. Til 
slutt i hvert kapittel er et 
avsnitt med sentrale spørs-
mål til materialister og som 
han mener det er grunn til å 
tenke grundig gjennom, og 
en oppsummering. I kapit-
tel 11 tar Sheldrake opp 
illusjoner om objektivitet 
i vitenskapen, og i kapittel 
12 diskuterer han vitenskap 
i framtiden. Boka har en 
kapittelvis noteliste, en refe-
ranseliste for hele boka og 
stikkordregister.

Vurdering
Sheldrake er en sjeldent 
godt orientert forsker, 
og han skriver godt. Ikke 
mange fagfolk er i dag så 
godt belest i så ulike temaer 
som astrofysikk, kvantefy-
sikk, genetikk, psykologi/
parapsykologi, bevissthets-
forskning, medisin/alter-
nativ medisin og ulike reli-
giøse og spirituelle temaer. 
Han har selv bidratt med 
forskning på noen av dem 
(i tillegg til den biokjemiske 

planteforskningen han i 
årevis har bedrevet). 

Vitenskapens vrangfore-
stillinger er en stimule-
rende bok som virkelig får 
en til å tenke. Selv om jeg 
ikke er enig med ham om 
alle detaljer i de fagfeltene 
innen biologi og medisin jeg 
har best oversikt over, er 
det uansett interessant å se 
egne fagfelter i perspektiv. 
Om han har rett eller ikke 
når det gjelder de mange 
hypotesene han reiser i 
boka, er opp til framtidens 
forskning å avklare. Jeg 
støtter uansett hans gene-
relle tilnærming til viten-
skap og hans etterlysning 
av at forskere må bli mer 
dristige og tørre å tenke 
utenfor ”den tradisjonelle 
boksen”. Dette er selvsagt 
lettere sagt enn gjort for 
forskere som må få sine 
arbeider publisert og jevnlig 
søker om forskningsmidler 
i sterk konkurranse med 
andre. Å gå mot strømmen 
har historisk vist seg å være 

krevende, både i forskning 
og på andre samfunnsom-
råder.

Uansett innvendinger vil 
mange ha utbytte av å lese 
Vitenskapens vrangfore-
stillinger, både lekfolk og 
forskere som arbeider på 
de fagfeltene boka tar opp. 
Sannsynligheten for at en 
majoritet av forskere faktisk 
kommer til å lese en bok 
(de forholder seg stort sett 
til fagartikler) som attpåtil 
utfordrer de store linjene 
i vitenskapen og dens for-
ståelse av virkeligheten, er 
imidlertid liten fordi bøker 
har lav status innen forsker-
miljøer flest. Det betyr at 
mange går glipp av tilnær-
mingene til en av vår tids 
modigste tenkere omkring 
sentrale problemstillinger 
i naturvitenskap, psykologi 
og medisin.

Kilde:
1.  Maddox J. A book for burning? 
Nature 1981; 293: 245–6.

Vitenskapens ti trossetninger  
ifølge rupert Sheldrake
1. Alt i naturen er essensielt mekanisk eller maskin-
messig.
2. All materie er uten bevissthet. Materien har ingen 
subjektiv realitet. Selv menneskelig bevissthet er en  
illusjon frambrakt av hjernens materielle aktivitet.
3. Den totale mengden materie og energi er alltid den 
samme. Unntaket er under Big Bang, da hele universets 
energi og materie plutselig dukket opp.
4. Naturlovene er fastlåst. De er de samme i dag  
som de var til å begynne med, og de vil alltid forbli  
de samme.
5. Naturen er uten hensikt eller formål, og evolusjonen 
har ingen retning, intet mål.
6. All biologisk arv er materiell, nedfelt i det genetiske 
materialet, i DNA og i andre strukturer.
7. Sinn og bevissthet finnes bare inni hoder og er intet 
annet enn hjerneaktivitet.
8. Hukommelse lagres som materielle spor i hjernen  
og slettes når du dør.
9. Uforklarte fenomener som telepati er illusjoner.
10. Mekanistisk medisin er det eneste som egentlig 
virker.
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Det ville virkelig vært en 
nyhet å se en rapport om 
”Livreddende vitaminer”. 
Det er en overskrift som for 
en gangs skyld ville være 
sann.

I stedet ser jeg folk på TV 
snakke om medikamentene 
de så desperat ”trenger” 
mens de trygler legemid-
delfirmaer om bare å gjøre 
dem litt rimeligere. ”Det er 
et dilemma når det gjelder 
medisinske tjenester at de 
koster så mye, for du kan 
ikke si nei til medisiner,” 
sier en pasient som ønsker 
å bruke et kostbart medika-
ment for å senke sitt høye 
kolesterol.2

Trøst deg, kjære forbruker, 
at NBC tar saken. Onsdag 4. 

november 2015 presenterte 
de en nyhetssak med den 
litt illevarslende tittelen 
”Pengene eller livet.” NBC 
spurte lege Leonard Sch-
leifer, administrerende 
direktør i legemiddelgigan-
ten Regeneron:3 ”Hvorfor 
koster de samme medika-
mentene så mye mer her 
enn i andre land?”

Tross alt påpekte NBC 
at medikamenter koster 
dobbelt så mye i USA som 
de gjør i Canada, Storbri-
tannia eller Australia. De 
bemerket at Regenerons 
nye legemiddel Praluent 
koster spesielt mye.

Schleifer begrunnet prislap-
pen på selskapets kostbare, 
nye medikament med 

de høye kostnadene for 
produktutvikling. ”Vil vi ha 
billige medikamenter nå, 
men ingen medikamenter 
i framtiden?” spurte han. 
”Eller dyrere medikamenter 
nå, og en konstant strøm 
av nye medikamenter?”2 Ja 
vel, ja.

Denne toppsjefen for 
farmasøytisk industri ville 
ha oss til å nyte godt av 
en endeløs strøm av dyre 
medikamenter. Selvfølge-
lig vil han det! For mange 
som tar kolesterolsenkende 
medikamenter hver dag, er 
en konstant tilførsel av nye 
medikamenter nøyaktig hva 
de ender opp med å betale 
for. [Vi anser kolesterolsen-
kende medikamenter for 
unødvendige, red.anm.]

Markedsføringsmaskin 
for medikamenter
Legemiddelindustrien 
er ”først og fremst en 
markedsføringsmaskin 

for å selge medikamenter 
av tvilsom nytte”, sier 
lege Marcia Angell, seni-
orforeleser ved Harvards 
Medical School og tidligere 
sjefredaktør i New England 
Journal of Medicine. I 
hennes bestselgende bok 
The truth about the drug 
companies,4 sier hun at de 
angivelig høye kostnadene 
til forskning og utvikling 
har svært lite å gjøre med 
hvor høyt de priser sine 
produkter. Stort sett for-
langer selskapene så mye 
de tror at folk er villige til å 
betale. Selv om du vil høre 
påstander om det motsatte, 
blir langt mer brukt på mar-
kedsføring enn på forskning 
og utvikling. Hun påpeker 
også at ”nyheter” om medi-
kamenter bare er en annen 
metode for å markedsføre 
dem. ”I motsetning til hva 
bransjens PR-avdeling 
hevder,” sier Angell, ”får du 
ikke det du betaler for.”
”Nye legemidler” betyr ikke 

Farmasøytisk industri har solid fotfeste i norsk helsevesen og tjener grovt på grunn av 
monopolistisk prissetting. Norsk helsevesen prioriterer kostbare, symptomdempende 
patentmedisiner som ofte har alvorlige bivirkninger. Billige vitaminer med stort 
helsepotensial er forbudt å selge i virksomme doser utenom apotek, som har 
monopol på salg av store doser vitaminer. Disse prises høyt med myndighetenes 
velsignelse. Mens 1 kg natriumaskorbat selges på apotek for cirka 1 400 kroner, 
ligger grossistprisen på omkring 40 kr/kg. I USA selges kosttilskudd fritt, men Helen 
Saul Case viser at media og myndighetene tillater overdrevne påstander for rådyre 
medikamenter som brukes på sykehus og anbefales av leger flest.1

tekst helen SAul cASe     oveRsatt/tIlRettelagt dAg VilJen PoleSzynSKi     Foto ShuTTerSTocK

Rådyre 
medikamenter 

””[Dette er] en slags utpressing: hvis du ønsker at legemid-
delfirmaer skal fortsette å lage livsviktige medisiner, vil du i 
ren takknemlighet betale uansett hvor mye de koster.” 
     – Lege Marcia Angell
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automatisk ”forbedret”, 
”bedre” eller ”sikrere”.5 Det 
betyr bare at de ihvertfall 
i et par studier har vist seg 
bedre enn placebo. ”Det er 
åpenbart at farmasøytisk 
industri er mer opptatt av 
profitt enn av pasientene,” 
sier dr. Andrew W. Saul.6

Hold  
kredittkortet klart
Praluent koster $ 40 
per dag7 eller omkring 
350 kroner [i Norge 
selger Sanofi-Aventis en 
pakning med 2 x 75 mg/
ml injeksjonsvæske til kr 
5 364, tilsvarende kr 192/
dag, eventuelt kr 383/dag 
om man tar sikte på 60 % 
redusert kolesterolnivå;8 
red. anm.]. Det blir $ 14 
600 i året [eller vel 120 000 

kroner, red. anm.]! Ifølge 
NBC er dette betydelig mer 
enn det burde koste. De 
henviste til en uavhengig, 
kritisk undersøkelse som 
foreslo at en mer rimelig 
pris ville vært $ 2 200 til $ 7 
700 i året, eller bare $ 6 til 
$ 21 om dagen [kr 50–178 
per dag]. Jøss, mange slags 
takk, NBC! Det er mye mer 
rimelig.

Tro det eller ei, det finnes et 
enda billigere, mer effektivt 
alternativ for å redusere 
”dårlig” LDL-kolesterol, og vi 
har kjent til det i over 60 år.9

Niacin bedre enn noe 
kolesterolsenkende 
medikament
Tilbake i 1950 rapporterte 
legen William Parsons og   

kolleger at niacin senker 
”dårlig” kolesterol, øker 
”det gode” kolesterolet og 
senker triglyserider, i tillegg 
til at det har andre fordeler, 
for eksempel at man lever 
lenger.10 Den kanadiske psy-
kiateren, dr. Abram Hoffer 
(1917–2009), som var en 
pioner i bruken av niacin 
til å kurere schizofreni, sier 
at Parsons ga holdepunkter 
for at niacin er ”den eneste 
praktiske, effektive, sikre og 
kostnadseffektive metoden 
for å gjenopprette lipidnivå-
ene til det normale.”11

”Niacin bør nok være første-
valget for dem som ønsker å 
senke kolesterolnivået,” sier 
forskerne Hilary Roberts 
og Steve Hickey, forfatterne 
av The vitamin cure for 
heart disease.12 I tillegg 
strekker de helsemessige 
fordelene av niacin seg 
langt utover dens evne til å 
redusere kolesterolet. ”[N]

iacin hemmer betennelser 
og beskytter den utsatte 
indre kledningen til arteri-
ene,” sier dr. Roberts og 
dr. Hickey, og ”hjelper til å 
opprettholde arterieveggen 
og forhindrer åreforkalk-
ning.”

Nøkkelen til effekt er dosen. 
”[D]ata om pasienter med 
problematisk kolesterol-/
LDL-nivå viser fortsatt at 
3 000–5 000 mg med lett 
absorbert niacin som den 
beste kliniske tilnærmingen 
for å opprettholde en sunn 
lipidprofil,” sier forsker, 
professor og niacinekspert 
W. Todd Penberthy, PhD. 
Til tross for hva du kanskje 
har hørt, er niacin ”langt 
sikrere enn selv det tryg-
geste medikamentet.”13

Niacin er 
dessuten billigere
Kostnaden for en flaske 
vanlig niacin kommer på 

””Et vitamin kan fungere som et medikament, men et 
medikament kan ikke fungere som et vitamin.”   
  – Andrew W. Saul, PhD
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under åtte dollar [kr 52, 
red. anm.]. Det ville koste 
$ 0,19 til $ 0,30 å ta seks 
til ti 500 mg niacintabletter 
per dag ($ 0,03 per tablett). 
Den årlige investeringen 
for å ta det beste koleste-
rolsenkende midlet der ute 
ville komme på $ 70 til $ 
110. Det er inntil 20 til 100 
ganger billigere enn statiner 
og inntil 200 ganger bil-
ligere enn Praluent. Og 
niacin er tryggere enn alle 
sammen.

”Vi er alle blitt nøye opplært 
at medikamenter helbreder 
sykdom, men ikke vitami-
ner,” sier dr. Saul. ”Systemet 
er bemerkelsesverdig godt 
beskyttet.”5 I stedet for å bli 
hyllet som det trygge, effek-
tive, rimelige, livreddende 
vitaminet det er, blir niacin 
angrepet i media, mens 
farlige medikamenter prak-
tisk talt forgudes. Er den 
eneste feilen vi kan finne 
med farmasøytiske legemid-
ler at de koster for mye?

Vi kan gjøre mer enn å 
klage på høye priser. Vi kan 
si nei til syntetiske medi-
kamenter. Vi kan gjøre noe 
med forhøyet kolesterol, 
og det behøver ikke koste 
en formue. Vi må ikke ta 

for god fisk eller tro på alt 
vi ser på TV. Inntil jeg ser 
overskriften ”Livreddende 
vitaminer”, vil i hvert fall 
ikke jeg gjøre det.

Kommentar:
I Norge selger apoteker ikke 
niacin i doser på 500 mg, 
som imidlertid selges fritt i 
Sverige. 
Maksimalt tillatt dosering 
i fritt salg her hjemme er 
bare 32 mg per tablett! Til 
sammenlikning inneholder 
100 gram lever fra lam 18 
mg og fra storfe og svin 
16–17 mg.

Tips til videre lesning:
● Parsons WB. Introduction of niacin 
as the first successful treatment for 
cholesterol control. A reminiscence. 
The Journal of Orthomolecular 
Medicine 2000; 15: 121–6. http://
www.orthomolecular.org/library/
jom/2000/articles/2000-v15n03-
p121.shtml 
● Saul AW. Niacin is the safest and 
most effective way to control cho-
lesterol: (But you´d never know it 
from the media). OMNS, 21.3.2013. 
http://orthomolecular.org/resources/
omns/v09n07.shtml 
● Saul AW. Niacin beats statins: sup-
plements and diet are safer, more 
effective. OMNS 14.11.2013; 
http://orthomolecular.org/resources/
omns/v09n25.shtml 
● Saul AW. Cholesterol-lowering 
drugs for eight-year-old kids? Ame-
rican Academy of Pediatrics urging 
”McMedicine.” OMNS, 18.8.2008. 
http://orthomolecular.org/resources/
omns/v04n08.shtml 
● Saul AW. Niacin (Vitamin B3) 
lowers high cholesterol safely. 
OMNS, 30.9.2005;
http://orthomolecular.org/resources/
omns/v01n10.shtml 
●
Saul AW. No deaths from vitamins. 
Absolutely none. 31 years of supple-
ment safety once again confirmed by 
America´s largest database. OMNS, 
14.1.2015. http://orthomolecular.
org/resources/omns/v11n01.shtml 
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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  
engelskavdelinga i fire. Hun har 
publisert flere artikler og bøker om 
ortomolekylær 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 & preg-
nancy: the real story (2015). Helen Saul Case bor med 
ektefelle og barn i den vestlige delen av staten New York.
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Globalt utsyn

Prosessen har nå gått 
sirkelen rundt, fra den nå 
avdankede, hemmelige 
Sykes-Picot-avtalen mellom 
Frankrike, Storbritannia og 
Russland framforhandlet 
fra 1915 til 16. mai 19163 om 
kontrollen over det osman-
ske riket, til et England 
som nå blir med Frankrike 
i bombing av Syria. Etter 
volden i Paris 13. november 
20154 tok mange feil når 
det gjaldt hvorvidt England 
ønsker å holde seg unna. 
Men 2. desember stemte 
397 mot 223 politikere i 
Underhuset for bombing av 
Syria.5 56 Labour-politikere 
var for, bare sju konserva-
tive politikere stemte imot. 
Russland spilte en mindre 
rolle i Sykes-Picot, men 
bomber nå kanskje hoved-
sakelig motstandere av 
president Bashar al-Assad 
(f. 1965).

Som Robert Savio påpeker: 
”De kjemper alle til siste 

syrier.” Sannsynligheten 
for en katastrofal gjenta-
kelse av samme type vold 
som i Paris 13. november 
2015 økte mange hakk for 
Londons del. Og et russisk 
sivilt fly ble bombet som 
hevn over russiske bombe-
tokter til støtte for Assad.

USA er like avhengig av 
bombing som en hammer 
av en spiker, ikke bare ved 
å bruke allierte styrker 
og opplæring av lokalbe-
folkningen. Ifølge James 
A. Lucas har ”USA drept 
mer enn 20 millioner 
mennesker i 37 land siden 
andre verdenskrig”.6 Disse 
krigshandlingene fra 1945 
til i dag synes ikke å være 
nok; de bare fortsetter 
og fortsetter. Mer enn en 
million muslimer er siden 
1991 drept i Vest-Asia 
hovedsakelig av USA. I San 
Bernardino ble 14 personer 
drept som hevn.7

Det nye navnet for hva de 
slåss for, etter jihadisme, er 
Den islamske staten, noen 
ganger kalt IS, ISIS eller 
ISIL. Hva dreier det som 
om, dette Daesh?8

Det ser ut til å være tunge 
elementer av Saddams hær, 
det sekulære Baath-partiet 
(også Assads) og Tikrit-
klanen fra nyere tid – som 
det kanskje blir ti flere 
krigere av for hver eneste 
som drepes av Vesten. 
Daesh synes å stå for ”gjen-
gjeldelse med moderasjon” 
spesielt for ugjerningene 
i Irak; for ”frigjøring” av 
to av de fire Sykes-Picot-
koloniene, Irak og Syria; 
for en gjenoppståelse av 
Sunni-kalifatet – ikke styrt 
fra Istanbul – som også har 
støtte i Saudi Arabia; og 
som framtidig vokter av de 
hellige moskeene i Mekka 
og Medina. Området går 
langt utover Irak-Syria.9

ISIL synes å vokse ved å 
skape guvernater i kanskje 
så mange som 16 land: 
Russland-Tyrkia-Syria-
Irak-Algerie-Tunis-Libya-
Egypt-Tsjad-Nigeria-Saudi 
Arabia-Jemen-Somalia-
Afghanistan-Pakistan-
Bangladesh. Dermed gir de 
felles administrativ struktur 
til islamsk Ummah, felles-
skapet av de troende, i form 
av provinser, men med bare 
én stat som skal erstatte det 
som hovedsakelig var gamle, 
vestlige kolonier, i likhet med 
den gamle, vestlige drømmen 
om én kristen stat, EU.

Dette er vel mye, selv for 
et forenet Vest, å påta seg 
å ”eliminere”. I tillegg er 
Vesten ikke forenet. Tyrkia 
er den største støttespille-
ren til Daesh fordi de kjøper 
olje derfra – via EXXON-BP 
og Israel? – og ved å kjempe 
mot kurderne, de eneste 
bakkestyrkene som sloss 
mot Daesh. Tyrkia skjøt 

Skyene er mørke
Flyktningstrømmen fra Syria har historiske og kulturelle årsaker, og denne gangen treffer 
konsekvensene av krigshandlingene oss her hjemme i hjertet etter at titusener har lagt 
veien til Norge for å søke asyl.1 Siden konfliktene i og omkring Syria har en 100 års 
forhistorie, må vi være forberedt på at de ikke lar seg løse på lenge – vi er rett og slett 
nødt til forholde oss til situasjonen og granske hjerter og nyrer for å finne ut hvor store 
kulturelle endringer vi kan tåle for å hjelpe desperate mennesker på flukt fra krigsinfernoet. 
Johan Galtung diskuterer den historiske bakgrunnen for framveksten av en muslimsk stat 
i Syria og Irak og mulige konsekvenser og alternativer til årtiers krigshandlinger og nød for 
flere titalls millioner av uskyldige barn, kvinner og menn i alle aldre.2

tekst JohAn gAlTung     oveRsatt/tIlRettelagt og Foto dAg VilJen PoleSzynSKi    Foto orloK/ShuTTerSTocK
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endte med å henrette ham 
uten en rettslig prosess. De 
var alle mot enhver sekula-
risme, også USA, ikke bare 
kommunisme. 

Til dette kan legges en nært 
beslektet intellektuell feil 
nr. 2: USAs dualisme, som 
prøver å komme fram til en 
verden tydelig inndelt i ”oss 
mot dem” ved å engasjere 
allierte og frivillige til én 
side, og alle de andre klart 
avgrenset som ”terroris-
ter” i den andre. Ingen er 
nøytrale; en veldig klar opp-
skrift på katastrofe: hvis det 
går galt, går det veldig galt.

Dette minner snarere om 
rotet vi har med mindre 
kriger enn Big Bang. Legg 
til USAs uvitenhet om 
historie-struktur-kultur, 
favorisering av militær 
evne/intensjon og hvordan 
USAs intellektuelle forråder 
menneskeheten. Legg til 
USAs allierte, inkludert 
intelligentsiaen, som går i 
amerikanske fotspor.

Skyene er mørke og blir 
mørkere. Med vold kommer 
opptrapping – mer og verre 
vold – og polarisering – og 
flere stater deltar. Det som 
nå er stilt opp, er allerede 
tilstrekkelig til å utløse en 
verdenskatastrofe. Våpen 
for å forsvare sivilisasjoner, 
atomvåpen, kan bli påkalt. 
Finnes noen glimt av håp, 
noen solstråler?

Én er negativ: det kunne 
ha vært verre. Tenk deg 
at Shanghais samarbeids-
organisasjon10 (SCO) og 
hele Organisasjonene for 
islamsk samarbeid11 (OIC) 
stilte opp for Den islam-
ske staten. Men Russland 
befinner seg et annet sted, 
og Kina har en nøytral 
holdning og nekter å være 
involvert og involvere SCO. 
Kinas øverste leder Xi 

ned et russisk fly på grunn 
av overflyging av tyrkisk 
luftrom i bare 17 sekunder; 
Tyrkia er imot kurderne, 
Russland i favør av Assad. 
Kanskje håper Tyrkia på 
krig mellom Russland og 
NATO.

Muslimsk Tyrkia er mer 
knyttet til sin kalifat-fortid 
enn til Mustafa Kemal 
Atatürks (1881–1938) 
sekulære diktatur som 
brakte Tyrkia inn i NATO. 
Det ønsker å være en del av 
Daesh-kalifatet og kanskje 
forme det på sin måte. 
EUs avvisning av tyrkisk 
medlemskap spiller også en 
rolle.

Islam er heller ikke forenet: 
Sunni/shia og arabiske/

ikke-arabisk (Tyrkia!) slår 
sprekker. Jo mer krig mot 
den islamske staten, uansett 
med hvilke midler, desto 
smartere kan krigen brukes 
politisk for å bygge bro 
over disse riftene. Jo mer 
ambisiøst Daesh, desto mer 
konflikt med Vesten, og jo 
mer islam som står på spill, 
desto verre blir det å slå 
Daesh. Det er allerede van-
skelig, og blir vanskeligere.

Det finnes andre Storstater 
enn IS i denne verden – 
Kina, India, USA, Indone-
sia, Russland – og et annet 
religiøst nettverk spenner 
over hele verden – Vati-
kanet. Det er vanskelig å 
argumentere mot dem med 
slike argumenter. Ord er til 
liten nytte, og vi ser ingen 

leting etter løsningsorien-
terte forlik.

Derfor argumenterer vi for 
defensiv bruk av militæret, 
forlik og forhandlinger. 
Men hvordan viklet Vesten 
seg inn i dette rotet, ved 
siden av Sykes-Picot? En 
årsak var en amerikansk 
intellektuell feilslutning: 
”Fienden til min fiende er 
min venn”; men fienden 
kan faktisk ha andre 
punkter på sin dagsorden. 
USA støttet det fundamen-
talistiske mujahedin mot 
kommunismen i Afgha-
nistan, noe som ga opphav 
til al-Qaida og Osama bin 
laden (1957–2011) i sær-
deleshet, støttet ham når 
han kjempet mot serbere 
i Bosnia-Hercegovina, og 

Jo mer ambisiøst Daesh, desto mer konflikt med Vesten, 
og jo mer islam som står på spill, desto verre blir det å slå 
Daesh. Det er allerede vanskelig, og blir vanskeligere.”
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Globalt utsyn

Jinping (f. 1953) var nylig 
i Afrika og forsøker uten 
tvil også å holde afrikanske 
land utenfor. India er full-
stendig imot ethvert kalifat 
som involverer muslimer i 
India, men det ottomanske 
kalifatet kom aldri så langt 
(et annet kan).

Én er positiv: vestlig demo-
krati på sitt beste, med 
demonstrasjoner i alle store 

vestlige land mot å utvide 
krigen. Men løsningen foku-
serer på negativ framfor 
positiv fred, på ”nei-
alternativer”, men ingen 
kreative løsningsforslag.

USAs presidentkampanjer 
unngår utenrikspolitikk; 
Tyskland har med allierte 
og EU-medlemmer i en 
støttende, ikke-kjempende 
rolle mistet en stor mulig-

het til å være en fredsstifter. 
Fra NATO og EU kommer 
intet positivt.

Det eneste håpet blant 
stormaktene er Russland. 
Bombing og moderate tiltak 
kan bidra til at shiamus-
limske Assad-Irak-Iran-
Bahrain kommer fram til 
en våpenhvile og åpner for 
forhandlinger. President 
Vladimir Putin (f. 1962) 
har gjort det før. Imidlertid 
kan Vesten foretrekke krig 
framfor å la Putin løse pro-
blemene for dem.
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dark. Leder, TRANSCEND Media 
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kes-004442555.html 
6.  US has killed more than 20 
million in 37 nations since WWII. 
27.11.2015. http://peacefromhar-
mony.org/?cat=en_c&key=641; 
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Utfordringer med lesing, 
læring, konsentrasjon og atferd?

Senter for Bedre Læring tilbyr undervisning, behandling og terapi. 
Våre klienter er barn, ungdom og voksne som har utfordringer knyttet 

til læring, konsentrasjon, språk, motorikk, sosial og/eller emosjonell 
fungering og ulike fagvansker (norsk, matematikk, engelsk, m.m). Se 

www.senterbl.no og ta kontakt for informasjon og konsultasjon.

Vil du lære begrepsundervisning du 
kan bruke på egne barn eller elever?

Nye kurs starter høsten 2015 - se www.hjernefabrikken.no 
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KortKunst

Del en kortstokk i to bunker 
og gi en halvpart til hver av 
to av dine venner. Be dem 
plukke ut ett kort fra sin 
bunke, huske det og putte 
det tilbake i den andres 
bunke. Deretter blander 
hver av dine venner sin 
bunke. 

Du tar tilbake bunkene og 
legger dem sammen. Kan 

du nå falskblande kortstok-
ken, er det bra, men det 
er ikke nødvendig. (Vil du 
lære om falskblanding, kan 
du gratis få tilsendt heftet 
”Tusen kortkunster” ved å 
skrive til kurt@bai.no og 
bl.a. lære to metoder for å 
falskblande en kortstokk.)

Du ser gjennom kortstok-
ken og kan fort plukke ut de 

kortene som hver av dine to 
venner valgte.

Hemmeligheten 
er enkel
På forhånd har du delt inn 
kortstokken i like og ulike 
kort. Den ene bunken du 
gir til en av dine venner, 
inneholder bare like kort 
(2, 4, 6, 8,10 og dame) – og 
omvendt med den andre: 

bare ulike kort (ess, 3, 5, 7, 
9, knekt og konge).
For å finne de valgte 
kortene i stokken ser du 
bare etter et ulikt kort blant 
de like kortene og et likt 
kort blant de ulike kortene.
Fordi du vet hvem som fikk 
bunken med de like kortene 
og omvendt, vet du også 
hvem som valgte hvilket 
kort. Lykke til!

Er du 
interessert i 

flere kortkunster?Send: ”Tusen Kortkunster” til kurt@bai.no, og du får gratis heftet ”Tusen 
Kortkunster.”Enkel kortkunst for to

Har du lyst til å lære noen enkle kortkunster som 
du kan bruke for å underholde deg selv og dine 
venner? På denne siden finner du forklaringen til 
en kortkunst du kan prøve deg på. Lykke til!

tekst KurT bAi
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naturlig helbredelse

Sven (42) hadde hørt om 
vår praksis gjennom venner 
og bekjente. Han hadde 
i flere år hatt kroniske 
smerter i ryggen, nakken, 
hodet og skuldrene. Plagene 
varierte i intensitet, men 
et fellestrekk var at de 
stort sett alltid var der om 
natta og morgenen, og de 
ble verre når Svein hadde 
mye gruble på. I de verste 
periodene gikk han hyppig 
til kiropraktor for ”brann-
slukking”, men ble aldri helt 
bra. Dette var i 2008. 

Svein har mye å tenke 
på: Ansvaret på jobben, 
familien med små barn og 
fritidsaktiviteter han ikke 
vil gå glipp av. 

I løpet av den første samta-
len forsto jeg at her måtte 
jeg finne årsaken til pro-
blemet. Dersom jeg skulle 
behandlet hans mange 
diffuse smerter hver for seg, 
ville det tatt lang tid. Sann-
synligvis hadde det blitt en 
evig runddans med behand-
linger som bare midlertidig 
dempet symptomene. 

Etter samtalen og kliniske 
tester var jeg nokså sikker 
på at pasientens problem 
hadde utspring i kjeven! Det 
viste seg nemlig at Svein 
bet tenner om natta. Dette 
kan virke som en bagatell, 
men tanngnissing/biting 
er faktisk årsak til mange 
muskel- og skjellettplager. 
Kjevemusklene/-leddene 
kan forstyrre samsynet og 
føre til feil kroppsholdning. 
Øynene er en av sensorene i 
det posturale systemet, som 

sender signaler til hjernen 
om hvor kroppen befinner 
seg i rommet. De andre 
sensorene er foten, huden, 
muskler og ledd og det indre 
øret. Hvis kjeveleddet er ute 
av leie, fungerer det som et 
dominospill: Kjeven belaster 
øyemuskulaturen, som igjen 
belaster det posturale sen-
teret i hjernen, som videre 
påvirker kroppsholdningen, 
og til slutt resulterer dette i 
muskulære smerter. Spente 
muskler som ikke er vilje-
styrt, kan trekke bekkenet og 
ryggen ut av dens optimale 
stilling hvis samsynet blir 
forstyrret av en kraftig kjeve-
muskulatur. Svein var veldig 
skjev i bekkenet (ca. 12–13 
mm høydeforskjell i stående 
stilling), ryggen og skuldrene. 

Jeg tegnet og forklarte 
slik at Svein skulle forstå 
hvordan systemet fungerte. 
Han så litt rart på meg og 
sa: ”Er det ikke min vonde 
rygg du skal behandle?” 
Han klarte ikke å skjule 
sin skepsis. Etter noen 
minutter gikk han med på 
et forsøk. Jeg foreslo i første 
omgang 2–4 behandlinger 
for å se an effekten.

I vår praksis bruker vi 
øreakupunktur etter den 
franske legen Paul Nogier 
(1908–96) til å behandle 
pasienter. Punkter på øret 
blir behandlet med nåler, 
farge eller laser alt etter 
som det terapeuten anser å 
være mest hensiktsmessig.

Etter en halvtime på behand-
lingsbenken var det på tide 
å kontrollere resultatet. Det 

posturale systemet reagerer 
umiddelbart på korrigering. 
Sven reiser seg opp, litt ør 
i kroppen og hodet. Det er 
ikke uvanlig at man blir litt 
svimmel i noen sekunder ved 
første behandling.
 
Testen viste 100 prosent 
korreksjon, ingen skjevhe-
ter i bekkenet, ryggen eller 
skuldrene. – Dette er det 
rareste jeg har vært med på! 
utbrøt han. – Smertene i 
ryggen er nesten borte! 

Vanligvis er Svein veldig 
stiv og har problemer med 
hverdagslige ting som å ta 
på sko. Jeg la merke til det 
da han kom inn døra og 
skulle ta dem av. Nå gikk 
det mye lettere å ta dem på.

Vi avtalte å sees igjen etter 
cirka en uke for videre 
behandling. Avviket hans 
var så stort at det ikke var 
å forvente at korreksjonen 
skulle holde seg etter bare 
én behandling. Basert på 
tidligere erfaringer anså jeg 
sjansen var stor for at dette 
kom til å gå bra. Svein kom 
tilbake for videre behand-
ling og ble bedre og bedre i 
kroppen for hver uke. Etter 
fire behandlinger i løpet av 
fire måneder bestemte vi 
oss for at nok var nok. Han 
trengte da verken å gå til 
kiropraktor eller å ta smer-
testillende medikamenter. 

Høsten 2015 ringte plutselig 
Svein meg igjen. – Jeg har 
vært utrolig bra siden sist, 
men nå er smertene kommet 
tilbake, sa han. Etter fire 
behandlinger hadde han 
altså følt seg veldig bra i 
6–7 år. Vi avtalte ny under-
søkelse. Symptomene var 
nå veldig like hans tidligere 
symptomer. Jeg mistenkte 
derfor raskt at de samme 
problemene hadde kommet 
tilbake.

Under neste samtale var det 
tydelig at han var inne i en 
stressa periode igjen. Under 
langvarig stress har man 
tendens til å gnisse tenner 
om natta. Dermed hadde 
kjeven startet å forstyrre 
kroppsholdningen igjen, så 
vi startet på nytt som i 2008 
med å behandle kjeven. 

Kjeven kan utløse mange 
ulike symptomer. Hodepine, 
smerter i nakken, ryggen, 
skuldrene og hoftene er de 
vanligste. Har man mest 
vondt om morgenen/natta, 
bør man tenke på kjeven som 
en mulig årsak. Det trenger 
ikke bety at man gnisser 
tenner. Også visdomstenner, 
skjevt bitt, tannregulering, 
slitasje på kjeveledd og rotbe-
tennelser kan forstyrre sam-
synet slik at kroppsholdnin-
gen blir feil. I noen tilfeller 
henviser vi videre til tannlege 
for optimal behandling. 

Tanngnissing og smerter
tekst roy bogeTVeiT   

Roy Bogetveit (f. 1984) er utdannet 
posturolog og arbeider hos Vestlandske 
Ortopediske Institutt i Bergen.  
E-post: roy.bogetveit@voi.no;  
nettadresse: www.voi.no

I denne spalta får ulike terapeuter ordet for å 
fortelle om resultater fra deres praksis. Denne 
gangen slipper vi til posturolog Roy Bogetveit 
ved Vestlandske Ortopediske Institutt i Bergen.
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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

Ømme og stive ledd?
Prøv grønnleppet muslingekstrakt 
fra New Zealand. Dokumentert effekt. 
www.efi.no

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

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
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Vikingsalve
Antiseptisk og lindrende

- kan brukes 
på nær sagt 
hva som helst

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

Lavpasteurisert - Økologisk

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

Evexia - Geir: 90016669 3 Levert

Tokay - Kay Røren 2 Laget

Erik Barmann, tannlege 2 Samme som tidligere

Thomas Aksnes 55 91 23 70/40828200 3 Laget - 7 av 8 fakturaer

EFI AS - Ingrid Osa 93806523 1 Laget

Optima Produkter - Magne Skjervheim - 908 47 448 2 Laget

Multivib, Toril 3 Laget - 3 av 8 fakturaer

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

Bjørn Bondevik 3 Laget

Rørosmeieriet - Gunhild 915 66 273 1 Laget

Filmpraksis - Jørn Svendsen 1 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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  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!

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

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 29. februar!

Neste gang i Helsemagasinet:

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

Hvordan få 
fornøyde dyr

Brettkjører 
Terje Håkonsen 
– idealistisk proff

Vitamin d, 
sol og kroppens 
forsvar

eloverfølsom og 
diskriminert i 
dagens norge

●  Ny bok: dødelig psykiatri
●  Nevroleptika – verdens verste medikamenter?
●  psykiateres ensidige virkelighetsoppfatning 
●  ortomolekylær psykiatri 
●  Hvordan kan vi motvirke psykiske problemer? 

Tema: 

På pasientenes side 
mot psykiatrien



Foto: Vegard HolumFoto: Eva Badendyck

Holum Consulting AS 
www.sanbiota.no
tlf: 400 65 333 
eva@holcon.no

San Helse AS 
www.sanhelse.no
tlf: 400 75 222
post@sanhelse.no

Vegard Holum svarer 
på dine spørsmål om 
San Omega-produktene.
 

Ta kontakt med 
Vegard på telefon 
eller e-post.

Eva Badendyck svarer 
på dine spørsmål om 
Probiotika.
 
Som terapeut vil du få 
spesielt gode tilbud.
 
Ta kontakt med Eva på 
telefon eller e-post.

•	Høy-EPA	olje	gir	hurtig	effekt

•	Naturlig	fiskeolje,	ingen	konsentrater

•	Effektive	antioksidanter	fra	oliven

•	Villfisk	fra	bærekraftig	bestand

Mer enn en fiskeolje

San Omega-3
- Smøring for kroppen



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!


