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Leder

 egetarkost får stadig mer medieoppmerksomhet. Noen hevder at planter alene 
(vegankost) kan gi særlig god helse og at kjøtt er helseskadelig. Det finnes imidlertid 
ingen kjente eksempler fra før jordbruksrevolusjonen der folkegrupper frivillig har valgt 
å leve kun av planter. Etter flere millioner års evolusjon ble våre forgjengere optimalt 
tilpasset et blandingskosthold med varierende innslag av kjøtt og andre animalske 
produkter. Dette kan umulig være skadelig. De fleste kornsorter, grønnsaker og urter 
inneholder imidlertid antibeitestoffer som hemmer opptaket av næringsstoffer, noen 
inneholder giftstoffer, og andre forstyrrer stoffskiftet. Mange skadelige plantestoffer 
kan nøytraliseres ved gjæring, spiring (som vi diskuterer i detalj) og varmebehandling. 
Planter mangler likevel fortsatt en rekke næringsstoffer som finnes i kjøtt, fisk, fugl, egg 
og andre animalske produkter. Veganere bør ta kosttilskudd for å unngå feilernæring.

Mange planter er helsebringende, og vi diskuterer rødbetesaft som middel til å fremme 
prestasjonsnivået. ”Vitaminmamma” Helen Saul Case gir gode råd om kosttilskudd for 
barn, vi intervjuer gründer av Lab1 og skientusiast Dag Tveiten, og biopat Fride Aasen 
skriver om matvareintoleranse og diagnostikk. Johan Galtung deler noen betraktninger 
om de pågående primærvalgene i USA i lys av landets realpolitikk, som har ført til millio-
ner av drepte i en rekke land etter 2. verdenskrig.

Akupunkturbehandling av netthinnesykdom, bokanmeldelser, forskningsnytt og leser-
brev kompletterer et variert innhold. En grundigere diskusjon enn vi nå fikk plass til om 
rå versus varmebehandlet mat kommer i neste utgave, hvor hovedtemaet er (vann)faste 
– den beste og billigste terapien mot de fleste sykdommene mange lider av i vår tid. 

Nyt vårsola!

Dag Viljen Poleszynski
Ansvarlig redaktør
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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.

Jeg har ganske tynne armer og ben, så jeg driver styrke-
trening på helsestudio for å prøve å få litt mere muskler 
på min tynne beinbygning. Jeg trener mest om vinteren 
da jeg spiller mye golf på sommeren og trenger absolutt 
mere styrke i golfspillet. Jeg spiser høyfettkosthold, 4–5 
egg til frokost og ofte fisk til middag. Matpakka består av 
rømme, blåbær, tomat, agurk, to pølser (fra Meny) med 
mer enn 90 prosent kjøtt og litt ost. Ellers går det med litt 
nøtter utover kvelden og litt 86 prosent sjokolade. Spørs-
målet mitt blir da om det er bortkastet med proteinpulver 
for å bygge muskler/styrke. Anonym

VOF: Det er ikke nødvendig med proteinpulver for å 
bygge muskler, dersom kostholdet inneholder tilstrek-
kelig protein av god kvalitet. For noen er det imidlertid 
praktisk å bruke myseprotein i smudier dersom man har 
lite tid til å lage et komplett måltid. 

Muligheten til å bygge muskler avhenger av genetikk, 
treningsmetode, kosthold, søvnkvalitet og stress i hverda-
gen. Vi er genetisk ulike, men kan endre genuttrykket ved 
inntak av et optimalt kosthold og individuelt tilpassede 
næringskonsentrater, slik at treninga får bedre virkning. 
Noen har nytte av en personlig trener og kostholdsveile-
der for å nå et godt resultat. DVP 

Proteinpulver for 
å bygge muskler

Hva er de beste kildene til 
omega-3-fettsyrer, og hvor 
mye trenger en 70-åring?
Karin Nilssen 

VOF: De beste kildene til 
lange omega-3-fettsyrer er 
rene, økologiske matvarer 
som feit villfisk og viltkjøtt. 
Det finnes flere gode, 
økologiske, kaldpressede 
oljer på markedet uten at 
vi har foretatt en rangering 
av hvilke oljer som er best. 
Planteoljer inneholder ikke 
langkjedete omega-3-fett-
syrer som EPA (eikosapen-
taensyre) og DHA (doko-

saheksaensyre). Hvis du 
ønsker en slik olje, anbefa-
ler vi deg å lese annonsene 
vi tar inn i magasinet, siden 
vi etter beste evne unngår 
annonser for produkter av 
dårlig kvalitet. Anbefalt 
inntak per dag varierer 
med hvilke fettsyrer du 
fra før av har i dine cel-
lemembraner. Du kan trygt 
innta noen gram EPA/DHA 
per dag, eventuelt supplere 
med økologisk, kaldpresset 
olje. Les merkelappene og 
hold det til anbefalt inntak 
dersom du ikke i samråd 
med en ernæringsterapeut 

har konstatert at du har 
så store mangler at du bør 
innta større doser inntil 

et optimalt nivå er nådd. 
DVP

omega-3-fettsyrer
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”Etter å ha sovet i seng som var altfor hard og 
etter en som var altfor myk, gikk Gullhår til 

kiropraktoren og levde lykkelig i alle sine dager.”

En del ernæringsforskere 
trodde feilaktig at fett var 
årsak til diabetes og anbe-
falte derfor å erstatte fett 
med karbohydrat, noe som 
økte behovet for insulin. 
Denne tankegangen er 
fortsatt utbredt i mange 
diabetesforeninger, som for 

øvrig har fått økonomisk 
hjelp fra produsenter av 
insulin og store selskaper 
som tjener gode penger 
på sukkerholdig mat og 
drikke.

Det er nå godt dokumen-
tert at de fleste kan bli 

kvitt diabetes type 2 ved 
å legge om til et fettrikt 
lavkarbokosthold og at de 
fleste med diagnosen type 1 
kan redusere insulindosene 
50–80 prosent (og noen få 
100 prosent) med et slikt 
kosthold. DVP

råd mot diabetes
Jeg driver et treningssenter 
på Nesodden, og forståelig 
nok er jeg opptatt av kost-
hold og da særlig lavkarbo, 
et kosthold som en del 
kroppsbyggere har prak-
tisert i en menneskealder. 
Jeg har en venn som har 
diabetes, og når jeg ser på 
de forskjellige produktene 
han spiser, blir jeg forun-
dret over at de inneholder 
utrolig mye karbohydrater 
og nesten ikke noe fett. 
Hva er årsaken til dette? 
Har forsøkt å finne svar på 
nett, men finner ikke noe. 
Kanskje dere kan gi meg et 
svar? Hva kan erstatte kar-
bohydrater i produktene? 
Fett? Helge Johansen
 
VOF: Før insulin ble 
kommersielt tilgjengelig 
for omkring 90 år siden, 
ble diabetikere tilrådd å 
spise store mengder fett, 
inntil 85–88 prosent av 
matens energi. I løpet av 
de neste tiårene ble insulin 
tilgjengelig i stadig bedre 
kvalitet, og en rekke land 
fikk diabetikerforeninger 
som ga sine medlemmer 
råd om hvordan de kunne 
spise “normalt” uten å få 
stor, langvarig blodsukker-
stigning etter å ha inntatt 
kaker, brød eller andre 
glukoseholdige matvarer. 
En alternativ strategi mot 
diabetes er selvsagt å innta 
matvarer som krever lite 
energi for å unngå blodsuk-
kerstigning, det vil si feit 
mat med lite karbohydrat. 
Mange unge debuterer 
med diabetes type 1 selv 
om de lager nok insulin i 
bukspyttkjertelen til å holde 
blodsukkeret stabilt, men 
ikke dersom de spiser mye 
karbohydrat.
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Fra Innboksen

Kreftforeningen i Trond-
heim hadde 3.2.16 et åpent 
møte om kreft og sukker. 
Konklusjonen var entydig: 
ingen sammenheng mellom 
kreft og sukker. Kutter 
man ut karbohydrater, vil 
kroppen selv produsere 
glukose. Stevia frarådes 
fordi det ikke gir gir noen 
kalorier, og for kreftsyke 
er det aller viktigste ikke 
å gå ned i vekt. Derfor må 
de spise noe som smaker. 
Men sjokolade skal kreft-
syke ikke spise fordi det 
inneholder mettet fett. Hva 
vil Helsemagasinet anbe-
fale kreftsyke med dårlig 
matlyst å spise?
Thore K. Aalberg

VOF: I forbindelse med og 
etter vår grundige reportasje 
i fjor om Otto Warburg og 
hans etterfølgere har vi 
studert litteraturen nøye. 
Undertegnede har holdt 
foredrag i Fredrikstad 
Brystkreftforening, hvor det 
var stor interesse for det jeg 
la fram. Forsker Thomas 
Seyfried og mange andre har 
dokumentert at den beste 
strategien for å motvirke 
veksten av kreft, er å innlede 
med en faste. Svært få som 
oppdager at de har fått kreft, 
er så avmagret at de ikke 
tåler 1–2 ukers vannfaste, 
hvilket får kroppen over 
på fett- og ketonforbren-
ning og bort fra bruk av 
glukose. Kreftceller bruker 

store mengder glukose for 
å vokse, og dersom de ikke 
får tilgang på det, bremses 
veksten, og i beste fall 
stanser den helt slik at kreft-
svulsten krymper.

Vi planlegger å skrive om 
de helsebringende følgende 
av vannfaste i nr. 5, men 
kan røpe at det for de fleste 
friske er fullt forsvarlig å 
faste flere uker. Kroppen 
sier fra når den trenger mat 
ved at man blir sulten, som 
betyr noe annet enn å ha 
lyst på litt mat. Sultfølelsen 
er et signal om at kroppen 
begynner å tære på livsvik-
tige vev som for eksempel 
hjertemuskelen, og da må 
man begynne å spise igjen.

Det er feil at kreftceller 
påvirkes negativt av fett, det 
er faktisk motsatt. Seyfried 
anbefaler at kreftpasienter 
inntar maksimalt 20 g 
glukose per dag. Da vil 
kreftcellene i kroppen få 
tilført så lite at veksten 
hemmes. Kreftforeningen 
i Trondheim tar feil når de 
hevder at kroppen lager nok 
glukose til å stimulere kreft-
vekst. Kreftsyke som ikke er 
sultne, bør la være å spise 
dersom de ikke er avmagret. 
Mange slike pasienter er i 
en fase hvor de ikke lar seg 
helbrede, og i slike tilfeller 
kan faste gi dem en bedre 
sluttfase. DVP

kreft og sukker

Det er kjent at kroppen 
vår har en fantastisk evne 
til selvhelbredelse når det 
gjelder for eksempel røy-
keslutt. Jeg lurer derfor på 
hvorvidt den kan bøte på 
skader på grunn av et høyt 
sukkerinntak i barndom-
men og ungdomsårene. 
Er det noen skader som 
kroppen ikke klarer å repa-
rere, selv etter at man har 
sluttet med sukker og går 
på høyfett-/lavkarbokost-
hold? 

Nylig kom det ut en 
rapport som sier at høyt 
inntak av sukker i barn-
dommen øker risikoen for 
demens i alderdommen. 
Finnes det noen erfaringer/
forskning på permanente 
skader av høyt sukkerinn-
tak i barndommen? 
Agathe E.

VOF: I hvilken grad skader 
kan repareres, avhenger 
selvsagt av omfanget. 
Ødelagte tenner på grunn 
av høyt sukkerinntak betyr 
varige skader, og om dette 
fortsetter, vil skjelettet 
kunne bli varig svekket. 
Spedbarn som blir over-
vektige, har større risiko 
for å være overvektige 

som voksne fordi de kan 
ha dannet flere fettceller. 
En som spiser konsekvent 
optimalt som voksen, vil 
imidlertid gradvis kunne 
reversere dette over tid.

I ungdomsårene kan et 
høyt sukkerinntak føre til 
varige endringer i kroppens 
størrelse på grunn av for-

høyet insulinnivå over lang 
tid. Dette kan gjøre at noen 
blir større i kroppen, men 
mindre ”faste i fisken”. 
Gutter kan få mindre 
testosteron og jenter mer 
østrogen, noe som påvirker 
også andre hormoner i 
kroppen.

Heldigvis kan man påvirke 
genuttrykk gjennom resten 
av livet og bøte på mange 
skader om man lever kon-
sekvent helsefremmende 
resten av livet. Vi kjenner 
ingen studier som har sett 
på sammenhengen mellom 
sukkerinntak som barn og 
forekomsten av demens 
som voksen. Etter mange 
tiår med lavkarbokosthold 
synes dette imidlertid lite 
sannsynlig, siden kroppen 
fornyer alle cellene i 
gjennomsnitt hvert 7. år, 
og også hjerneceller blir 
fornyet. DVP

kroppens selvhelbredende evne



9 www.vof.no  l

noe godt

Sommertid er istid, og det er lett 
å lage sukkerfri is selv! Her er et 
forslag til en variant med lakrissmak, 
inspirert av en sukkerfylt versjon 
i boka Ispinner (Cappelen Damm, 
2014). 

Hvis du vil ha isformer i stål og ikke i 
plast, se produkttips i dette nummeret 
hvor vi tipser om hvor du kan få tak i 
dette.

Du trenger:

2,5 dl kokosmelk (eventuelt H-melk 
hvis det tåles)

1 dl kokoskrem (eventuelt fløte hvis 
det tåles)

2 egg
0,5 dl Sukrinmelis®
3 ts lakrispulver
0,5–1 ts havsalt

Eventuelt til å dyppe i:
Litt smeltet, mørk sjokolade
Havsalt

Slik gjør du:

Kok opp kokosmelk og kokoskrem, 
og ta av varmen. Pisk sammen egg, 
søtning, salt og lakrispulver. Ha 
eggeblandingen i ”melkeblandingen” 
og varm opp (skal ikke koke).  
Avkjøles. Pisk gjerne blandingen litt, 
eller kjør den i ismaskin, før du heller 
massen over i ispinneformer. Fryses 
i 3–4 timer. Strø gjerne på ørlite 
havsalt ved servering; lakris og salt er 
to gode smaker sammen.

Ispinner med lakrissmak
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!

Tips: 

Lakrispulver kan du 

også bruke i konfektkuler, 

eller lage te av ved å blande ut i 

kokende vann. Husk at lakris 

kan virke oppkvikkende.
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saMFUnnet

New York byr på mange turistat-
traksjoner. Men for Helsemagasinets 
utsendte (ALJ) ble møtet med The 
Vitamin Shoppe en mer interessant 
opplevelse enn de vanlige severdig-
hetene, og shoppinggleden større enn 
på 5th Avenue. Ikke minst fordi jeg 
fikk mye, mye mer for pengene enn 
hjemme. Dessuten kunne jeg fritt 
kjøpe tallrike produkter som norske 
butikker ikke har lov til å selge.

Steroidhormonet DHEA (dehydro-
epiandrosteron) er et eksempel på et 
produkt som er reseptpliktig i Norge, 
men i fritt salg i USA i tillegg til at utval-
get av naturlige hormoner generelt er 
stort. Pregnenolon og progesteron selges 
for eksempel også fritt. Et annet eksem-
pel er ”søvnhormonet” melatonin, som 
påvirker hjernekjernen nucleus supra-
chiasmaticus og fremmer naturlig søvn. 

I Norge kan man få melatonin på resept 
fra lege, og det er primært to typer 

som brukes, opplyser Boots apotek: 
Den ene er et rent melatoninprodukt 
som må tas inn på registreringsfritak 
– en spesiell type resept eller søknads-
skjema for medikamenter som ikke er 
godkjent som vanlig legemiddel, men 
hvor en lege kan begrunne behovet. 
Den andre typen er legemiddelet Cir-
cadin, som fås på hvit resept, hvilket 
vil si at pasienten må dekke hele kost-
naden. Forskjellen på disse to produk-
tene er også anselig både med tanke 
på innhold og pris: En boks melatonin 
med 60 tabletter à 3 mg koster kr 174, 
mens 30 tabletter Circadin à 2 mg 
koster kr 250. Dessuten må man altså 
få resept av legen – og det koster jo 
også litt. Prisene i USA er en brøkdel 
av dette, og utvalget er stort.

USAs myndigheter regner som kosttil-
skudd alle stoffer som finnes naturlig 
i planter eller dyr (se egen ramme). 
Både melatonin og DHEA og andre 
hormoner finnes naturlig, og siden de 

ikke patenteres, selges de til rimelige 
priser i USA.

Med så stort utvalg som i den godteri-, 
nei jeg mener vitaminbutikken jeg 
var i, er det ikke bare lett å vite hva 
man skal velge. Det store utvalget 
krever naturligvis god opplæring av de 
ansatte. Den amerikanske butikksje-
fen fortalte meg at kundene selv også 
var svært kompetente og visste mye 
om hva de ville ha, og hvorfor. 

norske forhold  
– en annen verden
Mange av merkene som selges av 
The Vitamin Shoppe, finnes også i 
en del norske helsekostbutikker. Et 
eksempel er Solgar,1 verdens eldste 
produsent av kosttilskudd (stiftet i 
1947) med salg i over 60 land. Imid-
lertid er prisene ellers bokstavelig 
talt ofte som fra en annen verden. I 
Helsemagasinet har vi skrevet mye 
om nytten av vitamin C i store doser 

Norske myndigheter vedtok høsten 2015 at vitaminer 
ikke lenger skal regnes som legemidler, men likevel er det 
fortsatt ikke tillatt å selge store doser i norske butikker. 
Utvalget er dessuten elendig. For en helseinteressert 
er et besøk i en amerikansk helsekost-/vitaminbutikk et 
”must”. Her selges alle slags kosttilskudd i store doser, 
og produktene er stort sett mye billigere enn her hjemme. 
Vår medarbeider Anne Lene Johnsen reiste ”over 
dammen” i vår og ble imponert.

tekst Anne Lene Johnsen og DAg ViLJen PoLeszynski     foto Anne Lene Johnsen

”Vitaminparadiset” 
USA
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og anbefaler pulver framfor kapsler 
fordi det er billigere. Vitamin C i 
pulverform selges nå også i helse-
kostforretninger i Norge, men virke-
lig store doser får man bare kjøpt på 
apotek. Men mange steder må imid-
lertid dette spesialbestilles, og etter 
å ha prøvd meg på en slik bestilling 

på tre apotek i mitt eget lokalmiljø 
(Moss), har jeg erfart at det ikke er 
bare enkelt å få bestilt. 

Prisen på vitamin C er en annen side 
av historien: 126 gram pulver fra en 
tilfeldig, norsk helsekostforretning er 
priset til kr 194. Det tilsvarer kr 1 552 

per kilo! I Boots Apotek på Bekkestua 
i Bærum koster en kilo natriumaskor-
bat omtrent like mye, og på forespørsel 
ble prisen på 100 g ren askorbinsyre 
oppgitt til kr 226, kr 2 260 per kilo! Vi 
har fått opplyst fra sikre kilder at det 
er mulig å kjøpe natriumaskorbat i 
store pakninger fra grossist til en pris à 
cirka kr 40 per kilo, det vil si at apotek-
kundene må betale nesten 40 ganger 
innkjøpsprisen. 

I vår nye, amerikanske yndlingsbutikk 
kostet en halv kilo vitamin C-pulver 
cirka 10 dollar, altså vel 82 kroner (fly-
billetten ikke medregnet). Med andre 
ord koster vitamin C 9–10 ganger så 
mye per gram i Norge.

Skal du til USA, kan det være en god 
idé  å planlegge kjøp av kosttilskudd. 
Vær bare oppmerksom på at noen pro-
dukter ikke er lov å ta med til Norge, 
som for eksempel nettopp tidligere 
nevnte DHEA. Det er fremdeles mulig 

store forhold
Helsekostkjeden The Vitamin 
Shoppe ble opprettet i 1977 og har 
mer enn 700 butikker i 45 delstater, 
Washington, D.C., Puerto Rica 
og Canada. Hovedkvarteret ligger 
i New Jersey. Utvalget av kost-
tilskudd er enormt, hele 26 000 
ulike produkter. I tillegg til butikkene 
tilbyr selskapet både netthandel og 
kundeveiledning via chat og andre 
kanaler på nettsidene.6 
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å fylle kofferten med rimelige, lovlige 
vitaminer.

På tide med lovendring?
I Norge har importørene bevisbyrden 
for at noe ikke er farlig, og litt større 
doser enn myndighetene anbefaler, 
klassifiserer vitaminer som legemid-
del. Bare vitamin- og mineraltilskudd 
som inneholder maksimalt 2–3 ganger 
anbefalt dagsinntak, kan selges fritt, 
altså svært små doser. 

Begrensningene i fri omsetning av 
vitaminer har gjort at prisene er uhørt 
høye her hjemme, dersom man ønsker 
å bruke større doser enn myndighe-
tene anbefaler. Det koster nesten det 
samme å lage en pille med for eksem-
pel 500 mg niacin (vitamin B3) som 
en med bare 32 mg (maksimalt tillatt 
i Norge); sistnevnte ikke mer enn man 
kan få i seg via mat (lever).

Siden det nå er vedtatt at vitaminer 
ikke skal regnes som legemiddel og 
følgelig kan importeres fritt fra utlan-
det (inntil kr 350 per forsendelse), kan 
mange lure på hvorfor myndighetene 
velger å nekte norske produsenter 
og butikker å selge vitaminer fritt, et 
tema vi har diskutert utførlig i tid-
ligere artikler.2,3 Norge har generelt 
strengere lovgivning enn EU, som 
praktiserer langt strengere regler enn 
USA.4 Generelt er det forbudt å hevde 
at kosttilskudd virker; noe som kan 
medføre at et naturmiddel klassifise-
res som ”legemiddel”.5

Kilder:
1.  http://solgar.no/om-solgar
2.  Poleszynski DV. Norges restriktive legemiddel-
lovgivning. VOF 2011; 2 (4): 28–38.
3.  Mysterud I. Norsk regelverk for kosttilskudd 
strengest i hele EU? VOF 2011; 2 (4): 40–3.
4.  Schuitemaker G. Begrensninger i kosttilskudd 
basert på feilinformasjon – en advarsel fra EU til 
resten av verden. VOF 2012; 3 (8): 92–4.
5.  Schuitemaker G. EU: forbudt å si at kosttil-
skudd virker.VOF 2013; 4 (5): 98–100.
6.  http://www.vitaminshoppe.com/u/contact-us.
jsp
7.  Dietary supplement health and education act 
of 1994. Public law 103-417, 103rd Congress.  
https://ods.od.nih.gov/About/DSHEA_Wording.
aspx

C-vitaminpulver fra ulike kroker av verden
Et eksempel på kosttilskudd som varierer både vedrørende pris, kvalitet og 
tilgjengelighet, er vitamin C. På bildet er tre eksempler på produkter som er 
kjøpt i henholdsvis (f.v.) en norsk helsekostbutikk, en dansk nettbutikk og i 
en amerikansk vitaminbutikk.

Produktinformasjon:
Norsk helsekost: Boks med 125 g pulver til 194 norske kroner, eller kr 776 
per halve kilo hvis du vil sammenlikne med prisene i USA
Norsk apotek: Boks med 100 g ren askorbinsyre til kr 226; 1000 g natriu-
maskorbat til kr 1 563.
Dansk nettbutikk: Boks med 500 g pulver til 340 danske kroner. Frakt til 
Norge gjorde at fakturaen kom på 432 danske kroner, det vil si rundt kr 545 
norske. Merk at ved kjøp over kr 350  får man i tillegg faktura fra tollekspedi-
tøren (for eksempel DHL) i etterkant – i dette tilfellet på kr 431.
Engrospris til butikk i Norge: Cirka kr 40 per kg
Vitaminbutikk i USA: Boks med 227 g pulver til $ 9,99, eller rundt kr 82, 
det vil si omkring kr 361 per kg. 

Liberal lovgivning i Usa
Kosttilskudd selges fritt i hele USA og reguleres av Dietary Supplement 
Health and Education Act,7 som ble signert av president Bill Clinton (f. 1946) 
i 1994. Loven definerer kosttilskudd slik:
”Med kosttilskudd menes
1) et produkt ment som tilskudd til kosten som øker det totale dagsinntaket 
av en av de følgende komponenter:
a) et vitamin
b) et mineral
c) en urt eller krydder,
d) en aminosyre,
e) en annen bestanddel av mat for å øke dens andel i kosten,
f) et konsentrat, en metabolitt, del av eller uttrekk av, eller kombinasjon av 
næringsstoffer som spesifisert i a), b), d) eller e) ovenfor.”

Avsnitt 4 i loven spesifiserer at FDA må bære bevisbyrden for at et kost-
tilskudd er en fare for offentlig sikkerhet eller helsefare. Ingen av de vel 4 000 
produktene som var i salg da loven ble vedtatt, ble rammet av omsetnings-
forbud. Begrunnelsen var at loven skulle sikre forbrukernes rett til fritt valg av 
de definerte produktene og rett til korrekt informasjon.
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Hvorfor nøye seg med det nest beste?

Prøv det originale 
Q10-produktet
Hvis man ikke har prøvd Bio-Qinon Q10, har man ikke fått fullt utbytte 
av koenzym Q10. Prøv den originale Q10-formelen som er brukt i en 
banebrytende Q-Symbio-studie og i KiSel-10-studiet – og opplev forskjellen.  

Luft- og fukttett 
plastlomme. God 
hygiene.

Bio-Qinon Q10 er 
blitt utvalgt som 
referanseprodukt i 
internasjonal forskning.

Mer enn 100 vitenskapelige 
studier dokumenterer 
produktets egenskaper.

Produsert, pakket og 
kvalitetskontrollert ved 
Pharma Nords egen 
virksomhet i Danmark.

Det originale Q10-
produktet er fra 
Pharma Nord.

Lysbeskyttende kapsler 
med 100 mg Q10 
oppløst i vegetabilsk 
olje.

Resultatet av 23 års 
produktutvikling og 
forskning.

100% Q10 
naturidentisk.

Dokumentasjon 
på opptakelighet, 
virkning og 
sikkerhet.

Meld deg på gratis 
Pharma Nord’s Helsenytt på www.pharmanord.no Tlf.: 32 82 70 00 www.pharmanord.no

NO_Q10_Ad_Helsemagasinet_210x290_0316.indd   1 30-03-2016   13:45:13
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Det har lenge vært kjent at dårlige tenner og gummer har 
sammenheng med økt risiko for å rammes av hjerte- og 
karsykdom, diabetes og en rekke typer kreft. Det er påvist 
munnhulebakterier i brystkreftvev, men ingen større 
studier har undersøkt koblingen mellom munnhulesyk-
dom og brystkreft. Nå har amerikanske forskere påvist at 
dårlig munnhelse også har sammenheng med brystkreft. 

Forskerne fulgte nesten 74 000 kvinner som i utgangs-
punktet ikke hadde brystkreft, i gjennomsnittlig sju år. De 

fant at 26 prosent av kvinnene hadde munnhulesykdom-
mer, og at disse hadde økt risiko for å utvikle brystkreft 
i disse sju årene. Dette gjaldt spesielt for kvinner etter 
overgangsalderen, og røykere som hadde sluttet de fore-
gående 20 årene, var særlig utsatt. IM

Kilde:
Freudenheim JL, Genco RJ, LaMonte MJ mfl. Periodontal disease and bre-
ast cancer: prospective cohort study of postmenopausal women. Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2016; 25: 43–50. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/26689418

Leger har lenge benektet at 
betaling fra farmasøytisk 
industri påvirker hvordan 
de forskriver medikamen-
ter. Dette er nå undersøkt 
i en ny analyse av Pro-
Publica, en uavhengig, 
ikke-profittbasert orga-
nisasjon som produserer 
undersøkende journalistikk 
i offentlighetens inter-
esse. Analysen indikerer 
at legers praksis med å 
forskrive medikamenter, 
faktisk påvirkes av betaling 
fra industrien: Leger som 
mottar ulike former for 
honorarer fra farmasøytisk 
industri, forskriver medi-
kamenter på annen måte 

enn leger som ikke mottar 
slik betaling. Jo mer penger 
de mottar, desto flere 
merkevare-medikamenter 
forskriver de. Selv så lite 
som ett betalt måltid viser 
seg å øke sannsynligheten 
for å forskrive merkevare-
medikamenter.

Leger som mottok mer enn 
$5 000 (i overkant av kr 
41 000) fra firmaer i 2014, 
hadde den høyeste andelen 
som forskrev merkevare-
medikamenter. For eksem-
pel forskrev i gjennomsnitt 
20 prosent av indreme-
disinere som ikke mottok 
noen form for betaling 

merkevare-medikamenter, 
mot 30 prosent blant dem 
som hadde mottatt mer 
enn $5 000.

ProPublicas analyse 
dokumenterer imidlertid 
ikke at det dreier seg om 
en årsakssammenheng 
mellom betalinger og 
økt sannsynlighet for å 
forskrive spesifikke medi-
kamenter eller et spesifikt 
firmas medikament. I 
stedet viser den at betalin-
ger korrelerer med en til-
nærming til å forskrive som 
enkelt sagt tjener bunnlinja 
i de farmasøytiske firma-
ene.

Tallrike studier viser at 
såkalte pasienter flest 
har like stor nytte av 
generiske medikamenter 
(”kopimedikamenter”) som 
merkevare-medikamenter. 
Merkevarer koster oftest 
mer enn generiske medika-
menter og blir tungt mar-
kedsført. IM

Kilde: Ornstein C, Jones RG, Tigas 
M. Now there’s proof: Docs who get 
company cash tend to prescribe 
more brand-name meds. ProPu-
blica 17.3.2016.
https://www.propublica.org/article/
doctors-who-take-company-cash-
tend-to-prescribe-more-brand-
name-drugs

når farmasøytisk industri betaler leger…

dårlige tenner og  
gummer koblet til brystkreft



15 www.vof.no  l

MatPoLItIkk

Norge har verdens mest 
rause støtteordninger 
til jordbruket fordi vi er 
opptatt av å ha sikker 
tilgang på mat, og fordi vi 
har høye krav til kvalitet. 
Myndighetene støtter 
jordbruket fordi politikerne 
ser en klar sammenheng 
mellom måten maten lages 
på og de mange politiske 
målene de stadfestet for 
norsk matproduksjon.

Et mål om å være selvfor-
synte på mat er viktigere enn 
på lenge fordi verdensbe-
folkningen vokser og maten 
vil bli en knapp ressurs. 
Norge er et land med mye 
utmark i forhold til innmark, 
og vi er derfor avhengige 
av husdyr for å utnytte res-
sursene optimalt for å kunne 
produsere mest mulig mat.

Mange tror vi er selvfor-
synte fordi nesten all melk 
og kjøtt vi kjøper i butikken, 
er merket norsk. Husdyr 
trenger imidlertid fôr. 
Tidligere besto fôret av gras 
og lokalt produsert kraftfôr, 
men dette er gradvis blitt 
erstattet av importert kraft-
fôr. Denne importen gjør 
at andelen kalorier som vi 
produserer på egne natur-
ressurser, er på rekordlave 
38 prosent. Det kan derfor 
være grunn til å spørre om 
jordbruket kan forsyne 
befolkninga med nok mat 
framover og om maten som 
produseres, har høy nok 
kvalitet.

Støtteordningene til jord-
bruket virker kanskje ikke 

slik de burde når importen 
av fôr stiger. Jordbruket 
tildeles rundt 14 milliarder 
årlig gjennom mer enn 100 
ulike støtteordninger. En 
stor del av dette utbetales 
uavhengig av om fôret pro-
duseres lokalt eller impor-
teres. Prisen på kraftfôr 
er i tillegg satt lavere enn 
markedspris.

Når prisen på kraftfôr er 
lav, blir det sett på som 
unødvendig arbeid og 
dermed kostbart å sende 
dyra ut på beite. Det er også 
grunnen til den massive 
gjengroinga av kulturland-
skapet de siste åra. Dersom 
husdyra beiter mer og 
spiser mer norsk fôr, vil vi 
også bli mer selvforsynte. 

1 kilo kjøtt er resultat av 
3–6 kilo fôr, mens det 
trengs rundt en halv kg fôr 
hver liter liter melk kua gir 
tilbake. 

Når vi skal gjøre opp regn-
skapet på hvor selvforsynte 
vi er, blir lokalprodusert fôr 
til husdyra svært utslags-

givende. Vi bør derfor 
innrette støtteordningene 
slik at vi utnytter ressursene 
våre optimalt i stedet for å 
produsere mest mulig mat. 
Vår selvforsyningsgrad øker 
ikke om vi produserer mer 
mat på importert fôr.

Vi kan også tenke oss en 
matmerkingsordning som 
opplyser om i hvilken grad 
maten er produsert på 
norske ressurser. Da vil 
forbrukerne få mulighet 
til å handle i samsvar med 
støtteordningene. Det er i 
tillegg mulig å avgiftsbe-
legge import av soya til bruk 
i dyrefôr. Soyaproduksjon 
i Brasil og andre land har 
negativ effekt på regnsko-

gen, og høyere pris på soya 
gjør det mer lønnsomt med 
eget fôr. 

Dersom vi produserer 
fôret vårt selv, øker vår 
selvforsyningsgrad samtidig 
som vi får en rekke positive 
bieffekter. Når kraftfôr 
erstattes med gress, øker 
kvaliteten på maten fordi 
blant annet innslaget av 
viktige næringsstoffer blir 
større, og fettsyresammen-
setninga blir sunnere med 
mer omega-3-fettsyrer.

Beiting gjør dessuten 
husdyra mer sykdomsre-
sistente, og behovet for 
medisinering reduseres. 
Det norske landskapet vil 
åpnes opp igjen og bli mer 
attraktivt.

Tilsyn av beite og høsting av 
gress er dessuten den delen 
av verdikjeden i jordbruket 
som gir høyest sysselsetting. 
Jordbruk som er basert på 
fôrimport, kan automatise-
res og gir svært lav sysselset-
ting. Det vil kunne bli mange 
tusen nye arbeidsplasser, 
dersom vi erstatter impor-
tert fôr med økt beiting og 
annet lokalt fôr.

Denne spalta presenterer klare meninger om norsk mat- og landbrukspo-
litikk. Her kommer et bidrag av siviløkonom Esten Solem og statsviter og 
tidligere landbruksforsker Svenn Arne Lie, begge i Rydd Norge, Oslo.

Tilliten til jordbruket

om forfatterene
Esten Solem (f. 1979) er utdannet sivil-
økonom og har hatt forskjellige roller i 
Danske Bank og nå i DNB.

Svenn Arne Lie (f. 1980) er statsviter og 
tidligere landbruksforsker. Han er forfat-
ter av boka En nasjon av kjøtthuer (Oslo: 
Manifest forlag, 2012).

tekst esten soLem og sVenn Arne Lie    foto shutterstock
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Richard arbeidet tidligere som produ-
sent av radiodokumentarer, men på 
grunn av sine mange plager, trakk hun 
seg fra jobben for å leve et tilbaketruk-
kent liv i fjellene i Sørvest-Frankrike. 
Her bor hun i en renovert låve uten 
strøm.

I den rettslige kjennelsen sto det at 
Richard kunne heve en uføretrygd 
på cirka 800 euro (NOK 8 000) i 
måneden i tre år. Retten godtok at 
hennes symptomer forhindret henne 
fra å jobbe, men gikk ikke så langt 
som å erkjenne eloverfølsomhet som 
sykdom. Richards advokat, Alice Ter-
rasse, sa at kjennelsen kunne føre til 
juridisk presedens for ”tusenvis av 
mennesker”. Den kan derfor innebære 
et gjennombrudd for andre som er 
rammet av eloverfølsomhet.

Vanlige symptomer på eloverfølsom-
het er svie/brenning i huden, hode-
pine, kvalme, ledd- og muskelsmerter, 
kramper, utmattelse, svimmelhet, 
søvnproblemer, hjerterytmeforstyr-
relser, depresjon, konsentrasjonssvikt, 

synsforstyrrelser og kribling/prikking. 
Selv om eloverfølsomhet er utbredt 
internasjonalt og har vært kjent i flere 
tiår, er det ennå ikke anerkjent som 
en medisinsk lidelse forårsaket av 
stråling.2 Dette gjelder i de fleste land, 
inkludert Frankrike og Norge. 

Tyskland har klassifisert eloverføl-
somhet som en yrkessykdom (occu-
pational disease),1 mens Sverige har 
klassifisert det som en funksjonsned-
settelse.3 Verdens helseorganisasjon 
kategoriserer eloverfølsomhet som en 
tilstand, men avviser at det foreligger 
”vitenskapelig grunnlag” for å knytte 
symptomene til elektromagnetisk 
stråling. Dette skyldes blant annet at 
en rekke vitenskapelige studier ikke 
har kunnet dokumentere at elektro-
magnetisk eksponering gir typiske 
symptomer på eloverfølsomhet. Det er 
imidlertid trukket fram en rekke inn-
vendinger mot og grunner til at mange 
studier ikke finner noen kobling 
mellom eksponering for elektromag-
netiske felt/stråling og helseplager.2,4

Eloverfølsomme er imidlertid over-
bevist om at eksponering for trådløst 
kommunikasjonsutstyr og elektriske 
apparater kan forårsake alt fra mildt 
ubehag til alvorlige symptomer som 
gir uførhet. Enkelte leger er også 
overbevist om at det er en årsakssam-
menheng mellom eksponering fra slikt 
utstyr og helseplager.5,6,7,8 Noen studier 
underbygger at tilstanden faktisk er 
forårsaket av stråling, noe stadig flere 
forskere stiller seg bak.3,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
Helsemagasinet ligger også på denne 
linja, selv om vi avventer flere studier 
om temaet. De som mener at de har 
plager som følge av eksponering for 
elektromagnetisk stråling, kan gjøre 
klokt å melde seg inn i den norske 
interesseorganisasjonen Foreningen 
for eloverfølsomme (FELO).16,17 Jo 
flere som står sammen, desto større er 
sannsynligheten for at problemstillin-
gen blir satt på den politiske dagsor-
den også i Norge.

I august 2015 bestemte en fransk rett at 39 år gamle Marine Richard skal få 
økonomisk kompensasjon for sine plagsomme symptomer på eloverfølsomhet 
for trådløst kommunikasjonsutstyr som mobiltelefoner.1

tekst iVer mysteruD     foto shutterstock

Viktig fransk 
rettsavgjørelse om 
eloverfølsomhet
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Kilder:
1.  French court awards woman disability 
grant for ‘allergy to gadgets’. The Guardian 
27.8.2015. http://www.theguardian.com/
world/2015/aug/27/french-court-awards-
woman-disability-grant-for-allergy-to-gadgets 
(6.1.2016).
2.  Glomsrød S, Solheim I. Helsevirkninger av 
elektromagnetiske felt. Oslo: FELO, Foreningen for 
eloverfølsomme, 2012. http://www.felo.no/hjem/
felos-rapport-arkiv/
3.  Johansson O. Electrohypersensitivity: a func-
tional impairment due to an inaccessible environ-
ment. Reviews on Environmental Health 2015; 
30: 311–21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/26613327
4.  Genuis SJ, Lipp CT. Electromagnetic hypersen-
sitivity: fact or fiction? Science of the Total Environ-
ment 2012; 414: 103–12. http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/22153604
5.  Mysterud I. Eloverfølsomme pasienter. VOF 
2014; 5 (2): 66–9.
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7.  Carpenter DO. Excessive exposure to radio-
frequency electromagnetic fields may cause the 
development of electrohypersensitivity. Alternative 
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saMFUnnet

Er det publisert noen viktige studier 
de siste par år du vil framheve resu-
latene til?
– En tysk studie varsler ny giv i fors-
kning om stråling og helse.1 Den viser 
at radiofrekvent stråling, selv om 
den ligger langt under grenseverdi-
ene, stimulerer svulstdannelse hos 
mus. De laveste stråleverdiene hadde 
størst virkning, svarer Glomsrød. Hun 
mener at dette er oppsiktsvekkende 
fordi studien bekrefter funn i en helt 
annen, tilsvarende tysk studie2 og 
gir dermed resultatene atskillig mer 
tyngde. – Dette er viktige studier for 
eloverfølsomme, fordi erkjennelse av 
at stråling fra mobiltelefoni og WiFi 
er skadelig for alle, gir utsikter til at 
strålebelastningen i samfunnet kan 
dempes, mener Glomsrød.

– Nyere studier på stråling og dyrs 
atferd er interessante fordi mange dyr 
orienterer seg etter jordas magnetfelt 
og må kunne føle dette feltet, sier hun. 
– At dette gjelder fugler, er godt kjent, 
men EMF spiller også en rolle hos 
andre levende vesener. Ny kunnskap 

viser hvordan elektrisk ål fjernstyrer 
nervesystemet til fisk og paralyserer 
dem før de setter inn drepende, elek-
trisk støt. Her er det altså påvist at 
EMF påvirker byttet via en biologisk 
mekanisme.3 

Glomsrød synes at det er særlig inter-
essant når en studie viser at ville dyr 
skyr elektriske felt. – En forsker-
gruppe ved San Jose statsuniversitet 
i California dokumenterte nettopp 
dette i forbindelse med et kraftig jord-
skjelv i Peru i 2011. En nasjonalpark i 
området registrerte for andre formål 
bevegelsene til dyra i månedene før 
jordskjelvet. Filmopptak viste et livlig 
dyreliv om natt, men som avtok dra-
matisk ettersom skjelvet nærmet seg. 
Dyra gikk simpelthen i skjul, forteller 
hun. – Hypotesen til forskerne var at 
stress og gnisninger nede i jordskorpa 
skaper elektriske ladninger som når 
opp til overflaten og lader partikler i 
lufta. Forskerne fant faktisk store for-
styrrelser i tida før jordskjelvet når de 
sjekket målinger fra to målestasjoner 
for svært lavfrekvente elektriske felt.4

– Ulike mekanismer er diskutert: 
Kinesiske forskere har nå identifisert 
et protein som kan sanse magnetfelt, 
og som finnes hos dyr så vel som hos 
mennesker.5 Tyske forskere har tid-
ligere vist at radiobølger forstyrrer 
orienteringsevnen til trekkfugler.6,7 
Dessverre forskes det mindre på men-
neskers elfølsomhet enn på dyrs, sier 
Glomsrød.

Politiske forhold
Hva har vært de viktigste politiske 
hendelsene omkring eloverfølsomhet i 
Norge og eventuelt andre land?
– Et nytt EU-direktiv pålegger Norge 
strammere stråleregler. Arbeidstilsy-
net har sendt forslaget på høring, og 
Statnett reagerer spesielt på at forsla-
get ser ut til å forutsette at negative hel-
sevirkninger forekommer ved stråling 
under grenseverdiene, noe Statnett 
(som Statens strålevern) sier at det 
ikke er faglig grunnlag for. EU stiller 
nå Statnett og andre overfor strengere 
regulering enn den Strålevernet står 
for, svarer Glomsrød. Hun mener det 
er en god nyhet for eloverfølsomme at 

Vi har spurt lederen i Foreningen for eloverfølsomme 
(FELO), Solveig Glomsrød, om forskning, politikk og 
hva FELO jobber med i øyeblikket.

tekst iVer mysteruD     foto shutterstock

Ta stråling 
og helse 
på alvor!
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Strålevernet mister sitt monopol på 
stråleforvaltning og presses fra EU. 
Direktivet fra EU kan tyde på at det 
termiske paradigmet – at bare strå-
ling som er sterk nok til å varme opp 
kroppsvev, kan gi helseskade – er i ferd 
med å tape terreng, også for radiofre-
kvente felt. Glomsrød trekker fram at 
200 forskere internasjonalt nå krever 
at kreftforskerpanelet til Verdens hel-
seorganisasjon (WHO) skal samles 
igjen for å ta stilling til kreftfaren ved 
blant annet mobilstråling. 

gjennombrudd
Har FELO de siste åra hatt noen fag-
politiske gjennombrudd som du vil 
trekke fram?
– Folkehelseinstituttets rapport om 
svake, høyfrekvente elektromagne-
tiske felt fra 20128 avskrev eksistensen 
av eloverfølsomhet og frarådet tilpas-
ninger i hjem og på arbeidsplasser. 
Dette ga lite rom for gjennombrudd på 
kort sikt. Men vi vil aktivt fremme ret-
ningslinjer for diagnose, forebygging 
og behandling for strålingsrelaterte 
helseproblemer. I fjor lanserte Det 

europeiske akademiet for miljømedi-
sin (EAEM) nye retningslinjer som ble 
publisert i et vitenskapelig tidsskrift.9

Viktige saker
Hva er det viktigste FELO arbeider 
med i øyeblikket?
– Vi jobber hovedsakelig med å spre 
informasjon til medlemmene og 
eksternt, svarer Glomsrød. – Nye 
medlemmer har behov for å høre om 
andres erfaringer, skjerme seg fra 
stråling og komme tilbake til jobb 
og hverdag. For barn og unge er det 
skolen det gjelder, fortsetter hun.

– Rett til trygd har vært og er en viktig 
sak for oss. Blant viktige enkeltsaker er 
også innføring av automatiske strøm-
målere (AMS), siden eloverfølsomme 
flest ikke kan leve med en aktiv mobil-
telefon som stadig sender måledata. 
AMS er verken bærekraftig når det 
gjelder helse eller sikkerhet, avslutter 
FELO-leder Solveig Glomsrød.
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Prosjektleder i Civita Paul Joakim 
Sandøy skrev i VG:3 ”Rundt 1,2 millio-
ner nordmenn tror de lider av allergi 
eller overfølsomhet, godt hjulpet av 
tester og bekymrede behandlere som 
vil fri oss fra våre lidelser. Problemet 
er at disse testene ikke har rot i virke-
ligheten.” Lege og epidemiolog Preben 
Aavitsland mente at vi sto overfor en 
falsk epidemi1 der smitten kom fra 
internett. Sandøy mente at smittekil-
den var ”en allianse av alternative kli-
nikker og laboratorier”: ”Med mindre 
du har fått diagnosen av legen din, er 
sannsynligheten stor for at du ikke er 
matintolerant likevel. Varsellampene 
bør blinke allerede når man ser hvem 
som tilbyr testene: Akupunktører, 
homøopater, naturterapeuter, kine-
siologer – kjente aktører i alterna-
tivfloraen som har gode intensjoner, 
men det til felles at de ikke er opptatt 
av dokumentert effekt. I stedet leverer 
de personlige anekdoter og avanserte 
begreper som gir håp om bedring, uten 
eksplisitt å love det”, skrev Sandøy.

Lettere forvirret
Som aktør i denne ”alternativfloraen 
av gode intensjoner” gjennom 30 år 
var jeg lettere forvirret etter å ha lest 
artikkelen og kommentarer. Derfor 
studerte jeg testene som journalisten 
hadde gjort tilgjengelig på avisens 

nettutgave. Da ble jeg ennå mer for-
virret, og spørsmålet hang i lufta: 
Hvordan er det mulig å skrive slik på 
grunnlag av disse testene?

Journalisten er en frisk, ung jente som 
via tre terapeuter/klinikker tok tre for-
skjellige tester som ble sendt til labo-
ratoriet Eu-biotek (30.9.2014, 11. og 
12.2.2015). 96 matvarer ble testet hver 
gang. Reaksjonene ble vist med en 
horisontal søyle hvor testresultatene 
ble målt med tall fra 1 til 6. Skårer fra 4 
til 6 viste rød fargekode og indikerte at 
det forelå intoleranse. 

– Per definisjon er man syk dersom 
man har en matintoleranse, hevdet 
fagpersoner ved allergi- og overføl-
somhetsavdelingen ved Oslo Univer-
sitetssykehus. Dette syntes jeg er en 
merkelig uttalelse som ikke er basert 
på forskning. En matintoleranse kan 
forårsake sykdom, men de fleste rea-
gerer på mat med langt svakere symp-
tomer om de har en intoleranse.

Matintoleranse versus -allergi
Intoleranse betyr at mat i den formen 
den blir presentert for cellene i 
immunforsvaret, ikke tolereres. Dette 
er ikke det samme som ekte allergi, 4 
da samme matvare godt kan tolereres 
en dag du spiser den sammen med noe 

annet som bidrar til å bryte den ned. 
Derfor kan en person med matinto-
leranse noen ganger tåle en matvare 
bedre enn andre ganger.

Hvis man er allergisk mot en 
matvare, vil man straks reagere om 
man inntar den, og reaksjonen er lik 
hver gang. En som er allergisk mot 
egg, reagerer hver gang enten de får 
i seg lite eller mye. Graden av into-
leranse påvirkes blant annet av for-
døyelsen og dens evne til å bryte ned 
en matvare ved hjelp av enzymer og 
bakteriefloraen.5

På nettsiden til European Food Infor-
mation Council (EUFIC) står blant 
annet følgende:6 

”Matintoleranse kan gi tilsvarende 
symptomer som en matvareallergi 
(inkludert kvalme, diaré og mage-
krampe), selv om kroppens reaksjon 
ikke involverer immunsystemet på 
samme måte. Matintoleranse opptrer 
når kroppen ikke fullstendig klarer 
å fordøye en matvare eller del av en 
matvare. Mens mennesker med ekte 
allergi helt må kutte ut en matvare de 
reagerer på, kan ofte de som har en 
matintoleranse, tolerere små mengder 
av matvaren eller delen av matvarer 
uten symptomer.” En intoleranse gir 

Om matvareintoleranse 
og diagnostikk
Under tittelen ”Gransker matintoleranse” hadde VG sommeren 2015 et 
stort oppslag over sju sider.1,2 I kjølvannet kastet mange seg på debatten, 
blant annet KrF-politiker i helse- og omsorgskomiteen Olaug Bollestad, 
som ønsket bedre tilsyn og en gjennomgang av lovverket. Han mente at liv 
sto på spill og at politikerne pliktet å gripe inn: ”Vi er nødt til å stille krav til 
de som tilbyr slike tester, de som tar dem og hva de tilbyr av produkter”.

tekst FriDe AAsen     foto shutterstock
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med andre ord ikke nødvendigvis sterke 
symptomer. 

Immunreaksjon
For å få en immunreaksjon (dannelse av 
antistoffer) må et antigen møte immun-
celler. Huden og slimhinnene er første-
forsvaret mot fiendtlige stoffer utenfor 
kroppen. Neste barriere finnes i mage-/
tarmkanalen, der maten fordøyes (ned-
brytes) ved hjelp av enzymer og slimhin-
nene normalt motvirker opptak av uøn-
skede molekyler. Optimalt skal slimhin-
nene beskytte oss fra alt truende samtidig 
som de absorberer nyttige næringsstoffer. 

Immunsystemets viktigste oppgave er å 
skille mellom fremmedstoffer og ”selv”. 
Mat som ikke brytes tilstrekkelig ned i 
tarmen og opptas i blodet, oppfattes av 
immuncellene som fremmed. Da starter 
kroppen en immunreaksjon som skal 
forsvare kroppen mot ”fienden”. 

Graden av intoleranse avhenger av for-
døyelsen. Spiser vi hovedsakelig mat 

som brytes ned, tåler vi bedre mat vi er 
intolerante for i samme måltid. Inntar vi 
derimot på samme tid mange matvarer 
som fordøyelsen ikke klarer å bryte ned, 
kan vi reagere på samme matvare som vi 
tålte måneden før. Slike forhold gjør det 
vanskelig å finne ut hva folk reagerer på. 

De fleste pollenallergikere vet at selv 
om de tåler epler mesteparten av året, 
klør det i øynene (eller hvor de nå får 
utslag) hvis de spiser epler i pollen-
sesongen. Det betyr at vi er mindre 
tolerante overfor en matvare hvis vi 
samtidig utsettes for andre ting vi 
ikke tåler, noe som også viser seg på 
tester. Terapeuter bruker ikke mil-
limetermål når de leser testresultater 
for mulig intoleranse. Det viktigste er 
å ta hensyn til de matvarene vi reage-
rer sterkt på.7

testen nevnt i artikkelen
De tre testene har stor grad av repro-
duserbarhet. Test 2 og 3 (som ble tatt 
to dager etter hverandre) viste vel 95 

Fordøyelsen
Alle cellene i kroppen (mellom 
1012 og 1016) trenger konstant 
tilførsel av næringsstoffer. Hele 
matvarer må først brytes ned 
i munnen, mage- og tarmka-
nalen slik at enklere molekyler 
kan tas opp i blodet og brukes 
som byggemateriale (amino-
syrer, fettsyrer, mineraler) og 
energikilder (fettsyrer, glukose). 
Denne jobben gjøres av for-
døyelsessystemet.

Nedbrytning av matvarer til de 
mange millionene molekyler 
kroppen trenger hver dag, 
starter med enzymer i munn-
hulen, og fortsetter med syre 
i magesekken og enzymer i 
tynntarmen. Dette skjer også 
ved hjelp av tarmbakteriene, 
hvorav mesteparten befinner 
seg i tykktarmen.

85 prosent av maten vi spiser, 
tas opp gjennom tynntarmen. 
En del ufordøyelige fibre 
blir fermentert av bakterier i 
nederste del av tynntarmen og 
i tykktarmen. Denne fermen-
teringen danner syrer (derfor 
kalles noen av tarmens bak-
terier for melkesyrebakterier) 
som danner et ugunstig miljø 
for skadelige og uønskede 
bakterier, sopp og parasitter. 
Maten danner grunnlag for et 
naturlig miljø for tarmbakteri-
ene, som igjen produserer 
stoffer kroppen trenger for 
å opprettholde helsa (kalles 
symbiose).

Matrestene i fordøyelseskana-
len er fortsatt utenfor kroppen. 
De må passere gjennom 
tarmslimhinna for å komme 
inn i blodet og/eller via lymfen, 
for deretter å fraktes til alle 
kroppens celler. Tarmslimhinna 
er en naturlig barriere som 
skal hindre skadelige stoffer 
å slippe inn i kroppen. Den er 
altså både en transportør og 
barriere på samme tid.
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Intoleranse overfor stoffer som laktose (melkesukker) 
er noe annet enn intoleranse overfor protein, slik som 
for eksempel gluten eller kasein. Laktoseintoleranse 
innebærer mangel på eller for lite av enzymet laktase, 
som i tynntarmen spalter laktose til glukose og galaktose. 
Intoleranse overfor gluten/gliadin opptrer blant annet ved 
cøliaki og er langt mer alvorlig. Ut over dette måles ekte 
allergier ved hjelp av påviste IgE-antistoffer i blodet.

En matintoleransetest måler antistoffene IgA og IgG 
mot mange matvarer. Test av IgA og IgG er ennå ikke 
anerkjent innen konvensjonell medisin, men er utbredt 
innen biologisk medisin, som i stor grad fokuserer på 
livsstilsplager.

IgA- og IgG-tester måler kroppens immunrespons mot 
proteinrester. Derfor vil det være mest korrekt å betegne 
denne typen tester som proteinintoleransetester. Både 
allergi- (IgE) og matintoleransetesting (IgA/IgG) benytter  
ELISA-metoden, som brukes over hele verden av både 
naturterapeuter og leger.

Måling av IgA og IgG er å anse som et kart eller en vei-
ledning. Behandleren vurderer kroppens symptomer og 
historikk sammen med reaksjoner og utslag som fram-
kommer av testen, setter sammen et individuelt opplegg 
for å sikre mot underernæring og en individuelt tilpasset 
elimineringsplan. 

Testen analyserer blod fra en fingertupp (kapillærprøve). 
Terapeuten tar noen dråper på en innsamlingsstripe som 
sendes til laboratoriet som utfører testen, for eksempel 
US BioTek Laboratories, som gir jevnlige kurs om temaet. 
Alle testene blir analysert minst to ganger for å garantere 
minimum 96 prosents reproduserbarhet. Dette sikrer en 
meget høy kvalitet. 
 
Matintoleranse (IgA/IgG) bestemmes ved å teste 96–160 
vanlige matvarer, og reaksjonene graderes fra 0 (ingen 
reaksjon) til 6 (ekstremt sterk). Testresultatet bør alltid 
vurderes av en terapeut som kan forklare eventuelle 
kryssreaksjoner og andre sammenhenger, samt sette inn 
tiltak for å få bukt med årsaken til matintoleransen.  

tester for matvareintoleranse
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prosents likhet med hverandre – av 96 
matvarer viste over 90 samme resul-
tat.8

Til tross for over 90 prosent reprodu-
serbarhet påsto Paul Joakim Sandøy 
at testene ikke hadde rot i virkelighe-
ten. Det var litt større forskjell fra den 
testen som ble gjort noen måneder 
tidligere, men fortsatt stor grad av 
resultatlikhet. – Jeg syntes at repro-
duserbarheten var veldig lik i testene, 
uttalte NAFKAM-direktør, dr.med. 
Vinjar Fønnebø. Han mente imidlertid 
at testen var ubrukelig uten å gi noen 
begrunnelse.

kritikkverdig 
Det mest kritikkverdige i VGs repor-
tasje var et utsagn fra en terapeut 
som mente at journalisten var veldig 
syk. Testen viste svært små utslag og 
kan neppe vurderes som alvorlige. 
Dette rokker med andre ord ikke ved 

testens troverdighet, slik artikkelen 
og kommentarene påstår. Terapeuter 
som behandler mennesker, må kunne 
vurdere slike tester og ta syke i kur. En 
soneterapeut/homøopat/akupunktør 
har ikke nødvendigvis tilstrekkelige 
kunnskaper for å vurdere slike tester, 
noe som krever medisinske kunnska-
per om fordøyelse, immunsystemet 
og dets sykdommer, og om naturlige 
variasjoner i hva man tolererer. 

Dessverre finnes ingen bedre tester enn 
dem Eu-biotek utfører. Mange leger 
bruker disse testene, men det er feilaktig 
å tro at alle leger har gode kunnskaper 
på området. Siden tester for å kartlegge 
allergier og intoleranse er vanskelige å 
fortolke,9 burde terapeuter samarbeide 
og dele kunnskap og erfaring i stedet 
for å krangle om enkeltsaker.

Etter min oppfatning gir artikkelen i 
VG en gal definisjon av matintoleranse. 

Journalisten burde ha oppsøkt flere 
kilder, da mange relevante fagartikler 
og studier belyser temaet. I tillegg 
ble selve testene vurdert feil. De viste 
tydelig at journalisten ikke kunne ha 
store problemer med matintoleranse.

Immunforsvaret 
Omkring 70 prosent av kroppens 
immunforsvar befinner seg i tarmen 
fordi den er vårt svakeste punkt når 
det gjelder mulighetene for fiender 
fra miljøet til å trenge inn i kroppen. 
Hvis sykdomsframkallende mikro-
ber kommer inn i kroppen, kan de 
forårsake livstruende tilstander. 
Kroppen har derfor utviklet et kom-
plisert immunforsvar for å beskytte 
oss mot sykdom, og mesteparten 
av disse immuncellene holder vakt 
rundt fordøyelseskanalen.

Immunforsvaret fungerer på mange 
nivåer. Immuncellene består av 
”soldater”, ”strateger”, ”offiserer” 
og angripere. Forsvaret er utstyrt 
med tallrike komplekse funksjoner, 
og en av de viktigste er å skille 
mellom ”selv” og ”fiender”.

Hva kan skje hvis maten ikke blir 
brutt ned slik den må være for 
å kunne sive gjennom tarmslim-
hinna? Da står mange ”soldater” 
på andre siden av slimhinna og 
roper ”krig” – vi har en inntrenger! 
For lite magesyre, enzymmangler, 
mangelfull og gal tarmbakterieflora 
kan oppstå etter sykdom, behand-
ling med antibiotika, konserve-
ringsstoffer i maten mm. Hemmet 
nedbrytning av maten forårsaker 
en mengde lidelser, ikke bare mat-
vareintoleranse.

Stoffer som oppfattes av kroppen 
som ”fiender”, kalles med et felles-
uttrykk antigener. Kroppen danner 
antistoffer eller immunglobuliner for 
å bekjempe antigener. Det finnes 
mange forskjellige typer antistoffer 
med forskjellige egenskaper, slik at 
vi skal kunne forsvares i alle tilfeller 
og overalt i kroppen (blod, lymfe, 
vev, slimhinner).
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kroPPen

Hvordan  
naturterapeuter tenker 
Naturterapeuter forsøker alltid å sti-
mulere kroppen til å regenerere seg 
selv for å opprettholde likevekt og 
helse (homøostase). Fra naturens side 
har mennesker sterk evne til selvregu-
lering, både fysisk og psykisk. Vi blir 
syke dersom summen av de belastnin-
ger vi blir utsatt for, overskrider krop-
pens iboende evne til selvregulering. 
Følgende faktorer kan forstyrre like-
vekten i kroppen:
 
● Psykisk stress, sorg, bekymring, 

sinne, angst, depresjoner og lik-
nende.

● Medfødte svakheter, slik som 
særlige ernæringsbehov.

● Mikroorganismer/infeksjoner. 
For mange sykdomsfremkallende 
mikroorganismer og for få ”gode 
bakterier” som beskytter huden og 
slimhinnene. 

● Miljøgifter truer også kroppens like-
vekt. Vi deler temaet inn i:
✓ Manglende avgiftningskapasitet 

(underskudd)
✓ For stor giftbelastning (over-

skudd)
✓ Begge disse tilstander er uunngå-

elige konsekvenser av dagens livs-
stil. Moderne jordbruksmetoder 
bruker kjemiske sprøytemidler 
og kunstgjødsel (NKP) som 
gjør at produktene blir mindre 
næringsrike enn ved økologiske 
dyrkningsmetoder. Maten tilsettes 
en rekke ulike stoffer som skal få 
den til å holde seg, smake godt og 
se bra ut. Jo flere kjemiske tilset-
ningsstoffer et menneske får i seg, 
desto flere næringsstoffer, vitami-

ner og mineraler trenger det for å 
skille dem ut. Siden dagens mat-
varer ofte er næringsfattige, hoper 
giftstoffene seg opp i kroppen og 
belaster avgiftningsorganer og 
vev. 

● Kroppen belastes også av fysisk 
stress, mangel på søvn, mosjon og 
frisk luft. I tillegg påvirkes mange 
av stråling fra mikrobølgeovner, TV, 
datamaskiner, mobiltelefoner og 
kraftledninger. Mange rapporterer 
også at de blir syke av moderne byg-
gematerialer og tett inneklima.

 
For å gjøre kroppen i stand til å opp-
rettholde god helse må vi fjerne så 
mange faktorer som belaster kroppen 
som mulig. I tillegg kan vi innta 
næringskonsentrater for å understøtte 

kroppens selvregenererende evne.  En 
matintoleransetest kan være til stor 
hjelp til å fjerne stoffer som igangset-
ter immunreaksjoner, for derved å øke 
kroppens evne til selvhelbredelse. 
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ForsknIngsnytt

Infeksjon med parasitter av Plasmodium-slekta gir årlig 
om lag 200 millioner tilfeller av malaria og én million 
dødsfall. Selv om disse infeksjonene fører til sykdom som 
kan variere fra å gi ubetydelige symptomer til å være livs-
truende, har man visst lite om hvilke faktorer som bidrar 
til alvorlighetsgraden av malaria.

En ny studie har vist at sammensetningen av tarmfloraen 
til mus kan påvirke hvor syke de blir av malaria. Genetisk 
like mus med forskjeller i tarmflora ble syke i ulik grad 
etter infeksjon med Plasmodium. Særlig Lactobacillus 
og Bifidobacterium ga sykdom av ulike alvorlighetsgrad 
blant ”motstandsdyktige” og ”sårbare” mus, og behand-

ling av mus med disse typene bakterier førte til lettere 
sykdom av Plasmodium.

Resultatene identifiserer både en tidligere uidentifisert 
risikofaktor for å bli alvorlig syk av malaria og viser en 
potensielt ny måte å behandle malaria på. Dette kan være 
godt nytt for mennesker i malariautsatte områder, selv 
om museforsøk ikke direkte kan overføres til mennesker. 
Studier av mennesker, tarmflora og malaria bør derfor gis 
topp prioritet. IM

Kilde: Villarino NF, LeCleir GR, Denny JE mfl. Composition of the gut micro-
biota modulates the severity of malaria. PNAS 2016; 113: 2235–40. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26858424

Helt siden 1940-tallet har 
”androgen-deprivasjons-
terapi” vært en vanlig 
metode for å behandle kreft 
i prostata. Målet med tera-
pien er å senke nivået av 
mannlige kjønnshormoner, 
særlig testosteron, fordi 
det antas at prostatakreft 
vokser raskere under 
påvirkning fra androgener.

Selv om de fleste menn 
får normale testosteron-
nivåer etter behandling, 
forblir androgennivået 

lavere hos 20–30 prosent 
av pasientene. En rekke 
studier har vist at et lavt 
testosteronnivå kan være 
koblet til blant annet 
impotens, fedme, hjerte- og 
karsykdom og diabetes. 
Ny forskning indikerer at 
denne typen behandling 
også kan være en risikofak-
tor for å utvikle Alzheimers 
sykdom.

Forskere fra USA under-
søkte et pasientregister 
med nesten 17 000 menn 

med prostatakreft, der over 
2 000 hadde blitt behand-
let med androgen-depriva-
sjonsterapi. Det så ut til å 
være sammenheng mellom 
bruk av slik hormon-
behandling og risiko for å 
utvikle Alzheimers sykdom. 
Det ble også funnet at 
jo lenger en person var 
behandlet med hormoner, 
desto større var risikoen 
for å utvikle Alzheimers 
sykdom. I parentes bemer-
ket er det sterk uenighet 
om hvorvidt prognosen ved 

prostatakreft blir bedre om 
man reduserer blodnivået 
av testosteron, blant annet 
fordi det i første rekke er 
menn med lavt testosteron-
nivå som rammes av denne 
typen kreft. IM

Kilde: Nead KT, Gaskin G, Chester 
C mfl. Androgen deprivation therapy 
and future Alzheimer’s disease risk. 
Journal of Clinical Oncology 2016; 
34: 566–71. http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/26644522

Øker behandling av prostatakreft risikoen for alzheimers sykdom?

Malaria og tarmflora
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På 1970-tallet var jeg under utdanning 
ved et psykiatrisk sykehus (Psychia-
trisches Krankenhaus der Stadt Wien) 
i Østerrike. Det var en spennende tid i 
byen der den berømte psykoanalytike-
ren Sigmund Freud (1856–1939) hadde 
hatt sitt virke. Sykehuset hadde cirka 3 
000 senger fordelt på paviljonger med 
omkring 250 pasienter i hver avdeling.

Det skulle vise seg at mitt kull på skolen 
utviklet seg til å bli en gjeng sterke indi-
vidualister med de beste karakterene 
skolen noen gang hadde opplevd. Vi 
organiserte oss og tok mot til oss for å 
påvirke sykehusledelsen til å starte et 
forsøksopplegg og overta en avdeling. 
Målet var å bidra til at pasientene skulle 
få oppleve et bedre sosialt miljø, indivi-
duelle kontakter og gruppeopplevelser 
og legge vekt på personlig stell, klær, 
gode måltidsrutiner, etc. Vi hadde også 
håp om å kunne redusere misbruk av 
psykofarmaka, som etter vår mening 
var alt for høyt og som var mer egnet 
til å frata dem verdighet og livsenergi 
og tilsynelatende manglet terapeutisk 
virkning. Sykehuset ble ofte en oppbe-
varing på ubestemt tid.

Pasientene fikk regelmessige doserin-
ger psykofarmaka og etter en stund 

ofte også medikamenter for å dempe 
ubehagelige bivirkninger. Det hele 
framsto som et kjemisk kaos...

Vår arbeidsgruppe trengte inspira-
sjon, og vi ordnet oss flere kontakter. 
Blant annet reiste vi til Trieste i Italia 
og besøkte representanter fra det psy-
kiatriske sykehuset. Der var prosessen 
i gang med å ”rive ned” murer og gitter 
og flytte pasientene ut i mindre enheter 
integrert i bymiljøer. Vi leste for eksem-
pel en bok skrevet av den italienske psy-

kiateren Franco Basaglia (1924–1980).1 
Han mente at det var en samfunnsopp-
gave å ta ansvar for disse menneskene 
og dermed å frata den katolske kirkens 
domene over psykiatrien.

Da vårt kull var ferdig uteksaminert, 
fikk vi mulighet til å overta en avdeling. 
Det viste seg å bli en positiv forandring 
for pasientene, selv om medikament-
bruken dessverre ikke ble nevnever-

dig redusert. Hadde det medisinske 
hierarkiet andre hensikter? Det var 
alltid et tema blant oss ”på gulvet” at 
øverste medisinsk ansvarlige lege var 
kjapp til å få avdøde pasienter overført 
til patologisk avdeling. Der ble hjernen 
tatt ut for å bli analysert/forsket på.

En slik praksis var i sterk kontrast til 
en nyhetsmelding som ble slått stort 
opp i dagspressen i Østerrike. Der 
kunne de fortelle om to forskjellige 
sterkt psykotiske pasienter som hadde 

fått nyresvikt og fikk dialyse (rensing 
av blodet med kunstig nyremaskin). 
Etter første dialyse forsvant alle symp-
tomene på psykose i begge tilfeller 
umiddelbart. Fram mot neste dialyse 
tiltok symptomene gradvis, men etter 
en ny dialyse klarnet de helt opp igjen, 
og slik gjentok det seg.

Pressen antydet at disse erfaringene 
kanskje kunne gi mulighet for å forstå 

Helsemagasinet 2/2016 hadde som hovedtema ”psykiatri uten 
medikamenter”, et viktig tema som jeg ønsker å utdype med noen 
synspunkter fra min erfaring som spesialsykepleier i psykiatri. Mine 
erfaringer skriver seg fra både storbypsykiatri i utlandet og ulike 
norske avdelinger for psykiatri.

tekst AriLD BoDin     foto shutterstock

Tankegods eller grums med 
psykofarmaka i psykiatrien?

Pasientene fikk regelmessige doseringer psyko- 
farmaka og etter en stund ofte også medi-
kamenter for å dempe ubehagelige bivirkninger. 
Det hele framsto som et kjemisk kaos...”
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og tenke årsaksrettet forskning og 
behandling av psykiatriske lidelser. 
Kunne det være at det sirkulerer 
giftstoffer i blodbanen som utløste 
reaksjonene for eksempel i hjernen? 
Finnes det biologiske markører i blodet 
som eventuelt kan avsløre dette? Er 
moderne, skolemedisinsk forskning på 
leting etter slike markører, eller har de 
en annen agenda?

Hvem styrer psykiatrien?
Nå har det gått cirka 35 år, og dette 
er blitt historie uten at psykiatrien er 
endret. Kan en årsak være at psykiatri-
ens forvaltere og deres støttespillere 
innen kjemisk industri er dominert 
av patentert farmakologi og lobbyister 
som tjener penger på status quo? Med 
utgangspunkt i Peter C. Götzsches bok 
Dødelig psykiatri og organisert for-
nektelse2,3 er jeg ikke lenger i tvil.

Etter å ha båret ”trillebårlass” med 
medikamenter til psykiatriske pasi-
enter på legers anordning, er det 
etter hvert åpenbart at medikamen-
tell behandling av psykiske lidelser 
må vike for et holistisk syn, basert på 
fagkunnskaper om ernæring og psyko-
sosiale forhold som ligger til grunn for 
slike lidelser.

Til slutt kan det nevnes at både gammel 
og nyere forskning bekrefter sammen-
henger mellom for eksempel tenners 
helse, skjulte betennelser og kropps-
lige plager (også psykisk helse).4,5 Kan 
det være at psykiatrisk behandling 
burde fokusere på hvordan man kan 
fjerne giftstoffer i kroppen i stedet for 
å tilføre et kjemisk ”kaos” i forsøk på å 
dempe symptomene? 
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I 2013 publiserte doktor i sosiologi 
Donald W. Light, legen Joel Lexchin, og 
doktor i juss Jonathan J. Darrow (kalt 
trioen) en viktig artikkel om farmasøyt-
isk industri og hvordan den arbeider.1 
Artikkelen tar opp ”institusjonell kor-
rupsjon” og myten om at medikamenter 
er trygge og effektive. Institusjonell 
korrupsjon beskriver en systemisk 
avhengighet og uformell praksis som 
forvrenger en institusjons samfunns- 
oppdrag, det vil si dens avvik fra en 
grunnholdning av moralsk integritet. 

De fleste ansatte innen farmasøytisk 
industri er hederlige mennesker som 
ønsker å bidra til bedre folkehelse. Et 
fokus på bedre folkehelse utnyttes av 
denne industrien i sin markedsføring. 
Samtidig argumenterer industrien for 
at samfunnet er helt avhengig av at det 
stadig utvikles nye produkter. Imidler-
tid påpeker trioen at disse firmaene 
hovedsakelig utvikler medikamenter 
som i beste fall er litt bedre enn eldre 
produkter, men som kan gi store 
bivirkninger selv brukt på riktig måte.

Trioen dokumenterer at industrien 
driver etter en skjult forretnings-
modell for å maksimere profitten fra 

nye medikamenter med ubetydelige 
tilleggsfordeler. Samtidig undergraves 
legenes innsats for å bedre folks helse 
fordi industrien bruker milliarder 
av dollar i en ”gaveøkonomi” hvor 
legene og industrien gjensidig beløn-
ner hverandre. Virkelige nyvinninger 
selger seg selv uten denne formen for 
markedsføring.

statlige kontrollorganer 
USAs Mat- og legemiddelverk (FDA) 
er det eldste, mest omfattende offent-
lige organet for forbrukerbeskyttelse i 
landet. FDA har etter hvert fått et stadig 
større ansvar for å sikre at nye medika-
menter bidrar med mer nytte enn skade.

Dessverre har ansvaret gradvis blitt 
undergravd, og i praksis godkjenner 
FDA medikamenter som i beste fall 
kun er litt bedre enn de eksisterende. 
Ofte sammenliknes ikke nye medika-
menter med de beste på markedet, 
bare med ”placebo”. Det blir heller 
ikke foretatt tilstrekkelig testing for å 
avdekke mulige risiki forbundet med 
nye medikamenter, og allmennheten 
blir følgelig ikke beskyttet mot skade-
lige bivirkninger. 

Farmaindustrien utvikler nye produk-
ter som beskyttes av patenter. Ifølge 
trioen har patentbaserte forsknings-
firmaer forsøkt å motvirke regulering 
fra myndigheter som FDA. Industrien 
hevder at FDAs portvaktfunksjon er 
for rigid, fungerer for langsomt og 
at bekymringen for pasientsikkerhet 
har undergravd pasienters tilgang på 
helsefremmende medikamenter. Dette 
budskapet er i stadig større grad blitt 
akseptert av FDA.

tusenvis av  
unyttige medikamenter
USAs kongress har bevilget milliarder 
av dollar til forskning og utvikling 
etter påtrykk fra farmaindustrien, 
lobbyister og handelsorganisasjoner 
som forlanger kompensasjon for den 

Mange har inntrykk av at apotekene bare selger trygge 
og effektive medikamenter. Dette er dessverre ofte ikke 
tilfellet, siden millioner av mennesker på verdensbasis hvert 
år får bivirkninger eller dør etter medikamentbruk. Dagens 
kontrollsystemer er sterkt påvirket av USAs myndigheter, 
men er utformet på farmaindustriens premisser.

tekst iVer mysteruD     foto shutterstock

Myten om trygge 
og effektive 
medikamenter

kort fortalt
● Artikkelen oppsummerer de 
viktigste argumentene fra en kritisk 
fagartikkel om farmasøytisk industri 
fra 2013.
● Farmasøytisk industri driver 
etter en skjult forretningsmodell 
for å maksimere profitten fra nye 
medikamenter som imidlertid har 
klinisk minimale tilleggsfordeler, 
sammenliknet med eksisterende 
medikamenter. 
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”store risikoen” og kostnadene for-
bundet med forskning og utvikling 
av medikamenter. Patenter finnes i 
nesten alle bransjer, men farmain-
dustriens lobbyister har klart å presse 
Kongressen til å gi markedsbeskyt-
telse som går langt utover patenter, 
blant annet ved å lovhjemle spesielle 
unntak fra fri markedskonkurranse.

Mål for innovasjon 
Industrien måler innovasjon i form 
av ”nye molekylære enheter” (NME-
er), men mestepartene av disse gir i 
beste fall små kliniske fordeler framfor 
de eksisterende. De kan likevel bli 
godkjent av FDA, også om de virker 
dårligere enn foreliggende medika-
menter. Fra 1970- til 1990-tallet er det 
bare påvist vesentlig terapeutisk nytte 
for 11–16 prosent av nye NME-er. 

Den største forskningsinnsatsen 
brukes til å utvikle medikamenter 

med tilsvarende nytteverdi som 
eksisterende medikamenter, men 
med ulik molekylstruktur. Dette gir 
normalt mindre risiko og kostnad 
for produsentene enn om de skulle 
utviklet nye produkter med mye bedre 
virkning. Kravet om å være ”moleky-
lært forskjellige” betyr at de ikke må 
være for like originalmedikamentene. 
Ellers kommer de i konflikt med ”orig-
inalmedikamentenes” patentbeskyt-
telse. Samtidig må de være så like 
som mulig for å gi tilsvarende effekter 
i kroppen. Slike ”liknende medika-
menter” markedsføres som viktige 
nyheter, er patentbeskyttet og gitt nye 
merkevarenavn.

Industrien ønsker å framstå som  
“nyskapende”, men en uavhengig 
granskning viser at kun 1,3 prosent av 
inntektene brukes på utvikling, mens 
hele 25 prosent brukes på markeds-
føring. Det er 19 ganger mer enn forsk-

ningsinnsatsen til å oppdage nye mol-
ekyler. Ifølge trioen innebærer indus-
triens begrep ”forskning og utvikling” 
primært ”utvikling” av variasjoner enn 
tidkrevende ”forskning”, slik mange 
søker å gi inntrykk av.

Selv om bare en liten andel nye medika-
menter har reell klinisk nytte i forhold 
til eksisterende medikamenter, gir de 
likevel økt salg og fortjeneste grunnet 
vellykket markedsføring. 

Studier fra USA og Canada har funnet 
at 80 prosent av økningen i utgifter til 
medikamenter gikk til slike uvesent-
lige varianter av eksisterende medika-
menter, ikke til virkelige framskritt. 
Firmaene påstår at kostnader til forsk-
ning og utvikling ikke er bærekraftige, 
men inntektene har økt seks ganger 
raskere enn investeringene i forskning 
og utvikling siden 1998.

en epidemi av bivirkninger
Trioen oppsummerer en rekke studier 
publisert mellom 1964 og 1995 hvor 
millioner av mennesker er innlagt 
på sykehus i kjølvannet av alvorlige 
bivirkninger fra medikamenter. Dette 
dreier seg om bivirkninger av medika-
menter som er brukt på riktig måte. 
Det ble beregnet at 128 000 av alle 
innlagte eller som oppsøkte sykehus 
på grunn av medikamentbruk, døde 
grunnet alvorlige bivirkninger. Ved 
siden av at medikamenter da var en 
like viktig dødsårsak som hjerneslag 
(4. viktigste), døde et ukjent antall 
medikamentbrukere som ikke ble 
innlagt på sykehus.2

Ifølge beregninger av den danske 
legen Peter C. Gøtzsche utgjør medika-
menter tredje største dødsårsak i USA 
og europeiske land etter hjerte- og 
karsykdom og kreft.3 Ifølge Gøtzsche 
dør hvert år 500 000 i alderen 65 år og 
oppover av psykofarmaka i den vest-
lige verden.4

Beregninger viser at det forekom-
mer 30 mildere bivirkninger for 
hvert alvorlige tilfelle som fører til 
sykehusinnleggelse. Det tilsier at det 
forekommer 81 millioner bivirkninger 
blant 170 millioner amerikanere som 
bruker farmasøytika. Gravide, eldre 
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og pasienter som bruker flere medika-
menter samtidig, er særlig utsatt.

Hvorfor mer skade  
og mindre fordeler?
I det etterfølgende ser vi på tre prob-
lemer som oppstår i forbindelse med 
godkjenning av nye medikamenter: 

1) fordreining, begrensning og 
omgåelse av sikkerhetsreguleringer, 
2) betaling av egenandeler fra indus-
trien til FDA, og 
3) overvåkning av medikamenter etter 
at FDA har gitt markedsføringstilla-
telse.

1) omgåelse av 
sikkerhetsreguleringer
Offentligheten og dedikerte ildsjeler 
har siden 1890-tallet presset Kon-
gressen til å regulere skadelige stoffer, 
mat og ineffektive og farlige medika-
menter. Imidlertid har betalte lob-
byister for farmasøytisk industri like 
lenge arbeidet aktivt for å motarbeide 
vedtak som innskrenket dens han-
dlingsrom. På tross av lobbyistenes 
motstand ble det i 1906 vedtatt en lov 
om at utsagn på etiketter skulle være 
sanne og i 1938 en lov om at medika-
menter må være trygge. Sistnevnte 
lov tillot imidlertid firmaene selv å 
avgjøre hvordan man definerte og 
testet for trygghet. I de neste 25 åra ble 
medikamenter godkjent innen seks 
måneder, basert på firmaenes tester 
og rapporter om trygghet, forutsatt at 
FDA ikke hadde innvendinger. Trioen 
påpeker at en del av testene var dårlig 

utformet. Ansatte i FDA gjorde sitt 
beste for å håndheve reglene de var 
satt til å forvalte og å utvikle bedre 
kriterier for trygghet og effektivitet. 
Imidlertid klarte firmaene å insti-
tusjonalisere korrupsjonen ved at de 
utøvde press for å få lover og admin-
istrative regler formet slik at de enten 
direkte tjente egne interesser, eller ved 
å få regelverket utformet slik at de selv 
kunne omgå dem.

På 1940- og 1950-tallet lanserte indus-
trien 200–400 nye preparater per år, 
men i gjennomsnitt ble bare tre funnet 
å ha klinisk nytte hvert år. Legene fikk 
tilgang på mange flere medikamenter 
enn de kunne lære å bruke korrekt og 
måtte basere seg på informasjon fra 
industriens salgsrepresentanter, som 
delte ut store kvanta gratisprøver som 
mange leger solgte videre til pasien-
tene. Ifølge trioen klarte farmaindus-
trien ved hjelp av politisk press og 
lobbyvirksomhet å tilsidesette FDAs 
oppgave i å beskytte allmennhetens 
helse de første 56 åra etter oppret-
telsen.

Etter thalidomid-tragedien på slutten 
av 1950-tallet fikk FDA i 1962 satt i 
gang en total gjennomgang av alle de 
2 820 medikamentene (tilgjengelig i 
4 350 versjoner) som var blitt godkjent 
mellom 1938 og 1962. Thalidomid 
ble markedsført som et beroligende 
middel under svangerskapet, men førte 
til at barn ble født med misdannede 
armer og bein. FDAs granskning 
viste at sju prosent av de undersøkte 
medikamentene ikke tilfredsstilte 
noen av påstandene om effekt, mens 
50 prosent oppfylte enkelte påstander.

FDA har seinere fjernet mange inef-
fektive medikamenter fra markedet, 
men har fortsatt under vurdering 
mange som ble godkjent før 1962. De 
er en del av flere tusen medikamenter 
som markedsføres ulovlig uten pålagt 
godkjenning.

Endringer i USAs legemiddellov i 1962 
innledet den moderne tidsalderen 
med testing for trygghet og effekt før et 
medikament kan godkjennes. Trioen 
påpeker at det like fullt eksisterer tre 
nøkkeltrekk i det moderne testsys-

temet som virker til industriens fordel, 
og som motvirker utvikling av trygge 
medikamenter.

Det første gjelder tre kriterier FDA 
bruker i vurderingen av nye medika-
menter, men som bidrar til godkjen-
ning av et stort antall uten betydelige 
terapeutiske fordeler. Nye medika-
menter testes ofte mot placebo i 
stedet for mot eksisterende, effektive 
behandlinger. I tillegg vurderes gjerne 
effekten ved bruk av ”surrogatende-
punkter” i stedet for faktiske effekter 
på pasienters helse. Forsøk som viser 
at produktet ikke er verre enn et annet 
medikament som brukes til å behandle 
samme tilstand, blir akseptert. Det blir 
ikke krevd at det nye medikamentet 
skal være bedre enn eldre, en praksis 
som bryter internasjonale, etiske 
standarder og som ikke gir nyttig 
informasjon til leger som skal for-
skrive medikamenter.

Donald W. Light
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For det andre har en praksis med å 
tillate bedrifter å teste egne produkter, 
ført til at forsøk utformes slik at de 
sjelden oppdager og rapporterer skade, 
men maksimaliserer dokumentasjon 
på nytte. I tillegg er kliniske studier 
utformet primært for å teste effekt, ikke 
for å fange opp mindre vanlige bivirk-
ninger. Industrivennlige regler tillater 
firmaene å utelukke pasienter med 
størst risiko for å få bivirkninger, sam-
tidig som de inkluderer de som mest 
sannsynlig har nytte av medikamentet. 
Dette får medikamentene til å fortone 
seg tryggere og mer effektive enn de i 
virkeligheten er. Slike dårlig utførte 
vitenskapelige studier ligger til grunn 
for et stort antall tungt markedsførte, 
nye medikamenter med få eller ingen 
nye terapeutiske fordeler. Mange nye 
medikamenter er så dårlig testet at de 
innebærer stor risiko for skade.

Tredje ankepunkt er at firmaene har 
skapt en ”rørledning” der studier 

dyttes inn i ene enden og kommer ut 
som ferdig trykte artikler i den andre. 
De bruker nemlig forsøk og tids-
skrifter som ledd i markedsføring av 
medikamentene. Forsøkene utformes 
for å produsere resultater som støtter 
markedsføringsprofilen for et medika-
ment, og redaktører, statistikere og 
skribenter betales for å skrive fagar-
tikler som setter medikamentet i et 
gunstig lys. 

Artikler som presenterer konklusjoner 
til kommersielt finansierte kliniske 
forsøk, har minst 2,5 ganger større 
sannsynlighet for å favorisere spon-
sorens medikament enn artikler som 
tar opp ikke-kommersielt finansierte, 
kliniske forsøk.5 Like fullt setter pub-
lisering i et fagfellevurdert tidsskrift 
standarden for medisinsk kunnskap. 
Publiserte artikler brukes til å legitim-
ere produkter som er resultat av for-
skning og utvikling og representerer 
nøkkelen i markedsføringa.

Selskapene prioriterer å publisere pos-
itive resultater fra medikamentforsøk 
og har noen ganger truet forskere 
med alvorlige represalier dersom de 
bryter koden av hemmelighold og 
konfidensialitet. En annen praksis er 
å publisere positive resultater flere 
ganger under forskjellige ”forkled-
ninger”. Studier som slår sammen 
resultater fra flere studier om samme 
tema (metaanalyser), blir derved 
misvisende og bidrar til at de klini-
ske retningslinjene legene bruker til 
forskrivning av medikamenter, ikke 
gjenspeiler best mulig praksis. 

Trioen påpeker at FDA i flere tiår har 
vært tause både om slik praksis og om 
avvikene mellom data de mottar fra 
firmaene, og funnene som foreligger 
i publiserte fagartikler. Dette skader 
pasientene, men tjener firmaene. 
Oppsummert mener trioen at uttest-
ing av medikamenter og FDAs kriter-
ier for godkjenning tilfører lite nyttig 
informasjon til leger om hvordan de 
skal forskrive nye medikamenter. 
Vakuumet fylles av ”dokumentasjon” 
utformet av firmaer som villeder leger 
til å forskrive medikamenter som er 
mindre trygge og effektive enn FDAs 
dokumentasjon viser.

2) egenandeler
På 1980-tallet var FDA dårlig finansi-
ert og måtte redusere virksomheten. 
Tida det tok å vurdere nye medika-
menter, økte fra åtte til 30 måneder. I 
1992 vedtok Kongressen en lov som ga 
FDA fullmakt til å samle inn egenan-
deler fra farmasøytisk industri. Dette 
ville tillate dem å ansette 600 flere 
konsulenter og korte ned tida det tok 
å vurdere nye medikamenter. Tilhen-
gere av loven mente at egenandelene 
ville øke incentiver for innovasjon og 
helse, noe som ikke skjedde. Egenan-
delene tok unna køen av søknader om 
godkjenning, men har ikke bidratt til 
økt innovasjon av klinisk overlegne 
medikamenter. 

Som motytelse for å betale egenande-
ler krevde selskapene at FDA skulle 
garantere at prioriterte søknader 
ble avgjort innen seks og ordinære 
søknader innen 12 måneder. En slik 
forkortet vurderingsprosess førte til 
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langt flere alvorlige skader fra medika-
menter fordi en grundig vurdering kan 
ta opp til 30 måneder. Det er beregnet 
at hver 10. måneds reduksjon i vurder-
ingstida førte til en økning i alvorlige 
bivirkninger på 17 prosent, en økning 
i innleggelser på sykehus på 11 prosent 
og 7 prosent flere dødsfall. 

Over 20 år etter lovendringen er 
bruken av regulatoriske verktøy blitt 
redusert, og industriens støttespillere 
hevder at mange liv kan reddes om nye 
medikamenter kommer raskere ut til 
pasientene. 

Innad i FDA har en redusert i vurder-
ingstid og frykten for å ikke overholde 
tidsfristene, ført til flere godkjente 
søknader før tidsfristene går ut. 
Medikamenter som godkjennes i løpet 
av de siste to månedene før tidsfristen 
går ut, har 3,3 ganger større sann-
synlighet enn medikamenter som 
godkjennes tidligere i prosessen for 
seinere å bli utstedt med en ”svart 
boks”-advarsel – den mest alvorlige 
sikkerhetsadvarselen FDA kan utstede. 
Tilsvarende var det omkring 7 ganger 
mer sannsynlig at medikamenter 
godkjent i tomånedersperioden før 
tidsfristen gikk ut, seinere blir trukket 
tilbake fra markedet. Hastverk for å 
rekke tidsfristen har følgelig medført 
at FDA godkjenner medikamenter 
som aldri burde vært det. 

Poliktikerne har vedtatt flere lover og 
tiltak for å bedre medikamentsikker-
heten, men ifølge trioen finnes ingen 
entydig dokumentasjon som viser at 
dette har redusert skadeomfanget av 
medikamenter.

Ifølge trioen sikrer loven om egenan-
deler en rask vurdering av nye medika-
mentsøknader, men gjør trygghet og 
håndhevelse avhengig av en grovt 
utilstrekkelig finansiering. Dette 
viderefører en historie med underfi-
nansiering der sikkerheten lider.

3) overvåking av 
medikamenter
Den klassiske konflikten mellom 
oppdragsgiver og regulerende myn-
dighet er økt fordi industrien har 
måttet betale store og økende egenan-

deler til FDA. Fordi egenandelen for 
å opprettholde godkjenning av et 
medikament skal betales hvert femte 
år, kan forsinkelser i fornying av inn-
betalingen lamme FDA økonomisk. 
USAs lov om egenbetaling har i praksis 
satt FDA på lønningslista til industrien 
den er satt til å regulere!

FDAs plikt til å betjene publikum 
undergraves av presset for å betjene 
selskapene det regulerer. Hovedhen-
sikten med overvåkning av medika-
menter etter at FDA har gitt markeds-
føringstillatelse, er å beskytte all-
mennheten mot mulige farer. Denne 
oppgaven blir imidlertid lagt i hendene 
på produsentene og den delen av FDA 
som firmaene betaler for å vurdere 
deres søknader.

Etter at et medikament er godkjent, 
setter farmaindustrien i gang aggres-
siv markedsføring overfor leger lenge 
før informasjon om sikkerhet er  
tilgjengelig. Dette maksimerer antall 
pasienter som eksponeres for risikoen 
fra de 25–40 nye molekylære enhetene 
som for tida godkjennes årlig. Svært 
få legemiddelkonsulenter diskuterer 
bivirkninger med legene. Selv om 
loven krever at firmaene sender inn 
markedsføringsmateriell for vurder-
ing, bevilger Kongressen FDA for lite 
til å kunne vurdere hvorvidt de om 
lag 75 000 innleveringene hvert år 
inneholder falsk eller villedende infor-
masjon. I tillegg er den lille strømmen 
av brev om at unøyaktigheter skal kor-
rigeres, underlagt en vurderingspro-
sess som ytterligere forsinker at slike 
opplysninger når firmaene. 

Markedsføring av et medikament for 
tilstander det ikke er godkjent for, 
undergraver hensikten med tester som 
skal vise at et medikament er effektivt 
og trygt for én spesifikk bruk. Faren for 
bivirkninger tilsier at medikamenter 
utenfor godkjente bruksområder, må 
testes særskilt på utsatte grupper som 
barn og kreftpasienter. Likevel er 75 
prosent av forskrivning til ikke-god-
kjent bruk verken underbygget av 
solid dokumentasjon eller ledsaget 
av en organisert metode for å samle 
inn slik dokumentasjon. Selskaper 
bruker ledende eksperter til å utvide  

bruksområder og retningslinjer og 
å foreta små, kortvarige forsøk som 
firmaene publiserer og gir til sine 
legekunder som ”dokumentasjon”.

En 15 måneders granskning i regi av 
Representantenes hus fant en tiltak-
ende slapphet i FDAs overvåkning 
og håndhevelsesprosedyrer. Dette 
er ikke bare farlig, men viser også 
en åpenbar uvilje mot å undersøke 
nærmere påstander fra egne felt-
kontorer. En rapport fra 2006 
dokumenterte videre en 54 prosents 
nedgang i utstedelse av varselsbrev 
til industrien. Siden den tid har 
ledelsen i FDA snakket om å være en 
”partner” for industrien, slik at flere 
medikamenter skal komme raskere 
ut til pasientene. Imidlertid synes 
nye produkter med kliniske fordeler 
å ha gått ned fra om lag 1 av 8 til 1 
av 12 per år, mens andelen som gir 
alvorlige skader, har gått opp fra 1 av 
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5 mot 1 av 3 i takt med økningene av 
antallet medikamenter som gis pri-
oritert status.

botemidler
Bekymrede fagfolk har foreslått en 
rekke tiltak for å redusere interesse-
konflikter og bedre tryggheten og 
effektivitet til medikamenter. Trioen 
nevner noen hovedmomenter. Selv 
om farmasøytisk industri gjør en 
viktig jobb med å oppdage og utvikle 
medikamenter, bør de ikke delta i 
kliniske studier. For eksempel kan det 
opprettes et eget institutt for dette.

FDA trenger nytt lederskap for å 
gjenopprette offentlighetens tillit og å 
bygge en ny kultur fokusert på sikker-
het gjennom håndheving av byråets 
regler. En rekke høringer på 1960- 
og 1970-tallet avdekket at FDA ofte 
sviktet egne regler og protokoller.

Bruken av egenandeler må opphøre, 
og FDA må i sin helhet finansieres 
av skattebetalerne. Det bør være helt 
klart hvis interesser FDA skal tjene.

Selv om godkjenningskriteriene bør 
tillate et tilstrekkelig antall terapeutisk 
tilsvarende medikamenter i én klasse 
til at legene får en valgmulighet, bør 
kriteriene også kreve pasientrelevant 
dokumentasjon på overlegenhet sam-
menliknet med andre medikamenter. 
Bare i spesielle tilfeller der det kan 
forsvares etisk, bør det gjennomføres 
forsøk der deltakende pasienter ikke 
kan forvente å oppleve fordeler. Alle 
bivirkninger, også hos dem som faller 
fra en studie, må rapporteres i en 
oppfølgingsperiode på to år. 

Kongressen bør opprette et nasjonalt 
medikamentsikkerhetsforum med 
makt, finansiering og mandat til å 
foreta uavhengige undersøkelser av og 

rapportering om medikamenter. Dette 
vil være i samsvar med standpunktet 
om at alle data om hvordan medika-
menter og vaksiner påvirker menne-
sker, er et offentlig gode og at tilgang 
til disse dataene er en menneskerett. 
Mangelen på forhåndsgodkjenning, 
sikkerhetstesting og systematisk 
overvåking etter at godkjenning er gitt, 
trenger øyeblikkelig oppmerksomhet. 

Trioen forventer ikke at noen av disse 
tiltakene vil bli iverksatt før folk flest 
slutter å kjøpe medikamenter av liten 
verdi. Man kan heller ikke forvente 
endringer så lenge en liten økonomisk 
elite finansierer politikernes valg-
kamp. Finansiering fra bredere lag av 
folket ville bidratt til at Kongressen 
hadde gjenvunnet sin institusjonelle 
integritet, noe den sosialdemokratiske 
presidentkandidaten Bernie Sanders 
(f. 1942) legger vekt på i årets valg-
kamp.

Ifølge Peter C. Gøtzsche er den far-
masøytiske industriens eventyrlig 
høye profitt basert på organisert 
kriminalitet.3 Overfor en slik industri 
må det settes inn tiltak på bred front. 
Bukken har lenge nok passet havrese-
kken på måter som gjør at mange 
medikamenter verken er effektive eller 
trygge.
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Vegetarkost i vinden 
– er plantekost sunnest?
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Vårt utgangspunkt for å besvare spørs-
målet om hvilket kosthold som er best 
for mennesker, er studier av hvordan 
vår art er blitt til gjennom flere mil-
lioner års evolusjon, samt studier av 
helsetilstanden til jegere og sankere 
sammenliknet med jordbrukere. Det 
foreligger nær unison enighet blant 
evolusjonsforskere at dagens mat-
vaner og livsstil avviker sterkt fra 
menneskets evolusjonære arv på tre 
områder:2

● Når det gjelder mottakeligheten for 
kroniske, degenerative sykdommer, 
er menneskets gener endret lite siden 
steinalderen. Menneskets genom ble 
selektert for gjennom fortidas evolu-
sjonære tilpasning til miljøet og for 
livsbetingelser som var framherskende 
den gangen, men ikke de som eksiste-
rer i dag.
● Fortidsmenneskenes ernæring var 
basert på ville dyr og alle slags vilt-
voksende planter. Avhengig av lokale 
forhold, sesong og tidsepoke bidro 
også honning, fisk og skjell (og ved 
matvareknapphet) ville kornsorter 
varierende tilskudd til kosten.
● Våre forgjengere var langt mer 
fysisk aktive enn dagens mennesker 
og inntok trolig i gjennomsnitt inntil 
50 prosent mer energi fra maten enn 
i dag.

Det er godt dokumentert at helsetil-
standen til våre forgjengere ble dras-
tisk mye dårligere etter overgangen til 
kornjordbruk. Biologer og evolusjons-
forskere er generelt enige om at mange, 
kanskje de fleste av oss, ikke er fullt 

ut tilpasset den ”nye maten” som ble 
innført med jordbruksrevolusjonen. 
Ifølge Loren Cordain har årsaken til 
utbredelsen av mange nye sykdommer 
og redusert funksjon blant verdens 
folk direkte sammenheng med over-
gangen fra jeger- og sankerkosthold til 
korn og kornprodukter.3

debatten om vegetar- 
kostens mulige fortrinn
I det etterfølgende fokuserer vi på de 
viktigste og mest vanlige argumentene 

som jevnlig reises i debatten om vege-
tarkost versus et kosthold basert på 
kjøtt og andre animalske produkter.

Påstand 1: Kjøtt er usunt, og dyre-
oppdrett belaster miljøet mye 
mer enn produksjon av planter. 
Derfor bør alle spise mer plante-
kost.

Kommentar: Kjøtt er i utgangs-
punktet sunt, men produksjonsme-
toden avgjør om det belaster miljøet 
eller ikke. Bearbeiding kan gjøre kjøtt 
mindre helsebringende, selv om det 
dreier seg om marginale funn. Men-
neskets forgjengere begynte gradvis å 
spise kjøtt fra omkring 2,5 millioner 
år siden, og etter at våre forgjengere 
begynte å varmebehandle maten, fikk 
de en så stor tilgang på konsentrerte 
næringsstoffer at det ble mulig å 

utvikle ”menneskelinjas” hjerne inntil 
den fikk et nesten tre ganger så stort 
volum som menneskeapenes.4 

Påstand 2: Råkost (”levende 
mat”) er bedre enn varme-
behandlet mat, som mister 
”livskraft”; kokt mat ”råtner” i 
tarmen.5,6 Et argument er at når 
man koker grønnsaker, under-
graves vår helse fordi vitaminer 
og enzymer blir forandret eller 
ødelagt.7

Kommentar: Evolusjonært har våre 
forgjengere spist rå bær og frukt, men 
varmebehandlet røtter (stivelseshol-
dige rotvekster gravd opp) og animal-
ske produkter. Hvis varmebehandlet 
mat var skadelig (råtning i tarmen), 
ville det gitt redusert overlevelse og 
muligheter for formering og tilbake-
gang til rå mat igjen. Opptaket av plan-
tekjemikalier fra varmebehandlete, 
gjerne finfordelte (moste) grønnsaker8 
er langt større enn opptaket fra råkost, 
og tilskudd av fett øker opptaket ytter-
ligere.9,10 Det samme gjelder opptaket 
av protein fra egg11 og andre animalske 
produkter, slik som seigt kjøtt.12

Enzymtilskudd brukes terapeutisk 
ved ulike sykdommer og tilstander 
hvor kroppen ikke lager nok av dem.13 
Friske personer lager normalt flere 
titalls fordøyelsesenzymer i mage- og 

Kostholdsdebatten er fortsatt levende, særlig på sosiale medier, hvor tilhengere 
av vegan/-vegetarkost påstår at kjøtt er usunt og at planter er det sunneste 
vi kan spise.1 Noen hevder at rå mat er særlig helsebringende og at koking, 
steiking eller annen varmebehandling reduserer matens kvalitet. Andre er mer 
nyanserte og mener at det kan være gunstig å spise både egg, fugl, fisk og 
annen sjømat, men at måltidene bør domineres av rå grønnsaker, frukt og bær. 
Her diskuterer vi argumentene, forskning og kliniske erfaringer, påstander som 
enten er vist å være direkte feil eller beror på misforståelser.

tekst DAg ViLJen PoLeszynski     foto shutterstock

Det er godt dokumentert at helsetilstanden 
til våre forgjengere ble drastisk mye dårligere 
etter overgangen til kornjordbruk. ”
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tarmkanalen (i munnen, magesekken, 
tynntarmen), hvor også kokt mat blir 
nedbrutt selv om de ikke inneholder 
aktive enzymer.

Planter inneholder en rekke antibei-
testoffer, inkludert lektiner. Disse 
kan bidra til en rekke helseskader14 
(blodklumping, mitose og andre bio-
kjemiske endringer av celler). Lektiner 
kan i noen tilfeller, men ikke alltid, 
nøytraliseres med varmebehandling.15

Påstand 3: Steiking som forkul-
ler eller brenner mat, er helse-
skadelig. 

Kommentar: Dette er delvis korrekt, 
men i små mengder kan brent kjøtt 
tenkes å ha hormetiske virkninger16 
(ved for eksempel å stimulere immun-
apparatet). Hormese er et viktig 
begrep i forståelsen av hvordan ulike 
giftstoffer påvirker mennesket, og 

hypotesen ser også ut til å stå sterkt 
når det gjelder radioaktivitet: svak 
stråling kan være gunstig selv om strå-
ling over en viss intensitet er dødelig.

Tilsvarende postulerer hygienehypo-
tesen17 at tidlig eksponering for smit-
testoffer, diverse mikroorganismer og 
parasitter øker sannsynligheten for å 
utvikle allergier seinere i livet. Impli-
kasjonen er at små mengder skadelige 
stoffer kan ha positive virkninger, et 
argument som støtter tradisjonelle 
folkegruppers inntak av jord og ulike 
forurensninger med mat.18 

Påstand 4: Planter inneholder 
viktige antioksidanter som ikke 
finnes i animalske produkter. 

Kommentar: Dyr spiser planter 
og nedbryter eller omdanner, men 
akkumulerer også mange antioksi-
danter fra planter i fettvev. Når vi 

spiser dyr, inntar vi også disse stof-
fene. Dessuten danner dyr en rekke 
enzymsystemer som nøytraliserer 
giftsystemer og frie radikaler vi 
inntar via luft, vann og mat. Planter 
mangler dessuten helt eller delvis en 
rekke næringsstoffer som er livsvik-
tige for oss: Vitamin B12 (finnes i sjø-
planter), fullverdig protein (man kan 
blande bønner og korn for å bedre 
proteinkvaliteten), langkjedete fett-
syrer som EPA og DHA (de kan lages 
fra α-linolensyre i linfrø, raps, osv.), 
vitamin A (kan bare delvis dannes 
fra ß-karoten), vitamin D3 (unød-
vendig hvis nok sol), vitamin K2, 
hem-jern (Fe3+ reduseres til Fe2+ vha. 
vitamin C og gir bedre opptak); lite 
kalsium (men nøtter en god kilde), 
stort volum (kan gjøres mindre med 
varmebehandling og høy fettandel). 
Korn inneholder antibeitestoffer 
som reduserer næringsverdien. Korn 
og andre planter kan imidlertid bear-
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beides og gi økt næringsinnhold og 
-opptak (se egen sak om spiring).

Påstand 5: Vegetarianere har 
bedre helse enn altetere. 

Kommentar: Studier som hevder 
dette, inneholder en rekke metodiske 
feil; jf. egen sak. Et empirisk funn er 
at et optimalt kosthold alltid innehol-
der en del animalske produkter, enten 
kjøtt, fisk, skjell og annen sjømat, 
melk/melkeprodukter, egg og/eller 
insekter. Vi har ikke funnet noen 
eksempler fra fortidsmiljøet (før jord-
bruksrevolusjonen) på grupper som 

har levd utelukkende på plantekost. 
Vegankost og varianter av vegetarkost 
er et nytt fenomen i evolusjonært per-
spektiv (se egen sak).

Påstand 6: Klinikker som bruker 
fettfattig plantekost som basis, 
har særlig gode resultater. 

Kommentar: Leder av Longevity 
Center i Santa Monica,19 oppfinneren 
Nathan Pritikin (1915–1985), behandlet 
pasienter med sterk overvekt og mange 
lidelser. Mange pasienter ble kvitt over-
vekt og diabetes på kort sikt, men på 
lang sikt viste det seg at mange pasienter 

fikk andre helseproblemer. Paradoksalt 
nok ble antialdringsforkjemperen Priti-
kin ikke gammel. I en alder av bare 69 
år begikk han selvmord og led da av to 
ulike typer blodkreft (leukemi).20

De positive virkningene mange opp-
lever etter relativt kortvarig erfaring 
med fettfattig, subkalorisk vegetar-
kost, skyldes at klientene har spist 
få kalorier og dermed tæret på eget 
kroppsfett. På lang sikt har slikt kost-
hold vist seg å være helseskadelig, noe 
lege Diana Schwarzbein oppdaget etter 
å ha blitt ansatt av Pritikin i 1990. Hun 
oppsummerte i to bøker erfaringer fra 
mer enn 3 000 pasienter og kunne vise 
til gode resultater med det motsatte av 
Pritikins anbefalinger, nemlig lite kar-
bohydrat, rikelig med fett og moderat 
proteininntak.21,22

Brukt som en kortvarig kur kan et 
subkalorisk, fettfattig kosthold gi gode 

Vi har ikke funnet noen eksempler fra 
fortidsmiljøet (før jordbruksrevolusjonen) på 
grupper som har levd utelukkende på plantekost. 
Vegankost og varianter av vegetarkost er et nytt 
fenomen i evolusjonært perspektiv.”
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resultater. Imidlertid er det vist at man 
kan få langt mer konsistente og gode 
resultater med vannfaste, som ikke 
må forveksles med sult (kommer som 
egen sak i VOF nr. 5). De helbredende 
virkningene av faste skjer fordi mage- 
og tarmkanalen får fullstendig hvile 
en periode, slik at resten av kroppen 
gis mulighet til å reparere skader og 
fornye vev. Tilsvarende, men i mindre 
grad, skjer om man spiser vegetarisk.

Påstand 7: Planter inneholder 
alle næringsstoffer vi trenger.

Kommentar: Et lite mindretall 
av befolkningen lever utelukkende 
av plantekost, og enkelte hevder at 
planter kan dekke alle våre ernærings-
behov. Dette er direkte galt. Veganere 
som ikke tar kosttilskudd, har stor 
sannsynlighet for å få mangler på 
blant annet vitamin B12, jern, kalsium 
vitamin D3, lange omega-3-fettsyrer 
(DHA, EPA) og protein.23 At noen 

veganere har bedre helse enn mange 
som lever på blandingskost, skyldes at 
mange som spiser kjøtt, fugl eller fisk, 
i tillegg spiser store mengder nærings-
fattig, høyglykemisk mat. Mange vega-
nere og vegetarianere unngår dessuten 
tobakk, alkohol og andre rusmidler.

Påstand 8: Helsetilstanden i for-
tidsmiljøet var dårlig og maksi-
mal levealder under 30 år.

Kommentar: Helsetilstanden var 
generelt god, og median levealder, 
basert på undersøkelser av jegere og 
sankere i nyere tid, var omkring 70 år 
og i en del kulturer lengre.24 Maksimal 
leveander blant inuitter var over 90 år 
ifølge Vilhjalmur Stefansson25 (1879–
1962). Forventet levealder i mange av 
dagens samfunn er langt kortere enn 
i jeger- og sankersamfunn. Dessuten 
hadde eldre både i jeger- og sanker-
samfunn og tradisjonelle samfunn 

langt bedre funksjonalitet (de deltok i 
produktivt arbeid, jf. også Okinawa) i 
høy alder enn eldre i dagens industri-
samfunn (gåstol, sykehjem).

Påstand 9: Plantekost tilfører 
måltidene volum og sørger derfor 
for sikker tømming av tarmen, 
hvilket følgelig er sunt (lite diverti-
kulose, ulcerøs kolitt, utposninger 
i endetarmen (skyldes ofte feil sit-
testilling under avføring), Crohns 
sykdom, mage- og tarmkreft).

Kommentar: Et stort volum med lite 
næringstett mat er ikke gunstig. Vår 
art er blitt tilpasset et kosthold med 
høy næringstetthet, noe som var en 
forutsetning for vår store hjerne. Det 
betyr at matens volum kan være lite, 
samtidig som varmebehandling øker 
næringsopptaket. I sum betyr det at 
fordøyelsesapparatet belastes svært 
lite (se egne beregninger av nærings-
innhold og volum på animalskbaserte 

og vegetariske måltider med samme 
energiinnhold). Sammenliknet med 
menneskeapene har mennesket svært 
lang tynntarm og liten tykktarm, svake 
tyggemuskler og produserer lite tarm-
gass. En voksen gorilla kan for eksem-
pel spise mer enn 18 kg mat hvert 
døgn i form av blader, knopper, urter 
og skudd, frukt, blomster, insekter og 
insekter;26 mennesket lever godt med 
et næringstett kosthold på 1–2 kg/d, 
noe som stiller helt andre krav til for-
døyelsesapparatet.

konklusjon
En rekke av påstandene som fremmes 
av veganere og vegetarianere, er 
direkte feil. Noen påstander er bare 
delvis korrekte, slik som at et godt sam-
mensatt vegetarkosthold er bedre enn 
et kosthold som inneholder animalske 
produkter. Det er mulig å opprettholde 
relativt god helse selv om man unngår 
alle animalske produkter, men dette 

krever særlig omtanke og dessuten at 
man tar tilskudd av næringsstoffer det 
ikke er mulig å få nok fra planter alene. 
Ikke desto mindre lever mange vege-
tarisk med god helse om de sammen-
liknes med for eksempel altetere på 
et ubalansert, høyglykemisk kosthold 
med innhold av mange ferdigvarer – 
slik svært mange lever i vår tid.

De som velger å leve vegetarisk, kan 
opprettholde god helse om de tar en 
rekke forbehold for å redusere mulige 
mangler og for å redusere volumet på 
maten, jf. egen sak. De som tror at bare 
de unngår animalske produkter, får de 
bedre helse, vil over tid oppdage at de 
mulige, positive effektene de opplever 
etter å ha gått over fra et dårlig sam-
mensatt kosthold, over tid vil vise seg å 
bli erstattet av andre helseproblemer.

Etter vår oppfatning er det direkte 
uansvarlig å basere barnematen ute-

Det er mulig å opprettholde relativt god helse selv 
om man unngår alle animalske produkter, men 
dette krever særlig omtanke og dessuten at man 
tar tilskudd av næringsstoffer det ikke er mulig å 
få nok fra planter alene. ”
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lukkende på plantekost fordi små barn 
i vekst har særlig stort næringsbehov i 
forbindelse med vekst og utvikling av 
sentralnervesystemet, skjelett og indre 
organer.

Vi er følgelig ikke imot vegetarkost, 
men debatten bør basere seg på argu-
menter som kan underbygges med 
en kombinasjon av en evolusjonær 
forståelse, forskning og kliniske erfa-
ringer. Det er heller intet ønske fra vår 
side å kritisere dem som av etiske og 
moralske årsaker ikke ønsker å drepe 
dyr. De bør imidlertid være klar over 
at all matproduksjon krever liv, enten 
det dreier seg om millioner av gnagere 
(mus, rotter, kaniner, harer), frosker, 
fugler, ekorn og andre smådyr som 
drepes under skurtresking eller mil-
liarder av insekter som både utryddes 
og inntas av vegetarianere over hele 
kloden.
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Planter inneholder verken vitamin 
B12, vitamin D3, vitamin K2, vitamin 
A eller langkjedete omega-3-fettsyrer 
som DHA (dokosaheksaensyre) og 
EPA (eikosapentaensyre).1 Et ensidig  
plantekosthold kan føre til mangel på 
jern, kalsium og essensielle amino-
syrer. Planter mangler mange moleky-
ler som pattedyr danner for å bygge opp 
skjelett, sener, brusk, ledd og muskler, 
samt tusenvis av signalmolekyler og 
enzymer som inngår i stoffskiftet. 

Selv om friske mennesker kan danne 
slike stoffer ved hjelp av stoffer som 
finnes i planter, kan mange ha nytte 
av å innta slike ferdigdannede mole-
kyler fordi egenproduksjonen ikke er 
optimal. Dette er blant annet grunnla-
get for terapeutisk bruk av hormoner 
som for eksempel tyroksin, østrogen, 
kortisol, veksthormon eller testos-
teron for personer med mangler.2

Det samme prinsippet gjelder for 
stoffer som kreatin, L-karnitin, DHA/
EPA, vitamin A eller kollagen – til-
skudd kan kompensere for manglende 
egenproduksjon.

Mangel på essensielle næringsstoffer 
vil over tid uunngåelig vise seg i form 
av redusert helsetilstand. Man får 

heller ikke automatisk i seg optimale 
mengder av alle essensielle eller delvis  
essensielle næringsstoffer selv om man 
spiser animalske produkter. Dette kan 
forklare hvorfor noen studier av hel-
setilstanden til vegetarianere viser at 
de har bedre helse enn majoritetsbe-
folkningen, som også spiser animalske 
produkter. Et forstyrrende element i 
slike studier er at mange vegetarianere 
generelt er mer helsebevisste enn folk 
flest og derfor røyker mindre, drikker 
mindre alkohol, mosjonerer mer og 
eventuelt driver stressmestring og 
andre helsefremmende aktiviteter som 
for eksempel yoga.

definisjoner
Hva som menes med vegetarkost, er 
dessuten ofte uklart definert, men det 
er generelt enighet om klassifisering i 
følgende grupper:

Veganere: De som kun spiser planter.
Vegetarianere: De som i hovedsak 
spiser planter, eventuelt også bruker 
litt melk/melkeprodukter (laktovege-
tarianere) og/eller egg (laktoovovege-
tarianere).

I tillegg snakker noen om pescetar-
ianere, definert som dem som hov-

edsakelig spiser planter, men som 
inkluderer fisk. Denne gruppa holder 
vi utenfor, siden fisk inneholder alle de 
nevnte næringsstoffene nevnt ovenfor; 
i dette tilfellet dreier det seg i stedet 
om en variant av altetere.

I tillegg kan man skille mellom rå og 
varmebehandlet mat. Alle som kun 
spiser rå planter og rått kjøtt, kan 
betegnes som ”råkostere”. Vi kjenner 
ikke til studier av grupper som har 
brukt et slikt kosthold over lang tid, selv 
om det finnes eksempler på enkeltper-
soner som enten har levd på ukokt kjøtt 
eller rå plantekost. De fleste grønn-
saker og gressarter inneholder en rekke 
giftstoffer som fungerer som forsvar 
mot å bli spist. Disse kan nøytraliseres 
eller skilles ut ved koking. Arkeologiske 
funn tyder på at kokekar ikke ble tatt 
i bruk før tidligst for omkring 56 000 
år siden, det vil si at slike planter ikke 
har vært en naturlig del av kostholdet i 
mesteparten av vår evolusjonshistorie.3

næringsinnholdet  
i vegetarkost
I det etterfølgende ser vi nærmere på 
forskning som har undersøkt nærings- 
innholdet i vegetarkosthold. Hensik-
ten er ikke å gi en omfattende oversikt 

Vi har ikke funnet eksempler på folkegrupper som utelukkende ernærte seg på plantekost 
før jordbruksrevolusjonen. Likevel hevder en del vegetarianere og veganere at planter er 
bedre for helsa enn kjøtt, fisk og andre animalske produkter. De begrunner dette med 
studier som har sammenliknet vegetarianeres helse med befolkningen for øvrig og viser 
til at mange intelligente personer har levd vegetarisk. Studier som har sammenliknet 
helsetilstanden til vegetarianere med altetere, er imidlertid ofte metodisk dårlig utført. 
Flere studier viser at særlig veganere lider av til dels alvorlige ernæringsmangler.

tekst DAg ViLJen PoLeszynski     foto shutterstock

Har vegetarianere 
bedre helse enn andre?
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over studier, men å vise eksempler på 
det som i faglitteraturen er vist å være 
typisk for vegetarisk kosthold sam-
menliknet med alteterkosthold.

En britisk studie fra 19914 undersøkte 
næringsinntaket til 32 som ikke spiste 
kjøtt, 52 laktoovovegetarianere og 
38 veganere som veide alt de spiste 
i tre dager. Forskerne beregnet der-
etter innholdet av energi (kcal) og 
næringsstoffer og sammenliknet med 
offisielt anbefalte dagsinntak.

Alle grupper fikk i seg nok energi, og 
bare veganere inntok så lite fett som 

anbefalt. Veganere fikk i seg lite jod, 
riboflavin (B2) og vitamin B12, men mer 
enn halvparten mente likevel at kosten 
inneholdt alle vitaminer de behøvde. 
Omkring 25 prosent tok tilskudd i 
studieperioden. I alle gruppene var 
karbohydratinnholdet høyt, det vil 
si omkring 270–290 g per dag, mens 
inntaket av protein utgjorde 12–14 
prosent av matens energi. Fettinntaket 
varierte fra 34 til 37 prosent, mot 38 
prosent i nasjonale studier.

Forholdet mellom omega-6- og ome-
ga-3-fettsyrer var langt over optimalt i 
noen grupper og var på hele 14:1 blant 

mannlige veganere mot omkring 7 for 
dem som ikke spiste kjøtt og 9 for lak-
toovovegetarianerne. Veganere fikk i 
seg mest vitamin C (172 mg/d, 40–50 
mg mer enn øvrige grupper) og folat 
(448 mg/d, 70–80 mg mer enn de 
øvrige).

Nyere studier har dokumentert at 
veganere har problemer med å innta 
selv et moderat dagsinntak av vitamin 
B12 på 2,4 µg/d. En undersøkelse av 
6 898 menn viste at 52 prosent av de 
som var veganere hadde B12-mangel, 
men ingen av 226 altetere.5

Dårlig B12-status kan føre til kogni-
tive forstyrrelse, nevropatier, svakhet 
og makrocyttisk anemi (for få og 
forstørrede røde blodceller) med tret-
thet og energiløshet.6 Mangler påvirker 
fordøyelsen og opptak av næringsst-
offer samt omsetningen av serotonin 
og melatonin. Vegetarianere har noe 
lavere risiko for å dø av hjerteinfarkt 

De fleste grønnsaker og gressarter inneholder 
en rekke giftstoffer som fungerer som forsvar 
mot å bli spist. Disse kan nøytraliseres eller 
skilles ut ved koking. Arkeologiske funn tyder 
på at kokekar ikke ble tatt i bruk før tidligst for 
omkring 56 000 år siden.”
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enn den allmenne befolkningen, men 
dårlig B12-status er forbundet med økt 
homocysteinnivå, som igjen er forbun-
det med økt risiko for sirkulasjons-
forstyrrelser.

Mange veganere har dårlig jernsta-
tus, siden kostholdet inneholder 
stoffer som hemmer jernopptaket, 
slik som fytater i korn. Jernmangel 
er mer utbredt blant unge kvinner på 
vegankost enn blant eldre kvinner og 
altetere.7 

En rekke studier har dokumentert 
lavere inntak av kalsium og vitamin 
D blant veganere.6,8 Flere av dem har 
blant annet påvist rakitt (engelsk 
syke) blant mange vegetarianere og 
veganere, som unngår gode vitamin 
D-kilder som tran, fett fra utegående 
svin, sjømat, smør/fettrike melkepro-
dukter og kylling fôret med omega-3-
fettsyrer.9 Det samme gjelder inntaket 
av α-linolensyre, EPA (eikosapentaen-
syre) og DHA (dokosaheksaensyre), 
som imidlertid kan dannes i kroppen 
dersom inntaket av α-linolensyre og 
kofaktorer er tilstrekkelig.

En forskergruppe undersøkte i 2015 
næringsinntaket til fire grupper med 
forskjellig kosthold blant 30 251 
deltakere fra Oxfordstudien (se ned-
enfor15): 18 244 kjøttspisere, 4 531 
som spiste fisk (men ikke kjøtt), 6 673  
vegetarianere og 803 veganere.10 Grup-
pene hadde signifikante forskjeller i 
næringsinntak: Kjøttspisere fikk i seg 
mest energi og veganere minst;

veganere inntok mest flerumettede 
fettsyrer, kostfiber, vitamin C og E, 
folat, magnesium, jern og kobber; 
kjøttspisere hadde høyest inntak av 
mettet fett, protein, vitamin B2, B12, 
vitamin D, sink og jod; veganere hadde 
mangelfullt inntak av vitamin B12 og 
jod.

Et ensidig vegankosthold kan tilføre 
for lite protein, noe som imidlertid kan 
motvirkes ved å blande ulike kilder 
som bønner med ris og andre korn-
sorter. Dette øker imidlertid volumet 
og stiller krav til riktig sammensetning 
av kostholdet.

Det er mulig å sikre et tilstrekke-
lig inntak av næringsstoffer via et 
vegankosthold om man er nøye med 
hva man inkluderer i kostholdet, jf. 
nedenstående oversikt.1

Bevisste veganere som bruker tid på 
å sette sammen best mulig kosthold, 
kan unngå mangler. Dette gjelder hvis 
de bruker en del sjøplanter (som sikrer 
jod), tar tilskudd av B12, vitamin D3 (i 
det minste fra september til og med 
april) og omega-3-fettsyrer. Tabellen 
viser imidlertid at dette kan være van-
skelig å få til kun med ”kortreist” mat, 
det vil si tradisjonelle norske matvarer. 
En langt enklere løsning er å inkludere 
animalske produkter som fisk og/eller 
kjøtt (fullverdig protein, B12, jern og 
omega-3-fettsyrer), egg (D3, fullver-
dig protein) eller melkeprodukter 
(kalsium, D3, fullverdig protein).

Mange tror feilaktig at planter inne-
holder vitamin A, et viktig næringsst-
off som beskytter mot infeksjoner og 
holder kroppens slimhinner intakt. 
Vitamin A kan dannes fra ß-karoten, 
som det finnes rikelig av blant annet 
i gulrøtter, rød palmeolje og søtpo-
teter.11 Imidlertid kan karoten bare 
omdannes i tarmen ved tilstedeværelse 
av gallesalter, det vil si at man må 
innta fett sammen med slike grønn-
saker. Omdanningen til vitamin A fra 
ß-karoten er dessuten dårlig, og langt 
bedre kilder er feite melkeprodukter 
og tran.8

De som hevder at det er påvist helsefor-
deler forbundet med å leve på vegankost, 
sammenliknet med et variert kosthold 
som inkluderer animalske produkter, 
tar ikke hensyn til metodeproblemene 
forbundet med slike sammenlikninger. 
Et hovedproblem er at det aldri er 
utført studier som sammenlikner vari-

næringsstoffer det er lite av i vegankosthold
Næringsstoff Mulige kilder

Vitamin B12 Anriket soya- og rismelk, frokostblandinger,  
kjøtterstatninger, gjær, kosttilskudd

Kalsium Melasse, berikete planteblandinger og juice, 
grønnkål

Vitamin D3 Anrikede melkeerstatninger fra planter (mandel, 
soya, hasselnøtt), UVA-bestrålt sopp

Omega-3-fettsyrer* 
(EPA, DHA)

Alger (EPA, DHA), chia, linfrø, valnøtter 
(α-linolensyre, linolsyre)

Jern Spinat, grønnkål, linser, soyabønner, tofu
Essensielle  
aminosyrer

Soya, quinoa, bokhvete, hampefrø, chia,  
belgfrukter

*EPA = eikosapentaensyre; DHA = dokosaheksaensyre
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anter av det som ifølge en evolusjonær 
begrunnelse representerer et eller flere 
typer optimalt kosthold, med ulike 
varianter av vegankost. Blant annet 
må veganere ikke bare sette sammen 
kostholdet nøye for å tilfredsstille sine 
ernæringsbehov, de må også innta et 
større volum og eventuelt bruke ”eksot-
iske” matvarer. 

En viktig årsak til at mange tror at veg-
etarkosthold er sunnere enn et blan-
dingskosthold, er studier av spesielle 
grupper som for eksempel unngår 
kjøtt, og som tilsynelatende har bedre 
helse enn den allmenne befolknin-
gen. Vi skal se nærmere på noen slike 
studier.

adventisters og  
vegetarianeres helse
En religiøs gruppe som er blitt viet 
særlig oppmerksomhet på grunn av 
påbud om en helsefremmende livs-

stil, er 7.-dagsadventistene. Advent-
istkirken har 24 millioner tilhengere 
over hele verden, og medlemmene 
forventes å avstå fra tobakk og alkohol 
og oppmuntres til å følge et vegetarisk 
kosthold. Nesten ingen adventister i 
USA røyker, og de aller fleste drikker 
ikke alkohol. Mange følger et lak-
toovovegetarisk kosthold eller spiser 
kjøtt mindre enn en gang i uka, mens 
omkring halvparten følger et blandings- 
kosthold tilsvarende befolkningen for 
øvrig.12 Adventisters dødelighetsstudie 
(AMS) i California 1960–66 og en 
studie av adventisters allmenne hel-
setilstand (AHS-1) 1974–88 indikerte 
at de hadde lavere risiko for å rammes 
av kreft, hjerte- og karsykdom og dia-
betes enn den generelle befolkningen. 
Studiene viste at kvinnelige advent-
ister levde 7,3 år lengre og mannlige 
adventister 4,4 år lengre enn befolk-
ningen for øvrig.

Resultater fra en undersøkelse av 24 
044 sektmedlemmer 35 år og eldre i 
California ble publisert i 1978.13 Etter 
en oppfølging på seks år fant forskerne 
at antallet dødsfall av hjerteinfarkt var 
henholdsvis 28 og 50 prosent lavere 
enn en tilsvarende gruppe californiere 
som spiste ”vanlig”. Forskerne la til at 
adventistene verken røykte eller drakk 
alkohol og at dette kunne forklare en 
stor del av den reduserte risikoen for 
hjerteinfarkt. En studie publisert i 1985 
undersøkte sammenhengen mellom 
plasmatestosteron og andre steroider 
i blodet blant 12 adventister på vege-
tarkost, 10 som ikke levde vegetarisk 
og 8 kontroller.14 Blodprøver viste at 
konsentrasjonen av testosteron var 
signifikant lavere blant vegetarianere 
enn blant kontrollene.

To forskere publiserte i 1982 en 
analyse av vegetarianere og fant at selv 
om de hadde litt lavere dødelighet enn 
kontroller, var dødsfall av alle årsaker 
vesentlig høyere.15 Den amerikanske 
naturopatiske legen og forfatteren 
Stephen Byrnes (døde i 2004) har vist 
at flere studier som ikke finner for-
deler ved vegetarisk kosthold, feilaktig 
konkluderer at menn som ofte spiser 
kjøtt og kvinner som inntar lite salat, 
levere kortere enn andre.8 En omfat-
tende undersøkelse av hjertesykdom 
foretatt av Russel Smith, PhD, viste 
at et økende inntak av animalske pro-
dukter reduserte det relative antallet 
dødsfall.16

Interessen for vegetarkost har eksistert 
lenge fordi vegetarianere i rike land 
tilsynelatende har bedre helse enn 
altetere. I 1980 startet Oxford Vege-
tarstudien og Den europeiske pros-
pektive undersøkelsen av kreft og 
ernæring, og i 2016 ble resultatene av 
en samlet analyse av data fra to studier 
som inkluderte 60 310 personer bosatt 
i Storbritannia.17

Totalt spiste 18 431 kjøtt gjennomsnit-
tlig minst 5 ganger i uka, mens 13 039 
spiste kjøtt av og til, 8 516 spiste fisk 
(men ikke kjøtt), og 20 234 var vege-
tarianere, inkludert 2 228 veganere. 
Analysene viste ingen forskjeller i total 
dødelighet mellom gruppene, mens 
dødeligheten varierte noe for ulike 
dødsårsaker uten at det var klinisk av 
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betydning.18 Forskerne fant ingen sig-
nifikante forskjeller i total dødelighet 
mellom vegetarianere og sammenli-
knende grupper ikke-vegetarianere, 
men ikke unaturlig fant de forskjeller i 
det relative antallet som døde av ulike 
sykdommer og antydet at årsakene til 
dette bør undersøkes nærmere.

religiøse tabuer
En rekke av verdens religioner inne-
holder krav eller regler for hvilke 
matvarer som de troende skal eller 
bør spise og/eller unngå. Ernærings-
komiteen i Den britiske barnelegefore-
ningen19 avga i 1988 en rapport som 
viser hvilke råd 11 forskjellige reli-
gioner gir om kosthold. De fant at ni 
religioner advarte mot svinekjøtt, åtte 

mot storfekjøtt og 6 mot andre typer 
kjøtt, seks mot skalldyr og fisk uten 
skall, fem mot egg, en mot melk og tre 
mot boksemat. Det mest liberale tros-
samfunnet ble funnet å være bahai, 
hvor det ikke forelå bestemte forbud 
mot noen matvarer, selv om mange 
bahaier er vegetarianere.

Oversikten viser at ingen av de 
religiøse gruppene baserer seg 
verken på evolusjonære argumenter 
om hvordan vår art har utviklet seg 
i samspill med kostholdet gjennom 
flere millioner år, eller på forskning 
som viser samsvar med påbudene. 
Det samme kan sies om vegetarianere 
eller andre grupper som baserer seg 
på trosoppfatninger i stedet for forsk-

ning, kliniske studier og egeneksper-
imenter.

Målet – optimalt  
kosthold for alle
Mange studier viser at få mennesker 
spiser optimalt, det vil si et kosthold 
som er i pakt med det vi som art er 
evolusjonært best tilpasset, og som 
inneholder alle næringsstoffer de 
trenger i doser som hver enkelt må 
ha for å oppnå best mulig helse. Dette 
er vanskelig å få til med et vegetar-
isk kosthold, og særlig med et kost-
hold basert utelukkende på planter 
(vegankosthold). Mange vil ha behov 
for kosttilskudd for å bøte på mangler 
i kostholdet, ikke bare veganere.

Ovennevnte argumenter betyr ikke at 
vi er imot ulike varianter av vegetar- 
kosthold. Vi er først og fremst tilhen-
gere av at så mange som mulig følger 
et kosthold som med stor sannsyn-
lighet bidrar til at de får best mulig 
helse gjennom et langt liv. Dersom et 
vegetarisk kosthold skal fungere slik, 
må det være usedvanlig nøye sammen-
satt. Vi er fra naturens side altetere 
som i uminnelige tider har basert oss 
på både animalsk og vegetarisk mat i 
nærområdet. 

Selv om vi legger stor vekt på at men-
nesket er alteter, betyr det imidlertid 
ikke at vi støtter storskala produksjon 
av kjøtt med omfattende bruk av anti-
biotika, veksthormoner og proteinrikt 
fôr (soya), en driftsform vi særlig ser i 
land som USA. Kritikken av slike pro-
duksjonsmetoder er særlig kommet fra 
dyrerettsaktivister og vegetarianere, 
og mange bruker det som begrunnelse 
for ikke å spise kjøtt. Det er lett å stille 
seg bak denne kritikken, men dette er 
irrelevante argumenter i debatten om 
hva slags kosthold som gir oss best 
helse gjennom et langt livsløp.
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Mennesket er fra naturens side 
verken planteeter eller rovdyr. Vi er 
fleksible altetere (omnivorer) som kan 
livnære seg på et vidt spekter av ulike 
matvarer i forskjellige kombinasjoner 
– både vegetabilske og animalske.
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Mennesket 
– en alteter

● Våre tidligste forfedre levde for 
mange millioner år siden av 
insekter. Seinere arter levde 
hovedsakelig av planter, og for et 
par millioner år siden begynte våre 
forgjengere å inkludere stadig mer 
animalsk mat i kostholdet.

● Menneskelinjas evolusjon 
kan karakteriseres ved et 
gradvis økt inntak av kjøtt, 
som i utgangspunktet kom fra 
åtselspising, og gradvis mer fra 
aktiv jakt.

● Slekten Homo er etter 2,6 millioner 
år fysiologisk godt tilpasset kjøtt.

● Jegere og sankere flest fikk en 
stor andel av energien fra animalsk 
mat. Mennesket som art er ikke 
vegetarianer, og animalsk mat 
dominerer der den er tilgjengelig.

● Jegere og sankere foretrekker 
store framfor små dyr, animalsk 
framfor vegetabilsk mat og de 
feiteste delene av dyra.

● Det har alltid vært store variasjoner 
i kostholdet til jegere og sankere 
på grunn av ulikheter i geografi, 
sesong og istider.

● Et ”steinalderkosthold” består av 
det man kan jakte, fange og sanke 

på land, i vann og/eller strandsoner 
– avhengig av hvor man lever. 

● Ved siden av store viltarter spiste 
våre forgjengere fisk, småvilt, 
skjell og skalldyr, viltvoksende 
grønnsaker, urter, frukt og bær, 
røtter/rotknoller, insekter, nøtter 
og sopp, gjerne supplert med 
honning.

● Mennesket er fra naturens side en 
fleksibel alteter (omnivor) som kan 
livnære seg på et vidt spekter av 
matvarer – både vegetabilske og 
animalske.

kort fortalt
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Hvis man tar utgangspunkt i dagens 
mennesker og går tilbake mange mil-
lioner år, finner vi tidlige forgjengere 
blant pattedyrene som var insektetere. 
Går vi derfra framover mot vår tid 
igjen, utviklet det seg nye arter som 
blant annet ble tilpasset hovedsakelig 
å leve av planter, inkludert frukt, bær, 
sopp, blader og skudd. Går vi enda 
nærmere vår tid, endret enkelte av 
våre forgjengere seg til altetere, det vil 
si at de gradvis begynte å spise stadig 
mer animalsk mat. 

Gjennom en betydelig periode av 
fortida antas våre forgjengere å ha 
livnært seg på mye animalsk mat i 
kostholdet som en integrert del av en 
livsform som spesialiserte storvilt- 
jegere.1,2 En mindre gruppe forsk-
ere mener at den animalske maten i 
hovedsak kom fra strandsoner (fisk, 
skalldyr, skjell, skilpadder, fugleegg, 
med videre).3 Det er imidlertid enighet 
at dagens mennesker er altetere, det 
vil si at vårt fordøyelsessystem er så 
fleksibelt at vi kan livnære oss på et 
vidt spekter av matvarer. Et kosthold 
med en blanding av næringsemner 
(blandingskosthold) er derfor typisk 
for mennesket som art.

At våre fjerne forfedre blant pat-
tedyrene var insektetere, framgår av 
studier av fossiler fra denne perioden. 
Deres tyggeapparat viste høye, skarpe 
tenner med velutviklede tyggeknuter 
(tannknøler). Fra nålevende arter 
vet man at slike tannsett er hensikts-
messige for å spise insekter og vir-
velløse dyr med myke kropper, som 
hurtig kan deles i biter og kan raskt 
svelges. Denne typen tannsett med 
høye, skarpe tenner og velutviklede  
tyggeknuter er imidlertid dårlig egnet 
til å tygge grove frø med tykke skall 
eller fiberholdige frukter. Derfor antas 
det å ha foregått seleksjon tidlig i pri-
matenes evolusjon for kortere og mer 
kuleformede tannknøler og bredere 
tyggeflater som kunne male opp 
maten ved tygging. Samtidig ble også 
snutepartiet redusert. 

Med framveksten av fullt utviklede 
primater i den geologiske perioden 
eocen for 55 millioner år siden hadde 
et skifte fra et insektdominert kosthold 

til et frukt- og plantedominert kosthold 
funnet sted i mange primatslekter. 
Kinnene til de første ekte primatene 
reflekterer økt avhengighet av frukt 
ved at molarene (kinntennene) har 
mer avrundede tyggeknuter.1,2 Ifølge 
en konkurrerende hypotese i fossil-
forskningen til sekvensen insekter è 
frukt/planter è kjøtt kan både insek-
ter og frukt ha vært utgangspunktet for 
primatene.4

betydningen av kjøtt
Hominider (menneskelinja) brukes 
ofte som en fellesbetegnelse for tobe-
inte primater, enten de står i en direkte 
forbindelseslinje til vår egen art eller 
representerer utdødde sidegreiner.3:xv 
Menneskelinjas evolusjon kan kar-
akteriseres ved to viktige trender:1 
For det første har det vært en gradvis 
økning i inntaket av kjøtt (inkludert 
indre organer, marg og fett) i de tidlige 
menneskenes kosthold. Kjøtt utgjør 
lett tilgang til alle næringsstoffene 
menneskekroppen trenger. For det 
andre har dette sannsynligvis endret 
seg gradvis med utgangspunkt i åtsel-
spising. Etter hvert som årtusenene 
gikk, ble innslaget av kjøtt fra 
aktiv jakt stadig større. Det er 
lett å erkjenne at våre forgjen-
gere for 3–4 millioner år siden 
(Australopithecus) kan 
ha startet med åtsel-
spising da de hadde 

mindre kropper og hjerner enn Homo 
og dermed mindre muligheter og evne 
til organisert og effektiv jakt. Våre  
forgjengere startet trolig kjøttspising 
med å stjele bytte fra større rovdyr 
eller baserte seg på det som blir lig-
gende igjen når rovdyra har gjort seg 
ferdige. I tillegg spiste de trolig dyr 
som var omkommet etter spontane 
gras- og skogbranner.

Gjennom årtusenene antas artene i 
slekten Homo å ha blitt stadig bedre 
fysiologisk tilpasset å nyttiggjøre seg 
kjøtt. Faktisk kan denne trenden ha 
vart så lenge som de siste 2,6 mil-
lioner år. Enkelte forskere mener til 
og med at mennesket fra naturens 
side er bedre tilpasset å spise kjøtt enn 
planter, det vil si at vi som altetere 
gjennom evolusjonsprosessen er blitt 
forskjøvet nærmere rovdyra enn plan-
teeterne.5:158 La oss illustrere dette ved 
to eksempler, kroppens syntese av 
aminosyra taurin og av langkjedete, 
umettede fettsyrer.
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Planteetere som storfe (kyr) syn-
tetiserer taurin fra andre aminosyrer 
(forløpere) som finnes i planter. 
Katter, som er rovdyr, mangler evnen 
til å syntetisere taurin i leveren. Men-
nesket har denne evnen, men den er 
begrenset og lite effektiv, særlig hos 
spedbarn. Morsmelkerstatninger til-
settes derfor taurin.5:159,6,7

Planteetere syntetiserer fettsyrer med 
20 karbonatomer i leveren fra plante- 
baserte fettsyrer med 18 karbonato-
mer. Katter har evolusjonært mistet 
denne evnen fordi de ikke har hatt 
behov for den. De får nemlig fettsyrer 
med 20 karbonatomer direkte fra sine 
byttedyr. Omdanning til lange, fler-

umettede fettsyrer som DHA og EPA 
er hos mennesket lite effektiv,8 noe 
som kan skyldes en periode på mer 
enn to millioner år med kjøttinntak i 
fortiden.5:160

Et mindretall blant forskerne argu-
menterer som nevnt for at animalsk 
mat ikke bør settes lik kjøtt, men i vel 
så stor grad kan ha vært utgjort av fisk, 
skalldyr, skilpadder, fugleegg, m.v.3

steinalderkosthold
La oss nå ta for oss en del fellestrekk 
ved ulike typer kosthold hos våre 
forgjengere, slik det kan antas å ha 
vært på slutten av yngre paleolitti-
kum, altså før jordbruksrevolusjonen 
begynte for 10 000 år siden. Selv om 
det er omfattende variasjoner mellom 
dem, omtales de ofte i entall som 
”steinalderkosthold” (eng. Paleolithic 
nutrition). Studier av et slikt kosthold 
har en lang historie, men fikk fornyet 
oppmerksomhet etter 1985 da de to 
amerikanske legene S. Boyd Eaton og 
Melvin J. Konner publiserte det som 
nå regnes som en klassisk artikkel kalt 

”Paleolithic nutrition” .9 De argument-
erte for at forekomsten av mange kro-
niske sykdommer i moderne samfunn 
– som fedme, høyt blodtrykk, hjerte- 
og karsykdommer og diabetes – er en 
konsekvens av mistilpasning mellom 
moderne kosthold og det vår art ble til-
passet å spise som førhistoriske jegere 
og sankere. Vi har altså et genetisk 
potensial som avhenger av den maten 
som ble spist av førhistoriske jegere og 
sankere, men som ikke fullt blir real-
isert med dagens moderne, vestlige 
kosthold. Konsekvensen er mange av 
de kroniske sykdommene vi sliter med 
i vår tid. Eaton og Konner tok også et 
oppgjør med den forestillingen tid-
ligere antropologiske forskere hadde 
tegnet av jegere og sankere som hov-
edsakelig vegetarianere. Et mer nyan-
sert bilde har vokst fram basert på nye 
sammenliknende studier av folk som 
lever på tradisjonelt vis og av andre 
primater. De argumenterte for at 
mennesket ikke har blitt tilpasset til å 
spise én enkelt steinalderkost, men er 
tilpasset et meget fleksibelt matinntak.

Loren Cordain

Boyd Eaton
De argumenterte for at forekomsten av mange 
kroniske sykdommer i moderne samfunn 
– som fedme, høyt blodtrykk, hjerte- og 
karsykdommer og diabetes – er en konsekvens 
av mistilpasning mellom moderne kosthold 
og det vår art ble tilpasset å spise som 
førhistoriske jegere og sankere. ”
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Denne forskningen er videreført av 
Loren Cordain, som for øvrig har et 
utstrakt samarbeid med Eaton. I et 
viktig arbeid fra 2000 undersøkte de 
kostholdet til 229 jeger- og sankersam-
funn.10 Der beregnet de blant annet at 
73 prosent av samfunnene fikk 56–65 
prosent av energien fra animalsk mat. 
Liknende resultater er presentert i 
en annen artikkel som tar for seg 13 
meget detaljerte, kvantitative studier.11 
To sentrale kjernepunkter er altså at 
mennesket på ingen måte kan sies 
å være vegetarianere og at animalsk 
mat dominerer der den er tilgjengelig. 
Dette støttes også av pionerstudiene til 
tannlegen Weston Price (1870–1947)12 
og antropologen H. Leon Abrams jr.16 

Det kan selvsagt reises spørsmål om de 
gjenværende jegere og sankerne som 
er blitt studert, er representative for 

alle mennesker eller om de represen-
terer et skjevt utvalg. Representerer 
de kanskje bare ”restbefolkninger” i 
dårlige leveområder? Det er all grunn 
til å merke seg denne generelle meto-
diske innvendingen.13,14 Cordain og 
medarbeideres omfattende data fra 
hele 229 samfunn er like fullt de beste 
som er tilgjengelig. En rekke andre 
betraktninger gjør at vi har få proble-
mer med å feste lit til hovedkonklus-
jonene fra deres forskning.

Viktige avg jørelser  
for jegere og sankere
Alle med en livsstil som jegere og 
sankere er tvunget til å skaffe mer 
energi fra jakt og/eller sanking enn 
den energien de bruker på å skaffe den. 
De må derfor prioritere matkilder i 
forhold til hvor mye energi de får igjen 
for innsatsen. Dette er avgjørelser alle 

dyr står overfor, og i biologien finnes 
en velutviklet teori for å forklare slik 
atferd, nemlig optimal furasjerings- 
teori.15 Furasjering omfatter hele pro-
sessen med å lete etter, finne/fange og 
bringe maten dit den skal spises.

De dataene som finnes, passer godt 
med forutsigelsene fra optimal furas-
jeringsteori. Jegere og sankere fore-
trekker generelt store framfor små 
dyr. Animalsk mat foretrekkes nesten 
alltid over vegetabilsk mat. Det er 
dessuten liten tvil om at jegere og 
sankere foretrekker de feiteste delene 
av dyr de har jaktet og drept.5,11,16,17 
Imidlertid bør det her legges til at også 
plantekost verdsettes høyt blant jegere 
og sankere. Grunner er trolig at dette 
skaper variasjon i kosten, ikke minst 
med hensyn til smak, og tilfører viktige 
næringsstoffer som komplimenterer 

Alle med en livsstil 
som jegere og 
sankere er tvunget 
til å skaffe mer 
energi fra jakt og/
eller sanking enn 
den energien 
de bruker på å 
skaffe den. De må 
derfor prioritere 
matkilder i forhold 
til hvor mye energi 
de får igjen for 
innsatsen. 

”
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og muligens øker toleransen for  
kjøttdietten.18 Dessuten gir det mer 
stabil tilgang på mat i perioder hvor 
tilgangen på byttedyr kan være redu-
sert eller fraværende.

Variasjoner
Når vi skal tilnærme oss problem- 
stillingen om hva våre forgjengere 
kan antas å ha spist i tusenårene før  
jordbruksrevolusjonen, bør vi hele 
tida ha i minne at geografi, sesong og 
istider har påvirket tilgangen på mat. 
Geografiske forskjeller mellom befolk-
ninger har gjort at de med nødven-
dighet har måttet spise ulikt. Tenk på 
hvor forskjellig det fortoner seg å leve 
i Arktis, en ørken eller en regnskog. 

Årstidene og årlige fluktuasjoner i vilt-
bestander gjør også at mattilgangen 
varierer. I nordområdene vil det for 
eksempel ikke være fersk frukt, bær 
eller grønnsaker direkte tilgjengelig 
annet enn om sommeren, selv om 
det er kjent at inuitter har konservert 
urter og bær i fett (pemmikan).18 Den 
geologiske epoken pleistocen er kar-
akterisert av et variabelt klima og en 
rekke istider. Dette har også vært fak-
torer våre forgjengere måtte tilpasse 
seg. Alt i alt er det gode grunner til å 
konkludere at mennesket ikke er blitt 
tilpasset til å spise én variant av stein-
alderkost, men til å tåle fleksibilitet i 
matinntaket innen visse rammer.19,20

Fellestrekk
Til tross for variasjoner i fortids-
menneskenes matkilder er det mulig 
å identifisere fellestrekkene i deres 
spisemønstre. Et generelt ”steinalder-
kosthold” består enkelt sagt av det 
man kan jakte, fange og sanke ute i 
naturen der man lever. Ved siden av 
foretrukne store viltarter ble menne-
skets ernæringsbehov dekket av fisk, 
småvilt, skjell og skalldyr, viltvok-
sende grønnsaker, urter, frukt og bær, 
røtter/rotknoller, insekter, nøtter og 
sopp. Når det har vært tilgjengelig, 
supplerte menneskene kostholdet med 
honning. 
 
”Steinaldermaten” kan komme fra 
land, vann og/eller strandsoner – alt 
avhengig av hvor man lever. Menne-
sket er fra naturens side verken ren 
planteeter eller rent rovdyr. Vi er en 
fleksibel alteter (omnivor) som kan 
livnære oss på et vidt spekter av mat-
varer – både vegetabilske og animal-
ske.

Dette står ikke i motsetning til at en 
rekke moderne kulturer lever helt 
eller delvis vegetarisk, eller at en rekke 
enkeltindivider i dag spiser på denne 
måten. Poenget er at dette ikke har 
vært mulig for folk som har levd av det 
naturen kunne tilby. Derimot er det 
mulig i bofaste jordbruksbefolkninger 
og for mennesker som kan velge blant 
et stort antall vegetariske, energirike 
matvarer i moderne butikker. Å sette 
sammen næringsrike, vegetariske 
kosthold som gir god helse over tid, 
er fullt mulig, i det minste om man 
supplerer det med næringsstoffer som 
ikke finnes i planter. En vegetarisk 
livsstil krever uten tvil mer kunnskap 
og dedikasjon enn om man også spiser 
animalsk mat. Dersom man ønsker 
god helse uten å bruke store deler av 
sin tid til å foreta optimale matvare-
valg og bearbeide matvarene slik at 
man får maksimalt næringsutbytte, er 
et visst inntak av animalsk mat å fore-
trekke.
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Noen av oss forbinder spirer med 
barndommen da man dyrket karsefrø 
på vatt. Eller kanskje dukker det opp 
et bilde fra en restaurant hvor bønne-
spirer, med et grønt hode dansende 
på sin hvite hals, ga salaten en pikant 
smak. Men har du vært vitne til spirer 
av hvete eller alfalfa som velter ut av 
spireglass på kjøkkenet? Mer enn noe 
annet demonstrerer de sin livskraft og 
vilje til å erobre verden på et øyeblikk. 
Når du spiser dem, inntar du levende 
mat med kvaliteter som har fascinert 
og ernært mennesket fra vi reiste oss 
på to bein. Frøet, eller ”ånden” i frøet, 
er blitt dyrket som guddom, og menne-
sket forsto tidlig at spirte frø ofte har 
høyere næringsverdi enn opphavet.

Livskraftige, unge skudd
Spireprosessen begynner i det øyeb-
likket frøet sveller i vann. Da vekkes 
enzymene til liv, og snart ser du de 
første tegn til en liten, hvit stengel 

og små røtter. Det er spiren som har 
åpnet frøskallet og titter ut. Stenge-
len og røttene vokser hver sin vei på 
jakt etter næring og energi til en helt 
ny plante. Du kan fornemme hvilke 
krefter som rører seg når løvetann 
vokser gjennom asfalten eller når bøn-
nespirer med letthet løfter nettingen 
fra spireglasset. 

”Spede spirer lyt få stå”, heter det. 
Men hjemme kan du spise dem, ja til 
og med lage dem selv. I spireprosessen 
på kjøkkenet etterlikner vi det som 
skjer med frøene i jorda. Slik kan vi 
sikre oss tilgang på friske, næringsrike 
grønnsaker hele året – enkelt, billig og 
lett tilgjengelig. Og barn elsker å stelle 
sin egen ”kjøkkenhage”.

Verdifullt tilskudd av enzymer
Spirer er rike på enzymer, vitaminer 
og lett tilgjengelige mineraler. Når frø 
spirer, forvandles proteiner, fett og 

karbohydrater til enklere forbindel-
ser ved hjelp av enzymene. Samtidig 
dannes mer vitaminer og antiok-
sidanter, mineraler gjøres tilgjengelig, 
og stoffer som kan hemme fordøyelsen 
eller næringsopptaket, brytes ned.1,2,3 
Under spireprosessen dannes også 
aromatiske forbindelser som kan gi en 
pikant smak.

Så lenge frøet holder seg tørt, spirer 
det ikke fordi enzymene trenger vann 
for å bli aktivert. Under gunstige 
forhold kan frøet hvile lenge og bevare 

Ferske spirer av ville planter eller frø fra kulturvekster har i 
uminnelige tider vært et tilskudd i kosten hos ulike folkeslag 
– fra inuitter i nord til asiatere i sør. Spiring er en enkel og 
billig metode for å øke plantekostens næringsinnhold og 
fordøyelighet, og spirer kan brukes i nær sagt alle slags 
kalde og varme retter.

tekst Johnny LAuPsA-Borge      foto shutterstock

Spirer 
– ferske grønnsaker fra 
din egen ”kjøkkenhage”

bruk av spirer
Spirer har en historie like gammel 
som bruken av frø. Helt siden  
3 000 f.Kr. har spiret ris, bønner 
og erter spilt en viktig rolle i det 
kinesiske kostholdet, og russerne 
har i flere århundre blandet spirt 
hvete i sitt mørke brød for å øke 
næringsverdien. Spirer er også 
en viktig ingrediens i kostholdet til 
Hunza-folket, hvor denne maten 
forsyner befolkninga med viktige 
næringsstoffer gjennom kalde 
vintrer i Himalaya. Det asiatiske 
kjøkkenet og helsekostbevegelsen 
har i sin tur medvirket til å øke 
bruken av spirer i vestlige land. 
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spireevnen, gjerne i flere tusen år. Med 
nok fuktighet, varme og kanskje et lys-
glimt blir det raskt liv i frøet. 

Under spiringa øker aktiviteten til 
frøets enzymer, og nye dannes. Noe 
av spirenes fortreffelighet er nettopp 
det høye innholdet av slike ”arbei-
dere” som vi trenger til alle kjemiske 
og biologiske reaksjoner i kroppen. 
Fordøyelsen av mat krever mer 
enzymer enn noen annen prosess i 
kroppen, og spirer kan her gi et verdi-
fullt tilskudd.

Mer vitaminer  
og antioksidanter
Når gulrøtter eller korn spirer i åkeren, 
strekker den spede plantekroppen seg 
mot lyset. Den fanger solstrålene og 
omdanner luftens gasser og jordas 
partikler til sukker, vitaminer og andre 
næringsstoffer. Det kalles fotosyntese. 
Ingen kjemisk fabrikk kan etterlikne 
denne prosessen, som er grunnlaget 
for alt liv på jorda.

Parallelt med at spiren vokser, dannes 
tusenvis av kjemiske forbindelser. 

ettersøking
Under den andre verdenskrig 
våknet interessen for spirer i 
USA etter en artikkel skrevet av 
Clive McCay, tidligere professor i 
ernæring ved Cornell universitet. 
Artikkelen innledet med følgende 
avsnitt: ”Ettersøkt! En grønnsak 
som gror i ethvert klima, som er 
jevngodt med kjøtt i næringsverdi, 
som modnes i løpet av 3 til 5 
dager, som kan plantes når som 
helst i løpet av året, som verken 
trenger jord eller sol, som er 
jevngod med tomater i C-vitamin-
innhold, som ikke gir svinn under 
tillagingen og som kan kokes fort 
og med et minimum av brennstoff”. 
Her var det først og fremst soya-
bønnespirer McCay siktet til.
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Noen er byggesteiner for cellene, 
mens andre beskytter plantene mot 
sykdommer og skadedyr. Mange av 
stoffene vi får gjennom maten, har 
samme funksjon i kroppen. Antiok-
sidanter beskytter den spede spiren 
mot frie radikaler som kan oksidere 
fettstoffer og skade plantecellene. 
Spirenes næringsstoffer kan gi oss 
tilsvarende beskyttelse når vi spiser 
dem.

Undersøkelser fra 1940-tallet og fram 
til i dag har vist at spirer inneholder 
mer vitaminer enn frøene de vokser 
fra. Vitaminer er viktige for omsetting 
av andre næringsstoffer, immunsys-
temet, hjernefunksjonen og forplant-
ningsevnen, og flere av dem får vi ikke 
nok av gjennom et moderne kosthold 
dominert av raffinerte, varmebehand-
lete matvarer. 

Korn, nøtter og frø inneholder ikke 
de viktige vitaminene A, C, D og B12. 
Det samme gjelder belgvekster som 
erter og bønner, bortsett fra at de 
inneholder noe betakaroten – et for-
stadium til vitamin A. Disse og andre 
vitaminer dannes når frøene spirer. 

Kanadiske forskere fra Universitetet i 
Alberta viste i en studie at hvete spirt 
i sju dager inneholdt 55 mg vitamin 
C per 100 gram spirer, mens intet av 
vitaminet ble funnet i uspirte korn.4 
Samtidig økte innholdet av vitamin 
E og betakaroten. Disse resultatene 
bekreftes av andre undersøkelser. For-
skjellige studier viser også en betydelig 
økning av B-vitaminer,5 for eksempel 
tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), 
pantotensyre (B5), pyridoksin (B6) og 
kobalamin (B12).

Under spireprosessen lager planten 
andre beskyttende stoffer. I hvete-
spirene utgjorde fenoler den største 
gruppa antioksidanter, og her ble det 

målt et høyere innhold av blant annet 
ferulinsyre.4 Dette stoffet har vist seg 
å hemme produksjonen av interleu-
kin-8, et protein som er involvert i 
ulike betennelsestilstander. Forskere 
har dermed foreslått å bruke spirer i 
behandlinga av visse kroniske beten-
nelser.

Brokkolispirer har i seinere år vært et 
yndet forskningsobjekt fordi de inne-
holder relativt høye konsentrasjoner 
av glukorafanin, som omdannes 
til sulforafan.6,7 Dette stoffet kan 

hemme kreftceller og har vist seg å 
være effektivt mot bakterien Heli-
cobacter pylori, som kan forårsake 
magesår.

bedre opptak av mineraler
Dyr liker ikke å bli spist, og derfor 
løper de sin vei. Planter liker det 
heller ikke, men i stedet for å løpe 
vekk, beskytter de seg med torner 
og forskjellige stoffer. Noen av disse 
forsvarskjemikaliene påvirker men-
neskets fysiologi negativt. Blant annet 
kan de gjøre maten vanskeligere å 

Melkesyreg jæring
Melkesyregjæring og andre former 
for fermentering er en annen 
metode for å øke næringsverdien til 
plantekost. Dette kan du lese mer 
om i et tidligere temanummer om 
tarmhelse.11

Brokkolispirer har i seinere år vært et yndet 
forskningsobjekt fordi de inneholder relativt 
høye konsentrasjoner av glukorafanin, som 
omdannes til sulforafan. Dette stoffet kan 
hemme kreftceller og har vist seg å være 
effektivt mot bakterien Helicobacter pylori,  
som kan forårsake magesår.”
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fordøye, forårsake tarmgass og hindre  
næringsopptaket.

Ett eksempel er fytinsyre, en 
forbindelse som er meget utbredt i 
naturen og finnes i korn, belgvek-
ster og andre frøsorter. Fytinsyre er 
på ingen måte giftig. Tvert imot kan 
stoffet beskytte mot sykdom i større 
doser. Problemet er at mange miner-
aler har lav biologisk tilgjengelighet 
fordi de er bundet til fytinsyre. Dermed 
blir mineraler tatt opp av kroppen i 
mindre grad. Det gjelder for eksempel 
kalsium, jern og sink.

I frø finnes et enzym, fytase, som våkner 
til liv under spiring. Enzymet bryter 
ned fytinsyre og frigjør mineralene. Det 
betyr bedre tilgjengelighet. Selv om noe 
av mineralinnholdet i frøene vaskes ut 
ved bløtlegging, blir resultatet likevel 
et større opptak fra maten. I tarmen 
finnes også bakterier som bryter ned 

fytinsyre. Hvor stor betydning dette har 
for mineralforsyninga, er uklart.

Lettere å fordøye
Dårlig fordøyelse er et hyppig tema 
for mange og følger i fotsporene av et 
moderne kosthold. Oppblåste mager 
og ubehagelige stunder på toalettet 
gjør at mange prøver hva som helst 
for å bedre situasjonen – bortsett fra 
å endre kostholdet eller livsstilen. Men 
det er her nøkkelen ligger. 

Soyabønner og andre belgvekster 
inneholder relativt mye av en gruppe 
karbohydrater som kalles oligosakka-
rider, blant annet raffinose og sta-
kyose. Mennesket mangler enzymer 
som bryter ned disse sukkerartene. 
Dermed akkumuleres de i tykktar-
men hvor bakterier begynner å gjære 
dem, slik at det dannes hydrogengass, 
metan og karbondioksid i ubehagelige 
mengder. Flatus kalles det på fint når 
man tømmer tarmen for slike gasser. 
Fenomenet er årsak til at mange 
unngår erter og bønner. Spirer inne-
holder derimot vesentlig mindre av 
gassdannende karbohydrater, slik at 
man opplever mindre ubehag etter å 
ha spist denne maten.

Enzymer forfordøyer maten under 
spiringen. Det vil si at proteiner brytes 
ned til aminosyrer, fett til fettsyrer og 
stivelse til sukkerarter som glukose 
og maltose. Da er mye av jobben gjort 
allerede før maten tygges. Spirenes 
enzymer fullfører jobben i tarmen 
hvor de hjelper kroppens egne ”arbei-
dere” med å fordøye maten.

Trypsin er et enzym i tarmen som spiller 
en viktig rolle når kroppen bryter ned 

proteiner. Trypsinhemmere i korn 
og belgvekster hindrer aktiviteten til 
dette enzymet og kan gjøre proteiner 
vanskeligere å omsette. Spiring øker 
fordøyeligheten ved nærmest totalt å 
eliminere denne effekten.

Fjerner skadelige stoffer
Plantene har enda flere kjemiske 
våpen på lur for at vi ikke skal fristes 
til å spise dem. Korn og belgvekster 
inneholder nemlig mer som kan skape 
problemer for vår fysiologi. Innholdet 
av slike forsvarskjemikalier varierer 
mellom ulike frøsorter. Noen er meget 
giftige, mens andre bare skaper litt 
ubehag. Noen saponiner kan skade 
mage- og tarmkanalen, komme inn 
i blodstrømmen og ødelegge røde 
blodlegemer. Spiring reduserer inn-
holdet av disse.

Lektiner er en gruppe proteiner som 
finnes i mange matvarer, for eksem-
pel i korn og belgvekster.8 Hvete 
inneholder lektiner som kan forstyrre 
stoffskiftet, påvirke hormonet insulin 
og medføre vektøkning. De kan også 
skape problemer som revmatisme og 
andre lidelser. Noen lektiner brytes 
ned under spiring. Det gjelder blant 
annet hvetekimagglutinin (WGA), som 
noen tåler dårlig. I løpet av tre dager 
inneholder hvetespirene lite eller intet. 
Hvis man spirer hveten lenger, dannes 
lektinet på nytt. 

Med dette bakteppet er det ingen 
grunn til å vente: Kjøp frø på helsekos-
ten, bløtlegg dem i dag, og sett spirer 
på menyen! På de neste sidene for-
teller vi hvordan du gjør det.

Levende mat med ann Wigmore
Ann Wigmore (1909–94) grunnla i 1968 Hippokrates Health Institute i Boston 
(Massachusetts, USA) sammen med Viktoras Kulvinskis. Instituttet ble 
senere kalt Ann Wigmore Foundation. Wigmore blir mer enn noen annen 
knyttet til kostholdsretningen ”Levende mat” som en vei til bedre helse 
gjennom avgiftning med råkost. Personer som følger denne dietten, spiser 
bare rå plantekost og bruker da mye spirer, grønne blad, alger, hvetegres-
saft og melkesyregjærede grønnsaker. Det var Ann Wigmore som for alvor 
introduserte spirer i Norden på 1970-tallet.9 Hun døde av røykforgiftning i 
1994 da bygningene til Ann Wigmore Foundation brant ned. Hennes arbeid 
videreføres i dag av Ann Wigmore Natural Health Institute i Puerto Rico.10
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Spireprosessen er enkel og billig og 
kan gjennomføres nesten over alt. 
Det eneste du trenger, er frø, glass 
og noe vann. Frø av korn, belgvek-
ster og flere typer grønnsaker er lette 
å spire, og tabellen viser et utvalg av 
de vanligste i bruk. Mangfoldet av 
forskjellige frøsorter gir muligheter 
til stor variasjon i kosten. De fleste 
kan kjøpes i helsekostbutikker eller 
hos frøhandlere. Pass på at frøene 
ikke er beiset, det vil si behandlet med  
soppmidler, og bruk helst økologiske frø.

Uspirte frø er tørrmat og kan lagres 
lenge. Frø som har spirt en stund, er 
strengt tatt å regne som grønnsaker. 
Dette er ferskmat og skal behandles 
som annen plantekost med kort hold-
barhet. Kvaliteten og smaken er best 
når de blir spist under spiring eller 
straks etter. Derfor er det en fordel å 
spire små mengder om gangen.

Glem ikke å involvere barna når du ”sår 
og høster”. De elsker å stelle sin egen 
”kjøkkenhage” og se frøene spire og 
gro. Ikke minst er det en stor opplev-
else å smake på egen avling. Underveis 
lærer barna noe om hvordan maten 
blir dyrket fram på naturlig vis av 

menneskehender. En slik forståelse er 
godt å ta med seg videre i livet.

spirer i daglig kost
Hvis man spiser mye korn og belgvek-
ster, bør en stor andel være spirt eller 
melkesyregjæret for å øke næringsver-
dien. I seinere år har man kunnet kjøpe 
et større utvalg av spirer i velassorterte 
dagligvarebutikker, og helsekostfor-
retninger har lenge tilbudt brød og 
andre varer basert på spirte korn, for 
eksempel esekielbrød. 

Det er ikke meningen å fylle magen 
med spirte frø, slik noen gjør etter å 
ha lest om deres fortreffelighet. Bruk 
dem fortrinnsvis i kombinasjon med 
andre grønnsaker, og server plante-
kosten til kjøtt eller fisk sammen med 
nok fett, som øker opptaket av mange  
plantekjemikalier.

Noen sverger til å bruke spirer og 
annen føde rå og ubehandlet, men 
langt fra alle trives på bare rå mat. 
Kineserne serverer spirer vanlig-
vis kokte eller steikte i olje fordi de 
mener at varmebehandling balanserer 
spirenes kjølende natur. I India blir 
spirer brukt både rå og i kokte retter. 

Prøv selv spirer i salater, supper,  
gryteretter, posteier og brød, som fyll 
i vårruller og pizza, og som utgang-
spunkt for hvetegressaft. 

spiring av frø
Finn fram det du trenger, det vil si 
glass av passende størrelse og med 
bred åpning (store syltetøyglass eller 
gjerne Norges-glass, 1/2–1 liter), flue- 
eller myggnetting, gummistrikk eller 
skrulokk (av typen til Norges-glass) og 
frø som skal spires. Husk å velge store 

Levende mat 
på menyen
Spirer kan brukes til hva som helst for å gi maten mer 
liv. Det er bare fantasien som begrenser nye påfunn. 
Den pikante aromaen til for eksempel bukkehornkløver 
og alfalfaspirens nøtteaktige smak gir måltidet et 
kjærkomment løft. 

tekst Johnny LAuPsA-Borge     foto shutterstock
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nok glass til den aktuelle frøsorten og 
-mengden (tre spiseskjeer alfalfafrø 
kan bli til en liter ferdige spirer). I 
stedet for glass kan du bruke et spesi-
allagd spireapparatur fra en helsekost- 
eller nettbutikk.

Fjern frø som er misfarget eller skadd, 
og rens bort alt synlig boss. Små frø 
som er vanskelige eller tidkrevende å 
rense, kan du skylle under rennende 
vann i et dørslag.

spiring av frø kort fortalt
Finn fram frø, glass som rommer en 1/2–1 liter, finmasket netting og kraftig 
gummistrikk eller skrulokk.
Beregn 1/2–1 dl frø og minst fire ganger så mye vann.
Legg frøene i glasset og fest nettingen over åpningen med strikken.
Vask frøene ved å skylle dem et par ganger i glasset.
Fyll glasset med vann og bløtlegg frøene over natten eller ett døgn.
Hell av vannet og skyll frøene godt. Sett dem mørkt i et skap.
Skyll frøene 2–3 ganger per dag. La vannet renne godt av etter hver skylling.
La frøene spire til de er passe lange (se tabellen). 
Ferdige spirer lagres i kjøleskapet og bør spises innen en uke.
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Ha frøene i glasset. Sett på en finmas-
ket netting og fest med gummistrikk 
eller skrulokk (på Norges-glass). Skyll 
frøene flere ganger under rennende 
vann og fyll til slutt glasset med en 
passende vannmengde. Det beste 
er å rense vannet først hvis du har 
mulighet til det. Vannkvaliteten kan 
påvirke spireprosessen.

Bløtlegg frøene natta over i minst fire 
ganger så mye vann som frøvolum. 
Enkelte frøsorter (f.eks. erter og 
bønner) sveller mye når de suger opp 
vann. Nødvendig tid til bløtlegging 
varierer mellom forskjellige typer frø, 
som vist i tabellen. For å gjøre det 
enkelt kan du bløtlegge små frø natten 
over og store frø i ett døgn. Hell av 
bløtleggingsvannet og gi det til stue-
plantene. Skyll et par ganger under 
rennende vann.

La vannet renne godt av etter skylling. 
Det gjør du best ved å holde glasset 
med hendene i en passende vinkel og 
riste litt på frøene. Still glasset opp ned 
i et stativ som settes på et håndklede 
i et mørkt skap med vanlig romtem-
peratur (15–25°). Da kan resten av 
overskuddsvannet dryppe av. Under 
spiringen dannes gassen karbondi-
oksid (CO2), som i større konsentras-
joner kan hemme prosessen. Gassen er 
tyngre enn luft og vil derfor sive ut når 
glasset står delvis på hodet. Stativet 
kan være et enkelt rammeverk som er 
lett å snekre selv. Alternativt kan du 
la glasset stå på hodet en liten stund 
på et klede som trekker til seg noe av 
overskuddsvæsken, og sette glasset på 
rett kjøl i skapet eller la det ligge, slik 
at gassen lettere slipper ut. Uansett 
metode er poenget at frøene bare skal 
være godt fuktige på overflaten og ikke 
bade i vann. Da spirer de bedre, og vi 
unngår at frøene surner. Praktisk erfa-
ring viser at frøene spirer like godt i lys 
som i mørke. Dermed kan du plassere 
glasset med spirer lett synlig på kjøk-
kenet, slik at du blir minnet på å skylle 
dem.

Skyll morgen og kveld og gjerne en 
ekstra gang midt på dagen. Noen 
belgvekster, for eksempel kikerter og 
soyabønner, kan være nødvendige å 
skylle flere ganger i løpet av døgnet for 

begynn å spire disse frøene
I begynnelsen er det viktig å velge frøsorter som spirer lett. Her er et utvalg 
som garantert vil gjøre deg fornøyd. Alle selges i helsekostforretninger over 
hele landet.

Alfalfa
Alfalfa, også kalt blålusern, ble allerede dyrket i oldtidens Persia. Det ara-
biske navnet betyr ”all matens far”. Plantene utvikler kraftige røtter som 
løsner hardpakket jord. Spirene viser tilsvarende krefter når de sprenger seg 
ut av spireglassene. Alfalfa blir vanligvis spist som spirer. De har en mild, nøt-
teaktig smak og passer i salater og brød. Du kan også ha dem i kokte retter 
umiddelbart før servering. Prøv dem for eksempel i omeletten.

Bukkehornkløver
Kjenn bukkehornkløverens aromatiske duft! Denne belgveksten fra Middel- 
havslandene er ikke uten grunn en viktig ingrediens i de fleste karriblandinger.  
Spirene har en kryddersterk smak og passer godt i salater, supper og gryter-
etter som trenger et gastronomisk løft. Bruk den sammen med alfalfa- og 
mungbønnespirer.

Kikerter
Kikert, som også kalles bukkert eller garbanzobønne, blir raskt en populær 
gjest på kjøkkenet. De ser ut som store, gule, litt ujevne erter. Vanligvis har 
de gyllen farge, men det finnes også en mørkere variant, channa dal, som 
hovedsakelig brukes i Midtøsten. Kikerter har en nøtteliknende smak og sprø 
konsistens. Spirene passer godt i salater, supper, gryteretter og som ingredi-
ens i forskjellige posteier. 

Mungbønner
Den lille, grønne bønnen som er mild på smak, spiller en viktig rolle i asiatiske 
land. I senere år er den også blitt populær hos oss, og her brukes den mest 
som spirer. Mungbønner vokser villig på kjøkkenet. Spis spirene oppvarmet 
med smør, eller bruk dem i salater, supper og gryteretter.  

Rug
Rug spirer villig og har en mer pikant smak enn hvetespirer. Hvis du vil  
bruke rugspirer i salater, bør de vokse til de er 2,5–3,5 cm og stå noen timer 
i sollys, slik at det dannes klorofyll. Da smaker de enda bedre. Bruk dem 
ellers i supper, gryteretter og brød. 

Mungbønnspirer
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oversikt over frø som er vanlige å spire

Frø Spiremetode
Bløting Skylling Spiretid Spirelengde Avkastning Koketid

timer ganger/
dag

dager cm frø:spirer minutter

Adukibønne bløte & skylle 12–24 2–3 4–5 1,5–2,5 1 : 5 8–12

Alfalfa (luserne) bløte & skylle 5–8 2–3 4–7 2–5 1 : 10–20 3–5

Bokhvete skylle & dusje 1–2 2–4 frølengde 1 : 3 8–15

Bukkehornkløver bløte & skylle 12–24 2–3 3–6 2–4 1 : 5–10 2–4

Bygg bløte & skylle 12–24 2–3 3–5 frølengde 1 : 2 8–10

Bønner1) bløte & skylle 12–24 2–3 3–5 1–4 1 : 3 8–15

Erter bløte & skylle 12–24 2–3 3–4 1–2 1 : 2–3 3–8

Havre bare dusje 3–5 frølengde 1 : 3 8–10

Hirse bløte & skylle 8–12 2–3 3–5 frølengde 1 : 3 8–10

Hvete bløte & skylle 12–24 2–3 4–5 frølengde 1 : 4 8–10

Karse bare dusje 2–4 2–3 1 : 10–15

Kikert bløte & skylle 12–24 2–4 5–8 2–3 1 : 3 10–20

Kål2) bløte & skylle 8–12 2–3 4–5 1–2 1 : 5 3–8

Linse (grønne) bløte & skylle 12–24 2–3 3–5 1–2 1 : 3–6 3–8

Mais bløte & skylle 12–24 2–3 3–8 2–3 1 : 5 5–12

Mungbønne bløte & skylle 12–24 2–3 3–5 1–3 1 : 5–10 2–5

Reddik bløte & skylle 5–8 2–3 4–5 3–4 1 : 10–15

Ris bløte & skylle 12–24 2–3 3–4 frølengde 1 : 3 8–10

Rug bløte & skylle 12–24 2–3 3–5 frølengde 1 : 3 3–5

Sesam bløte & skylle 5–8 2–3 2–3 bare knopp 1 : 2 rist i ovn

Soyabønne bløte & skylle 12–24 2–4 4–6 2–3 1 : 3–4 10–20

Solsikke bløte & skylle 12–24 2–3 5–8 bare knopp 1 : 2 rist i ovn

1) Bønner omfatter her blant annet bonde-, lima- og pintobønne, brune og svarte bønner.
2) Kålslekten omfatter her blant annet blomkål, brokkoli, grønnkål, hodekål og rosenkål.

Solsikkespirer



60 l  Helsemagasinet VOF  l  JUNI  2016

teMa

å unngå at de surner og blir ødelagte, 
særlig når det er varmt.

Enkelte mindre frøsorter kan være 
vanskelig å spire i glass, blant annet 
karse, linfrø og bokhvete. Disse kan 
du spire ved å ha bløtlagte frø på et 
fuktig håndklede, legge et annet klede 
løst over og dusje det regelmessig for å 
holde det passe fuktig.

Det kan være aktuelt å fjerne frøskall 
mens spiringen pågår. Det gjelder 
særlig for alfalfa, mungbønner, red-
diker og rødkløver. Frøskall inneholder 
en del forsvarskjemikalier (stoffer som 
kan hemme næringsopptaket) og kan 
smake bittert. Legg i så fall spirene i 
en skål med vann. Skallene stiger da 
til overflaten hvor de kan fjernes med 
hånd. Hell spirene tilbake i glasset og 
fortsett spireprosessen. De som ikke 
plages av tarmgass og bitter smak, kan 
spare seg for dette merarbeidet.

Etter 3–5 dager er spirene som regel 
klare til bruk. Dersom spirene har stått 
mørkt, kan du la dem gro noen timer 
eller et par dager i dagslys før server-
ing. I løpet av denne tida vil spirene 
utvikle klorofyll og bli grønne. I lys 
danner de også mer betakaroten.

Spirene skal lagres i kjøleskap 
(gjerne i spireglasset) hvor de 
kan holde seg friske inntil én uke. 
Spirene fortsetter å vokse sakte i 
kjøleskapet, og du kan gjerne skylle 
dem av og til under lagringen. 
Spirer du større mengder, kan en 
del tørkes for langtidslagring med 
en spesiell plantetørker eller ved lav 
varme i steikeovnen. Disse er alltid 
gode å ha tilgang på når du tar en 

pause i spiringen. Tørkede spirer er 
dessuten ypperlig turmat.

spiring av gulrottopper
Du kan også spire avkuttede topper 
av rotfrukter (gulrot, kålrot, mainepe, 
rødbete). Dermed utnyttes verdifulle 
planterester før de går i komposten.

Bruk uskadde gulrøtter og kutt av 1–2 
cm av toppen. Fyll en langpanne eller 
tilsvarende form med 1/2–1 cm vann 
og plasser gulrottoppene i pannen. 
Tilfør mer vann når det trengs.

Etter omtrent 4 dager i romtemperatur 
kommer nye skudd. Etter 7 til 10 dager 
kan du høste av toppene og bruke det 
grønne i salaten. La toppene fortsette å 
vokse og gjenta prosessen.

Annenhver dag bør du tømme pannen 
og fylle på med friskt vann. Noen 
ganger tar det lenger tid før gulrottop-
pene utvikler seg på grunn av varier-
ende råvarekvalitet, temperatur og 
andre forhold.

Hvetegress
Av hvete kan du dyrke fram hvete-
gress og lage en næringsrik drikk.  
Hvetegressaft er et viktig innslag i flere 

dietter. Tilsvarende kan også lages 
med bygg, bokhvete, solsikke og andre 
frøsorter.

Bløtlegg hvetekornene over natten og 
la dem spire i 2 døgn uten å skylle. 
Legg ut 2–3 cm jord i et dyrkingsbrett. 
Fukt jorda (ikke gjør den bløt) og 
jevn til overflaten. Fordel de bløtlagte 
frøene i et tett lag på jorda (ikke trykk 
kornene nedi). Legg på et lokk, slik at 
det blir tett og mørkt. Fukt en gang 
hver dag. Etter 3 døgn i mørket tar du 
av lokket. Gresset er ferdig til høsting 
når det er blitt 10 cm høyt, og av dette 
kan du lage hvetegressaft.

Høst det hvetegresset du trenger ved 
å ta en håndfull gress om gangen og 
skjær det av nær røttene med en skarp 
kniv. Det blir cirka 60 g saft per 100 g 
gress. Få ut saften av gresset i en hvete- 
gresspresse eller ordinær kjøttkvern. 
Dersom du bruker kjøttkvern, bør 
massen siles. Tygg på gresset, slik at 
du får i deg resten av saften.

Hvetegressaft bør drikkes på fastende 
mage eller en halv time før måltidet. 
Den kan gjerne blandes med andre 
grønnsaksafter.

Viktig å merke seg
Pass på å spire bare ubehandlete 
frø (ubeisete, helst økologiske).
Bruk vann av best mulig kvalitet.
Enkelte spirer er giftige, blant annet 
tomat- og potetspirer.
Frø og spirer kan være smittet av 
bakterier og parasitter. Vær derfor 
nøye med hvor du kjøper råvarene. 
Mange produsenter kontrollerer 
jevnlig sine varer.

Hvetegresspirer
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sterk fiskegryte  
med spirer / 2–3 porsjoner
Høsten er tiden for å introdusere 
sterke smaker. Prøv denne fiskegryten 
med karri og chili sammen med de 
pikante bukkehornspirene. Det blir 
garantert en opplevelse som varmer på 
kalde dager. Med litt garnityr og godt 
tilbehør kan du også bruke den til fest. 
Server med salat og eventuelt en tynn 
brødskive med smør. 

1 mellomstor løk
2–3 ss smør
1 knivsodd karri
8 dl vann
2 terninger fiskebuljong
2 laurbærblader
1–2 dl kikertspirer, eventuelt kokt 1/2 
time på forhånd
3 gulrøtter, i skiver
1 bit sellerirot, i terninger
1 liten purre, i skiver
1/2 brokkoli, i buketter
1 rød paprika, i strimler
1–2 dl bukkehornspirer
1 hvitløkbåt, knust
1 beger crème fraîche/seterrømme
1–2 ts sennep
1 ss fiskekrydder
1 ts estragon
1 knivsodd kajennepepper/chili
havsalt
300 g kokt fisk av fersk steinbit og 
aure, i store stykker

Slik gjør du
Vask og klargjør alle grønnsakene.
Smelt smør sammen med litt karri i en 
gryte. Fres løken på moderat varme til 
den er blank. Tilsett kokende vann og 
fiskebuljong eller egen fiskekraft. Ha i 
laurbærblader. Kok opp.

Tilsett grønnsakene, la det småkoke i 
10 minutter og la gryta trekke på rist 
til grønnsakene er passe møre. Ha 
i crème fraiche, sennep og krydder. 
Smak til med salt. Kok fisken for seg 
og la den trekke med et par minutter 
helt til slutt.

glutenfritt brød  
med spirer / 2 brød
Spirer og grønnsaker er alltid godt i 
brød. De beriker kornmaten med nye 
smaker og næringsstoffer. Særlig buk-
kehornkløver gir et brød som har en 
aroma utenom det vanlige. Her kan 
du variere med andre grønnsaker og 
spirer.

Brødet er basert på lang heving med 
surdeig, og dette øker næringsverdien 
fordi mineralene i kornet blir lettere 
tilgjengelige. Som ved spiring skyldes 
det at fytinsyre brytes ned når enzy-
mene får tid til å arbeide.

Det tar noen dager før du har lagd en 
surdeigskultur og spirt frøene ferdig. 
Derfor må bakingen planlegges i god 
tid, særlig første gang du lager brødet. 
Dessuten er ikke alle melsortene med 
i standardutvalget til dagligvarebutik-
kene. I helsekostforretningene får du 
derimot tak i de nødvendige ingredi-
ensene.

Dette brødet er verdt innsatsen å lage. 
Her er lite luft og mye mat for pengene. 
Dessuten medfører bakeprosessen at 
mange tåler kornmaten bedre. 

5 dl rismel
3 dl amarantmel
3 dl bokhvetemel
3 dl hirsemel
8 ss linfrø, eventuelt grovmalt
8 ss sesamfrø, eventuelt grovmalt
8 ss solsikkefrø
8 ss gresskarkjerner
8 ss valnøtter, grovhakket
1 ts tangmel
4 ss olivenolje
2 ss surdeigskultur

6 dl vann, lunkent
4 dl Cultura

5 dl gulrot, grovraspet
5 dl bukkehornspirer

3 dl rismel
krydder (fennikel, oregano, timian, 
salvie)

Slik gjør du
Bland først sammen mel, nøtter og 
frø. Ha i tangmel, olje og surdeigskul-
tur. Kulturen må lages noen dager på 
forhånd (se framgangsmåten neden-
for).

Bland sammen vann og surmelk. Ha 
væsken i det tørre. Kjør massen 5–10 
minutter i en kjøkkenmaskin med 
eltekrok. 

Tilsett gulrøtter og spirer. Elt massen 
videre noen minutter til alt er godt 
blandet.

Ha rismel og krydder på toppen. Sett 
deigen lunt til heving over natten.

Kjør deigen i kjøkkenmaskin slik at det 
melet på toppen blir blandet i.

Ha deigen i to former som er kledd 
med bakepapir. Brødene heves lunt 
30–45 minutter i ovn.

Skru opp varmen til 175–200°. Steik 
brødene i cirka 1 time. Skru av varmen. 
Ta brødene ut av formene. Legg 
dem inn i ovnen 10–15 minutter på 
ettervarmen. Avkjøl på rist.

Skjær brødene opp i tynne skiver. Legg 
de oppskårne brødene i dobbel brød-
pose og frys dem.

Når du trenger en skive, er det bare å 
bryte den løs med kniv. Deretter tines 
den i brødrister eller ovn.

Oppskrifter med spirer
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slik lager du en  
glutenfri surdeigskultur
Bland sammen i et glass litt lunkent 
vann (ca. 2 dl), rismel (ca. 1 dl) og 
hirsemel (ca. 1 dl) til en tynn grøt. 
Dekk glasset med et tøystykke, og sett 
det mørkt på et lunt sted (18–23°).  
La dette stå mellom ett og to døgn til 
du kjenner en syrlig duft og ser små 
bobler i blandinga. Rør i massen av og 
til. Tilsett så litt mer ris- og hirsemel 
(ca. 1 dl), og la blandinga stå ytterlig-
ere ett til to døgn til den er blitt sur og 
full av lufthull. Nå er surdeigskulturen 
klar til bruk i grøt eller brød.

Ha kulturen i et glass uten lokk (eller 
bruk et lokk med huller), strø et tynt 
lag med mel på toppen og sett det du 
ikke bruker umiddelbart i kjøleskapet. 
Forny starteren jevnlig ved å blande 
en spiseskje av kulturen med lunkent 
vann og mel i et rent glass. Dette bør 
du gjøre en gang i uken eller gjerne 
oftere i forbindelse med brødbaking.

Du kan også tørke deler av surdeig-
skulturen for langtidslagring. Da 
legger du et tynt lag på en asjett i 
kjøleskapet, og vender massen daglig. 
Etter noen dager er den tørr og kan 
oppbevares i et glass med lokk. For å 
vekke kulturen til live, blander du litt 
av den tørre massen med lunkent vann 
og mel, og lar det stå lunt et par dager. 
Det er også en god idé å fryse ned litt  
surdeigskultur som en ekstra forsikring 
i tilfelle opphavet skulle bli dårlig eller 
ganske enkelt dø ut i mangel på godt 
stell. En surdeigskultur som har stått 
i kjøleskap i månedsvis uten tilsyn, 
kan eventuelt livnes opp igjen med litt 
førstehjelp, som i praksis er lunkent 
vann og mel. I aktiv tjeneste kan 
surdeigen over tid bli bedre og bedre 
når det gjelder gjæringskvaliteter og 
smakssetting.

kikertpostei
Kikert er en meget anvendelig belg-
vekst som gir god smak til mange retter 
og ikke minst noe å tygge på. Hele erter 
egner seg i supper og gryteretter, og 
som spirer finner den sin plass i salater 
og råkost. Hvis du har prøvd alt dette, 
er det på tide å utvide menyen med en 
postei av spirte kikerter.

8 dl kikertspirer
8 dl vann
2 laurbærblader
1/4 ts tangmel
2 ss smør
2 mellomstore løk, finhakket
2 hvitløkbåter, knust
1 ss mandelmos
buljong
urtesalt

Slik gjør du
Kok kikertene 1/2 time sammen med 
laurbærblader og litt tangmel. Sil kik-
ertene og ta vare på kokevannet.

Smelt smør i en panne. Fres løk 
sammen med hvitløk på moderat 
varme til den er blank og myk.

Mos kikertene i en kjøkkenmaskin. 
Tilsett litt av kokevannet Bland i løk og 
mos videre til massen har fått en jevn, 
kremaktig konsistens.

Smak til med mandelmos, buljong 
(gjerne hjemmelagd) og urtesalt.
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Sommeren kom plutselig en dag i mai,
og med varmen følger gjerne grillmat 
og annen mat som er lettvint og rask 
å tilberede. Dette er derfor inspirasjo-
nen denne gangen. 

Frokost og lunsj skal gjerne være 
ekstra raske og enkle. Gratinering 

av ulike matvarer er noe de fleste 
liker, og samtidig lages slik mat mer 
eller mindre av seg selv. Omeletter 
er noe av de første rettene vi lærer 
å lage, og som finnes i nesten 
uendelige variasjoner. Leverparfait 
og kyllingmedaljong høres kanskje 
mer avansert ut, men du vil finne også 

disse rettene forholdsvis enkle og 
raske å tilberede. 

Til middag presenterer vi to grillretter 
som fort kan bli sommerens favoritter 
for mange.

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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Gratinerte 
morrpølser

Ingredienser:

50 morrpølse
30 g gulost
25 g aioli – hjemmelagd
1 ss sylteagurk, finhakket

Skjær morrpølsa i tynne skiver og legg på en 
stekeplate med bakepapir. Dryss over ost og 
stek i ovn til osten har smeltet. Serveres med en 
blanding av aioli og sylteagurk. Totalt 560 kcal.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 21 1 15
Fett 50 2,4 82
Karbohydrater 3 0,1 2

Baconfylt omelett

Ingredienser:

50 g bacon
2 egg
50 g rød paprika
50 g løk
25 g meierismør/smult

Skjær bacon i mindre terninger og stek i 
panne sammen med hakket paprika og løk i 
smøret/smultet. Ta ut grønnsakene og bacon 
og bruk fettet i panna til å steke eggerøra til 
omelett. Rett før omeletten er ferdig, legges 
blandingen av bacon og grønnsaker på den ene 
omeletthalvdelen. Brett den andre halvdelen 
over og steik omeletten ferdig. Totalt 550 kcal. 

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 23 1 17
Fett 48 2,1 78
Karbohydrater 7 0,3 5
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Kyllingmedaljonger

Ingredienser, 2 porsjoner:

150 g kyllingbryst
1 egg, hardkokt og hakket
80 g majones – hjemmelaget
1 ts sennep
1 ss gressløk, finhakket
1 ss sylteagurk, finhakket
100 g rød paprika, i terninger
½ ss sitronsaft
Noen dråper tabasco
Salt og pepper

Rør sammen sennep med majones og tilsett de 
andre ingrediensene bortsett fra kylling. Skjær 
ferdigstekt kyllingbryst i medaljonger og server 
på en seng av majonesblandinga. 530 kcal per 
porsjon.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 25 1 18
Fett 46 1,9 77
Karbohydrater 6 0,3 5

Leverparfait

Ingredienser, 2 porsjoner:

1 ss olivenolje
2 sjalottløk
1 ss rosmarin, finhakket
1 ss timian, finhakket
3 ss rødvinseddik
¾ dl vann
150 g storfelever
50 g meierismør eller smult
1 dl kokosmelk
2 egg
Salt og pepper

Finhakk sjalottløk og surr den i olje til den blir 
myk. Tilsett urter, rødvinseddik og vann og la 
det småkoke til det er igjen cirka en spiseskje 
av væsken. Skru ned temperaturen og ha i 
kyllinglever og resten av ingrediensene. Rør 
til smøret/smultet har smeltet. Hell alt over i 
en hurtigmikser og kjør til fin konsistens. Hell 
over i mindre, smurte ildfaste former. Sett 
formene i ei langpanne med varmt vann og 
steik i ovn ved 110 grader i cirka 30 minutter. 
Avkjøl. 540 kcal per porsjon. Dekk formene 
med smeltet smør/smult, som skal stivne før 
servering – sett dem i kjøleskap.

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 24 1 18
Fett 46 1,9 76
Karbohydrater 8 0,3 6
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Familiens grilltallerken

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 47 1 17
Fett 92 2,0 77
Karbohydrater 17 0,4 6 

M
id
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g

Grill flintstek, Nordfjordmør og kyllingvinger 
enten på grillen eller i ovnen. Kok blomkålbu-
ketter møre sammen med smøret, og lag deret-
ter puré med stavmikser. Smak til med pepper. 
 
Bland tomatpure, olivenolje, paprikaterninger 
og kruspersille, og server som eget tilbehør 
med grillmat og blomkålpuré. Totalt 1 090 kcal.

Ingredienser:

100 g flintstek
50 Nordfjordmør (pølse)
75 g kyllingvinger
200 g blomkål
50 g meierismør
Pepper
25 g tomatpuré
1 ss olivenolje
50 g gul paprika, i små terninger
50 g grønn paprika, i små terninger
1 ss kruspersille, finhakket
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Grillet laksepose med nøttesalat

Ingredienser:

200 g laksefilet
1 ss timian, finhakket
100 gulrot i terninger
Salt og pepper
125 g nøttesalat – se egen oppskrift

Legg laksefileten i aluminiumsfolie. Dekk 
laksen med finhakket timian og legg til slutt inn 
gulrotterningene før ”aluminiumposen” lukkes. 
Steik på grillen eller i ovn, og server med 
nøttesalat. Totalt 1 110 kcal.

Nøttesalat – mange porsjoner
600 g majones – hjemmelagd 
150 g mandler, grovhakket
200 g valnøtter, grovhakket
100 g hasselnøtter, grovhakket
150 purreløk, hakket
2 ss gressløk, finhakket
2 ss dill, finhakket
2–3 fedd hvitløk, finhakket
5 gram ingefærrot, finhakket

Blande alle ingrediensene. Vær forsiktig med å 
bruke for mye ingefærrot, som da kan sette for 
stort preg på smaken. 

Næringsstoff Vekt Rel. vekt Energi%
Protein 49 1 18
Fett 95 1,9 77
Karbohydrater 14 0,3 5  
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Rødbeter og en del grønne bladgrønn-
saker har høyt innhold av nitrat, som 
anses å være den aktive komponenten 
som bedrer yteevnen. Nitrat omdan-
nes i kroppen til nitritt og sirkuleres 
i blodet. Nitritt omdannes igjen til 
nitrogenoksid, som reduserer blod-
trykket, fremmer blodflyten og øker 
trykket som sender oksygen ut i mikro-
sirkulasjonen. Sagt på en annen måte 
blir blodet i større grad sendt dit det 
trengs. Det vil si til områder med lite 
oksygen (hypoksi) eller vev som belas-
tes. Dette gir økt tilgang av oksygen til 
musklene. Tilskudd av nitrat reduserer 
også oksygenbruken ved submaksimal 
belastning og kan i en del tilfeller øke 
treningstoleranse og yteevne. Kroppen 
produserer nitrogenoksid selv, men 
mengden øker når man inntar mye 
nitrat. På denne måten kan inntak av 
rødbetejuice eller andre nitratkilder 

virke prestasjonsfremmende samt 
være nyttig for pasienter som har pro-
blemer med blodsirkulasjonen.1,2

Økt utholdenhet etter inntak av rødbe-
tejuice ble for alvor satt på dagsorden 
i en studie fra 2009.3 Etter inntak av 
en halv liters økologisk rødbetejuice 
siste fem dager før en utholdenhets-
test økte tida før utmattelse med 16 
prosent. Kontrollgruppa hadde inntatt 
en tilsvarende mengde solbærjuice 
med neglisjerbart innhold av nitrat. 
Ifølge ernæringsfysiolog Inge Lindseth 
i Oikos Økologisk Norge/Balderklinik-
ken, som har utarbeidet en brosjyre 
om rødbetejuice og utholdenhet, er 
dette resultatet tilstrekkelig forskjel-
lig til å forandre en fjerdeplass til gull 
på et 3 000-meters løp i et relativt tett 
VM-felt.4

En oversiktsartikkel fra 2014 slår 
ettertrykkelig fast at en rekke studier 
underbygger at rødbetejuice bedrer 
fysisk yteevne.1 For eksempel har 
minst fem studier vist forbedring i tida 
det tar å gjennomføre en utholden-
hetstest (time-trial) etter inntak av 
rødbetejuice.5,6,7,8,9 Studiene er utført 
på både eliteutøvere og personer som 
er mindre godt trent. Imidlertid har 
en rekke studier ikke funnet effekter 
av nitratinntak, og dette gjelder særlig 
når forsøkspersonene er meget vel-
trente.2

En annen oversiktsartikkel fra 2014 
trekker fram at tilskudd av nitrat har 
potensial til å redusere blodtrykket, 
redusere oksygenbruken ved trening 
og i noen tilfeller bedre utholdenheten. 
Det kan være en fordel å øke inntaket 
av nitrat 2–6 dager før en konkurranse. 
Når det gjelder effekter av tilskudd like 
før konkurranser, viser noen studier at 
dette kan ha noe for seg, mens andre 
studier ikke finner effekter. Tilskudd 
av rødbetejuice har ingen påviste 
effekter for konkurranser som varer 
lenger enn 30 minutter.2 Rødbetejuice 
har sannsynligvis mindre effekt på 
veldig godt trente personer. Grunnen 
er at tilpasningene som kroppen gjør 
ved store treningsmengder, nettopp 
har med produksjon av nitrogenoksid 
å gjøre.4

I de seinere åra har det vært økende interesse for å innta rødbete – hovedsakelig 
i form av rødbetejuice – som middel til å fremme prestasjonsnivået under trening 
og idrettskonkurranser. Her gir vi en kort oversikt over hva forskningen viser og 
hvordan rødbetesaft eventuelt kan virke prestasjonsfremmende.

tekst iVer mysteruD     foto shutterstock

Bedre utholdenhet 
med rødbeter?

nitrosaminer
Nitritt og nitrat forekommer naturlig i grønnsaker og blir også tilsatt til en del 
bearbeidete kjøttprodukter for at de skal beholde fargen (ikke bli grå) og øke 
holdbarheten. Det pågår en faglig diskusjon om muligheten for at det dannes 
kreftframkallende nitrosaminer fra nitrat og nitritt. Er det trygt å spise nitrat og 
nitritt? Det foreligger lite forskning omkring produksjon av nitrosaminer etter 
tilskudd av nitrat hos idrettsutøvere. Fagfolk er per i dag enige om at tilskudd 
av nitrat fra grønnsakprodukter som rødbetejuice sannsynligvis ikke er ska-
delig. Idrettsutøvere som ønsker å teste eventuelle prestasjonsfremmende 
effekter av nitrat, anbefales derfor å bruke naturlige grønnsaksprodukter.2
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Om nitrattilskudd kan være nyttig ved 
høyintensiv vedvarende eller periodisk 
trening, er ikke blitt undersøkt særlig 
godt. Imidlertid indikerer to studier 
bedre effekter ved tilskudd av nitrat 
ved periodisert høyintensiv trening,2 
mens en annen studie ikke finner 
særlig effekt ved høyintensiv sykling.10

Mer forskning
I den ene oversiktsartikkelen konklu-
deres det at forskningsresultatene på 
rødbetejuice er lovende, men at det 
trengs mer forskning for å avklare 
virkningen av nitrattilskudd på ytelse 
under anaerobe betingelser. I tillegg 
trengs det mer kunnskap om forholdet 
mellom nitrat og andre stoffer som 
finnes i nitratrike grønnsaker, slik 
som vitamin C, polyfenoler, fettsyrer 
og tiocyanat. Videre er det behov for 
å avklare spesifikke dose-respons-for-
hold som trengs for å gi prestasjons-
fremmende effekter. Oppnår man 

bedre effekter om man tar tilskudd 
lenger enn inntil 15 dager? Vil effek-
tene være bedre ved lange perioder 
med tilskudd? Og sist, men ikke minst, 
bør det undersøkes mer om hvor trygt 
det er ta nitrattilskudd over lengre tid, 
siden dette er en problemstilling som 
opptar enkelte.1

Inntak av hele rødbeter
Vil inntak av hele rødbeter ha pre-
stasjonsfremmende effekter? Dette 
ønsket forskere fra USA å teste i en 
studie fra 2012. Elleve mannlige og 
kvinnelige mosjonister gjennomførte 
to tester hver på fem kilometer på tre-
demølle, den ene 75 minutter etter å ha 
spist bakte rødbeter (200 g med rundt 
500 mg nitrat), den andre 75 minutter 
etter å ha spist tranebær som et måltid 
med like mye energi. Gjennomsnitt-
lig løpshastighet var raskere etter å 
ha spist rødbete, og det var i de siste 
to kilometrene løpshastigheten var 

kort fortalt
● Rødbeter og en del grønne 

bladgrønnsaker har høyt innhold 
av nitrat, som anses å være den 
aktive komponenten som bedrer 
yteevnen.

● Nitrat omdannes i kroppen til 
nitritt og sirkuleres i blodet.

● Nitritt omdannes igjen til nitro-
genoksid, som reduserer blod-
trykket, fremmer blodflyten og 
øker trykket som sender oksygen 
ut i mikrosirkulasjonen dit det 
trengs. Dette gir økt tilgang av 
oksygen til musklene. 

● En rekke studier underbygger 
at rødbetejuice bedrer fysisk 
yteevne, selv om flere studier 
ikke har funnet effekter av nitrat-
inntak, og dette gjelder særlig 
når forsøkspersonene er meget 
veltrente.

● Tilskudd av rødbetejuice har 
ingen påviste effekter for konkur-
ranser som varer lenger enn 30 
minutter.

● Rødbetejuice har sannsynligvis 
mindre effekt på veldig godt 
trente personer. Grunnen er 
at tilpasningene som kroppen 
gjør ved store treningsmengder, 
nettopp har med produksjon av 
nitrogenoksid å gjøre. 

● Man bør la det gå minst 2,5 timer 
fra man inntar rødbetejuice til 
man starter i en konkurranse. Da 
er maksimale mengder nitrat blitt 
omdannet til nitritt.
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raskere (5 %). Fordi det er vist å være 
en rekke helsefordeler av å spise hele 
grønnsaker, mens nitrater fra andre 
kilder kan ha negative effekter, mener 
forskerne bak 2012-studien at det vil 
være et klokt valg å få i seg nitrater fra 
hele grønnsaker, som rødbeter.11

annen virkningsmekanisme?
Flere studier har vist at nitrat kan bedre 
prestasjonsevnen. Antatt virknings-
mekanisme har vært at økt nitratnivå 
bidrar til økt nivå av nitrogenoksid, noe 
som igjen bidrar til at musklene i blod-

årene blir avspent og at blodgjennom-
strømningen øker. Hvis dette er riktig, 
kan man forvente å finne økt blodflyt i 
viktige blodårer i kroppen etter inntak 
av nitrat. I 2015 testet forskere fra USA 
dette ved å studere 12 menn tidlig i 
20-åra som ved to anledninger drakk 
rødbetejuice (12,9 mmol, 0,8 g nitrat) 
eller en placebodrikk uten nitrat. Tre 
timer etter inntaket målte man dia-
meteren, flyten og blodhastigheten i 
brakialarterien i hvile og ved bruk av 
underarmen i seks belastningstrinn der 
man tester håndgrepet. Rødbetejuicen 

førte imidlertid ikke til avspente blod-
årer eller økt blodflyt. I stedet så det ut 
til at nitrat i drikken fikk blodårene til 
å slappe av og hjalp cellene til å frakte 
oksygen mer effektivt. En skal merke 
seg at testen omfatter bruk av under-
armene, og resultatene kan derfor ikke 
ekstrapoleres til dynamisk trening med 
store muskelgrupper.12

Inntak av rødbetejuice
0,5 liter rødbetejuice inneholder 
omtrent 5,6 mmol nitrat (0,3 g). Ulike 
studier er utført på mengder opp til 9,6 

rødbetejuice på 
markedet
Det finnes flere produsenter av 
rødbetejuice (søk på nettet for en 
oversikt). Dersom man ønsker en 
økologisk variant, har Helios flasker 
til 0,2 l og 0,75 l, der juicen også er 
melkesyregjæret. Det finnes også 
andre ferskpressete, økologiske 
produkter i helsekostforretninger. 
I en del dagligvareforretninger kan 
man kjøpe en blanding av juice fra 
gresskar og rødbete (samt litt eple, 
gulrot, bringebær og sitron) fra 
Cevita.

Nitrat (NO3
-) L-arginin

Kosthold

+ Oksygen

Nitritt (NO2
-)

Nitrogenoksid 
syntase (NOS)

Nitrogenoksid (NO)

Åreutvidelse

Nydanning av 
blodårer Mitokondriell 

oksygenbruk
Mitokondrie-

fornyelse

Glukose-
opptak

Kalsium- 
håndtering 

i sarko-
plasmatisk 
retikulum

Utholdenhet
Trenings- 
effektivitet

Ytelse under 
trening

biokjemiske omdanninger for 
produksjon av nitrogenoksid (no)

Nitrogenoksid dannes av aminosyra L-arginin og oksygen i en reaksjon som katalyse-
res av NO-syntaser (enzymer) og blir deretter oksidert til nitritt og nitrat. Nitrat kan bli 
redusert (tilført elektroner) til nitritt ved hjelp av enzymet xantin oksidase og av anaerobe 
bakterier i munnhulen. Nitritt kan videre bli redusert til nitrogenoksid og andre reaktive 
nitrogenforbindelser i en reaksjon som går raskere når vevet inneholder lite oksygen. På 
denne måten kan metabolittene fra produksjonen av nitrogenoksid bli resirkulert. I tillegg 
til egenproduksjon kan kroppens lagre av nitrat og nitritt økes ved å spise mat rik på uor-
ganisk nitrat som grønne bladgrønnsaker og noen frukter. Nitrogenoksid er viktig for en 
rekke fysiologiske prosesser som kan opprettholde eller øke ytelsen under trening. Det er 
mulig at avhengigheten av nitrat-nitritt-nitrogenoksid-omdanningsveien for nitrogenoksid-
produksjon økes under trening. Stiplede piler viser at nitrogenoksid (NO) kan bli oksidert til 
nitritt (NO2

-) og nitrat (NO3
-). Omarbeidet etter Jones 2014.2
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mmol (0,8 g) med god effekt. Ifølge 
Inge Lindseth har flere klagd over pro-
blemer med fordøyelsen etter inntak 
av store doser rødbetejuice. Det finnes 
derfor en grense for hvor mye man bør 
innta, det vil si den mengden som gjør 
at man ikke opplever mageplager som 
gjør at prestasjonsevnen hemmes.4

Lindseth4 mener man bør la det gå 
minst 2,5 timer fra man inntar rødbete-
juice til man starter i en konkurranse.13 
Det er først da maksimale mengder 
nitrat er blitt omdannet til nitritt, som 
igjen kan omdannes til nitrogenoksid. 
Ifølge Lindseth bør man passe på å 
pusse tennene i god avstand fra innta-
ket av rødbetejuice, både før og etter. 
Man bør heller ikke rense munnen på 
annen måte i timene rundt inntaket av 
rødbetejuice. Grunnen er at bakteriene 
i munnen er viktige for omdannelsen 
av nitrat til nitritt. Dette kan tyde på at 
det er viktig å skylle munnen godt med 
juicen før man svelger. Nitrat skilles 
ut i spyttet etter opptak av nitratet fra 
tarmen. Slik tannrensing kan langt 
på vei annullere effekten av rødbete-
juicen.14

avslutning
En rekke studier underbygger at 
inntak av nitrat fra rødbetejuice kan 
ha prestasjonsfremmende effekter. 
Imidlertid finner flere studier ingen 
effekter, og en rekke forhold omkring 
temaet er ikke avklart. Så langt tyder 
ingen ting på at inntak verken av rød-
beter eller rødbetejuice på noen måte 
skulle være skadelig. Dersom man av 
ulike grunner ikke skulle føle seg vel 
i kroppen etter regelmessig inntak av 
rødbetejuice, kan man i stedet går over 
til å spise rødbeter. Dette er en fin og 
sunn grønnsak det er all grunn til å ha 
som del av kostholdet.15
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Produkttips

Isformer i 
rustfritt stål

Sommerens sunneste ispinner lager 
du selv. Hvis du også vil unngå å 
støpe ispinner i plastformer som 
kan inneholde helsefarlige stoffer, 
er disse formene i rustfritt stål et 
supert alternativ. Isen fryser lett og 
er enkel å få ut av formene ved at 
du holder hånden rundt dem noen 
sekunder, eller dypper formen veldig 
raskt i varmt vann. Formene er også 
lette å rengjøre. De leveres med et 
sett ispinner av bambus. Oppskrift 
på is finner du blant annet i dette 
nummerets ”Noe godt”-spalte, og 
enda flere i Helsemagasinet nr. 
5/2014. Husk at du som abonnent har 
tilgang på alle tidligere artikler ved å 
logge deg inn på våre nettsider!

Pris: Kr 395 (danske)  
fra www.detoxme.dk

Praktisk 
matboks i stål

Når man ikke lenger lager matpakke 
med kneippskiver i matpapir, 
trenger man annen emballasje. 
Mange vil helst slippe å bære med 
seg lunsjmaten i plastbokser. Denne 
matboksen i stål fra Lunchbots er 
super, både fordi den har flere rom 
man kan putte ymse snacks i, og 
fordi den er fri for stoffer som BPA, 
ftalater og PVC.  Den slipper ikke 
fra seg farlige stoffer og drar ikke til 
seg farger og lukter fra maten slik 
plastbokser kan gjøre. Boksen må ikke 
brukes i mikrobølgeovn, men den kan 
vaskes i oppvaskmaskin. Den er 15 x 
12,5 x 4,5 cm og rommer 600 ml. 
 
Pris: Cirka kr 245 fra  
www.goodforkids.no

Bakteriedreper 
med mange 
bruksområder
Essante Organics er merkenavnet på 
en serie produkter som har til felles 
at de er fri for giftige ingredienser. 
Serien består av blant annet 
rengjøringsmidler og kosmetiske 
produkter. En fiffig, liten sak er 
bakteriedreperen Sanitizer, som kan 
brukes både til desinfeksjon av sår og 
til rengjøring der hensikten er å drepe 
bakterier, for eksempel på kjøkken og 
bad. Sanitizer er luktfri og kommer 
både i stor pakning og i en liten 
veskestørrelse på sprayflaske, så det 
er lett å påføre en dæsj både på hud 
og hus og der du ellers måtte ønske å 
gå til angrep. Essante Organics tilbyr 
også andre rengjøringsmidler, blant 
annet Laundry, som kan brukes både 
til klær, gulv og – om ønskelig – på 
utvendige husvegger. Produktene 
selges via nett og er drøye i bruk. 

Pris: kr 180 fra 
www.essanteorganics.com/giftfri

tekst Anne Lene Johnsen     foto LeVerAnDører
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Giftfri dusjsåpe

Vi har testet den flytende dusjsåpa fra Essante Organics. Såpa er fri for en 
hel del av de skadelige kjemikaliene vi ikke vil ha inn i kroppen, og som er 
vanlige ingredienser i mange andre hudpleieprodukter. Produktomtalen lover 
at den til gjengjeld inneholder 20 mineraler, 20 aminosyrer og 12 vitaminer 
som smetter gjennom huden. I tillegg dufter den nydelig av mango og papaya 
og føles god og myk å smøre på. Husk bare å ta av beskyttelseslokket under 
korken… Den er heller ikke testet på dyr. 

Produktserien inkluderer også blant annet håndsåpe, sjampo, hårgelé, 
hårspray, tannkrem, solkrem og deodoranter. Det er i disse dager fokus på 
den mulige sammenhenger mellom blant annet deodorantbruk og brystkreft. 
En god ”føre var”-strategi er å sikre minst mulig belastning på kroppen ved å 
blant annet bruke kosmetikk- og hygieneprodukter uten skadelige kjemikalier. 
En titt på produktserien til Essante Organics kan være vel anvendt tid.  Pro-
duktene selges via nett og er drøye i bruk. 

Pris: kr 190 fra www.essanteorganics.com/giftfri

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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Det hele startet med Dag Tveitens (f. 
1958) store interesse for medisin og 
laboratoriearbeid. – Jeg er utdannet 
bioingeniør og har arbeidet på labo-
ratorier på forskjellige klinikker og 
har også hatt pasienter i praksis innen 
komplementærmedisinske metoder. 
I tillegg har jeg studert biokjemi og 
genetikk og arbeidet med forskning, 
forteller han. Dag hadde lenge vært 
motivert av et sterkt ønske om å hjelpe 
folk til bedre helse og ønsket samtidig 
å kunne bruke sine fagkunnskaper på 
en meningsfylt måte.

Lab1
I 2007 ble Dag tilfeldigvis kontaktet 
av dr.med. Karl-Ludvig Reichelt (f. 
1933), som arbeidet ved Rikshospi-
talet. Reichelt var veldig engasjert i 
virkningene enkelte proteiner fra mat 
kunne ha på helsa og ønsket å etablere 
et laboratorium i Norge som kunne 
analysere peptider fra melkeprotein 
og gluten. Peptider er korte aminosy-
rekjeder eller delvis nedbrutte prote-
inrester. Dag ville gjerne etablere og 
drive laboratoriet og startet samme år 
selskapet Biomedisinsk laboratorium 
(BM-Lab) – seinere Lab1. Ideen var å 

utvikle et nytt privat medisinsk labora-
torium i Norge med fokus på kosthold 
og ernæringsanalyser i tillegg til tra-
disjonelle medisinske laboratorietes-
ter. Hans motivasjon var troen på at 
feilernæring kan være årsak til mange 
ukjente lidelser, inkludert problemer 
forbundet med mage og tarm.

Lab1 startet bare med meg, forteller 
Dag. – Like etter ble min kone Ingrid 
en viktig medarbeider som seinere har 
vært til uvurderlig hjelp for vår videre 
utvikling, sier han. Etter et par år økte 
staben gradvis, og på det meste var 
de 14 medarbeidere. Det er imidlertid 
vanskelig å sysselsette så mange uten 
avtaler med helseforetak. Laboratoriet 
er sårbart fordi klinikker som bruker 
dem, av forskjellige årsaker kan bli 
nedlagt, og noen leger endrer praksis. 
Dette har ført til at Lab1 har måttet 
redusere antallet ansatte de siste par 
åra og nå bare teller seks personer. I 
tillegg arbeider Reichelt som ulønnet 
forskningskonsulent. 

synlab
– Vi har bygget stein på stein fra 
starten, sier Dag. Han forteller at Lab1 

startet med å tilby peptidanalyser og 
etter hvert også antistofftester (IgG 
og IgA) for matproteiner. Seinere 
testet de også for borreliose og andre 
flåttoverførte sykdommer. – Vårt 
hovedområde er imidlertid matover-
følsomhetstester, understreker Dag. 
– Disse er det stort behov for, og vi 
tror at etterspørselen vil øke, sier han. 
I tillegg tilbyr de sett for selvtesting 
innen kjønnssykdommer. 

Antall testmuligheter har økt betyde-
lig etter sammenslåingen med Synlab, 
det største laboratoriekonsernet i 
Europa. Sammen med Synlab i Tysk-
land og Genova i USA tilbyr Lab1 over 
5 000 forskjellige medisinske tester. 
Disse analyseres dels på laboratoriet 
i Sandvika utenfor Oslo (peptider og 
antistoffer), dels på Synlab i Tyskland, 
dels på Genova i USA. – Synlab tilbyr 
mange gode tester og er kjent for en 
utmerket service og høy faglig kompe-
tanse, forteller Dag. 

Kundene som kommer til Lab1 for å ta 
tester, får primært rekvirert prøver fra 
leger, noen ganger også fra spesialister 
og fra terapeuter som arbeider med 
ernæringsveiledning. Prøvene som 
analyseres sendes til Lab1 med posten, 
hentes via klinikker og kommer fra 
pasienter som tar prøvene på labora-
toriet i Sandvika.

Hovedmotivasjon
Drivkraften til Dag har hele tida vært 
å skape en bedrift som er til nytte 

Kan proteiner i maten være årsak til ubehag eller sykdom? Lab1 har siden 
oppstarten i 2007 jobbet for å gi pasienter mulighet til å avklare dette. Her 
forteller grunnlegger Dag Tveiten om sitt arbeid med proteinintoleranse.

tekst og foto Birthe storAker 

Idealisten som vil teste 
folk til bedre helse

karl-Ludvig reichelt om Lab1
Lab 1 arrangerte jubileumsseminar for Reichelt da han fylte 80 år høsten 
2013. Han vektla den gangen at samarbeidet med Dag Tveiten på Lab1 er 
det beste som har hendt hans forskning på 30 år. Reichelt trakk fram at det 
på Lab1 er mye fint utstyr som gjør store, faglige framskritt mulig, og som 
han understreket: ”Det er den blideste arbeidsplassen jeg har vært på!”1
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og glede for pasienter, rekvirenter, 
kunder og de som arbeider ved labo-
ratoriet. – Hovedmotivasjonen er å 
hjelpe pasienter med å finne ut av sine 
helseplager, forteller Dag. Han ønsker 
å bidra til å videreutvikle medisinsk 
kunnskap og mener at Lab1 har bidratt 
til det ved å fokusere på det de er 
dyktige til. – I tillegg er det viktig å ha 
for øyet at vi må tjene penger, fortset-
ter han, – slik at vi kan sikre arbeids-
plassene, vokse, utvikle oss og bidra til 
bedre helse hos våre klienter ved hjelp 
av forskning og nye laboratorietester. 

Satsingen til Ingrid og Dag har vært 
risikofull, og i perioder har prosjektet 
vært svært utfordrende for dem. De 
har måttet ta opp lån med pant i pri-
vatboligen, og de har i flere år tilbragt 
mange timer på jobben og hatt lite 
ferie. De to ildsjelene har likevel alltid 
vært optimistiske og har vært sterke i 
troen på at de skal nå sine mål. Selv-

sagt håper de at de fleste som arbeider 
innen deres områder, skal benytte 
Lab1 som sin laboratoriepartner. 

Matoverfølsomhet og 
flåttbårne infeksjoner
De mest populære testene er knyttet til 
matoverfølsomhet (peptider og anti-
stoff). – Vi har mest fokus på matover-
følsomhet, der vi er en ledende aktør, 
sier Dag. Ved hjelp av en meget avan-
sert metode (massespektrometri), kan 
Lab1 påvise peptider fra gluten og 
melkeprotein (kasein) i urin. Etter det 
vi kjenner til, er de det eneste labora-
toriet i verden som tilbyr denne analy-
semetoden. 

Akkurat nå holder Lab1 på å utvikle pep-
tidanalysen slik at de kan påvise peptider 
i prøver fra blod i tillegg til urin. Her har 
de kommet ganske langt og ser virkelig 
fram til den dagen de kan tilby denne 
testen. På antistoffsiden har de også 

stor kompetanse og har utviklet pålite-
lige analyser med IgG- og IgA-antistoff 
mot matproteiner. Dessuten har de gode 
tester for å påvise problemer forbundet 
med ernæring og livsstil, mage og tarm. 
Flåttbårne infeksjoner er også viktig, og 
laboratoriet tilbyr en analyse som spe-
sielt undersøker IgM- og IgG-antistoff 
mot Borrelia og seks andre bakterier 
som kan overføres fra flått til mennes-
ker og som kan forårsake infeksjoner. I 
tillegg kan man sende inn flåtten eller 
deler av flåtten for å undersøke om den 
inneholder bakterier ved hjelp av avan-
sert PCR-teknologi (PCR = polymerase-
kjedereaksjon). Dette kan være aktuelt i 
tilfeller hvor man får tak i flåtten og er 
usikker på om den inneholder bakterier.

– Det er viktig for oss at testene gir 
informasjon om mulige tiltak, sier 
Dag. – Er en test negativ, det vil si at 
den ikke fant noe unormalt, er det også 
viktig informasjon fordi man da kan 

Lab1
Lab1 tilbyr analyser som undersø-
ker for IgG- og IgA-mediert mat-
overfølsomhet. Typiske symptomer 
ved slike plager kan blant annet 
være magesmerter, oppblåsthet, 
varierende avføring, påfallende 
tretthet, hodepine, smerter/stivhet 
i muskler/skjelett, konsentrasjons-
vansker, uro, depresjon og kronisk 
utmattelse/tretthet.
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eliminere en mulig årsak til problemet. 
Når det gjelder matoverfølsomhets-
tester, kan disse gi nyttig informasjon 
om hvordan man kan sette sammen 
eventuelle eliminasjonsdietter. Det 
er viktig å påpeke at laboratorietester 
alltid må ses i sammenheng med pasi-
entens sykehistorie, fortsetter han. 
– Hvis en pasient er plaget med opp-
blåsthet og magesmerter og erfarer at 
det er knyttet til inntak av mat, kan en 
test fra oss bidra til å finne ut hvilke 
matproteiner som kan utløse proble-
met, legger han til.

Forskning
– Reichelt deltok i oppstarten av Lab1, 
og for meg har han vært til stor inspi-

rasjon og mye glede, forteller Dag. – 
Reichelt er fortsatt viktig for Lab1, ikke 
minst i forskningen vi utfører. Lab1 
har i mange år hatt et godt samarbeid 
med Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA), og åtte kjemistudenter fra 
HiOA har tatt sine bacheloroppgaver 
der med blant andre Reichelt som 
veileder. Dessuten har han bidratt 
til dialog og samarbeid med interna-
sjonale forskningsinstitusjoner som 
Johns Hopkins i USA. 

Årlig symposium
En gang i året arrangerer Lab1 et 
symposium som samler rekvirenter, 
fagfolk, pasienter, foresatte og andre 
interesserte. De tidligere symposiene 

har hatt fokus på matoverfølsomhet 
og mage–tarm-plager. Symposiet i år 
tar opp autisme, AD/HD og kostholds-
faktorer. – Vi presenterer et balansert 
program med temaer som er godt 
dekket med kyndige fagfolk fra direk-
torat, forskning og klinikk, forteller 
Dag. – Forhåpentligvis kommer det 
mange interesserte deltakere!

Årets symposium avholdes på Thon 
Hotel Sandvika 9. juni kl. 15–21. Inter-
esserte kan melde seg på ved å sende 
en e-post til firmapost@lab1.no.

Framtidsplaner
– Vi ønsker å utvikle laboratoriet 
videre med det vi er dyktige på, samt 
være en pådriver på forskningssiden, 
sier Dag. – Det vil fortsatt være viktig 
for oss å fokusere på temaet som 
matoverfølsomhet og peptider i blod. 
Laboratoriet har i tillegg andre spen-
nende tester under utvikling og tror at 
det i framtiden vil komme tilbud om 
stadig flere egentester. Det er etter-
spørsel etter våre tester fra det offent-
lige i dag, og Reichelt og jeg holder 
stadig foredrag om disse, forteller Dag. 
– Det er viktig for oss at vi har et godt 
forhold til den offentlige helsetjenes-
ten. Våre tester er nyttige for fastleger 
og sykehus fordi de kan gi dem viktig 
informasjon om pasientene, avslutter 
den engasjerte gründeren Dag Tveiten. 

Kilde:
1.  Mysterud I. Jubileumsseminar for pioneren 
Karl-Ludvig Reichelt. VOF 2014; 5 (1): 78–84.

antistoffer – en kort forklaring 
IgA – Antistoff som dannes i slimhinner ved eksponering 
av for eksempel melkeproteinet kasein. Påvisning av IgA-
antistoffer mot kasein og/eller gliadin indikerer en forelig-
gende slimhinneinflammasjon, og da er eliminasjonsdiett 
aktuelt.
IgG – Antistoff som dannes noen dager etter ekspone-
ring for antigener, i dette tilfelle matproteiner.
IgE – Antistoff som dannes ved akutte allergier (straksal-
lergi), for eksempel etter inntak av skalldyr eller peanøtter.
Resultatene av IgG-antistofftest mot matantigener, som 
noen kaller matintoleransetester, verken kan eller skal ikke 
benyttes til diagnose av sykdommer. Slike prøvesvar skal 
kun benyttes som tilleggsinformasjon til sykehistorien og 
andre laboratorieundersøkelser i forbindelse med utredning.

Ildsjel også privat
Dag Tveiten er en energisk og arbeidsom mann, født i 
Morgedal i Telemark. Han kommer fra en stor familie, 
og han har åtte søsken. Som ung var han en ivrig 
skiløper og deltok i flere Norgesmesterskap i langrenn. 
Han har fortsatt med skiløpingsinteressen i voksen 
alder og går lange turrenn som Marcialonga, Vasalop-
pet og Birken. Han er opptatt av å holde seg i form, 
leve sunt og ønsker å arbeide til han i alle fall er over 80 
år gammel (som Kalle). 

Ingrid og Dag har omsorg for en stor barneflokk, totalt 
seks, inkludert to adopterte og tre fosterbarn. Dessuten har 
de to hunder og to katter. Familie, arbeid, friluftsliv, sport og 
opplevelser er viktige elementer i Ingrids og Dags liv.
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Det er god hjernetrim 
å lese dikt eller andre 
tekster som krever litt 
tankearbeid. En forsker-
gruppe ved Universitetet i 
Liverpool har latt folk lese 
blant annet Shakespeare 
og målt hjerneaktiviteten 
deres. De deltakerne 
som rapporterte at de 
oppfattet det de leste som 
”poetisk” i en eller annen 
grad, hadde økt hjerne-
aktivitet i områder som 
er viktige for evnen til å 
være tankemessig fleksi-
bel. Denne evnen hjelper 
oss blant annet til å bli 
flinkere til å finne nye 
løsninger på problemer, 
istedenfor bare å følge 
gamle vaner. 

Forskerne påpeker at 
funnene også er interes-
sante fordi de samme 
områdene i hjernen er 
kjent for å være lite aktive 
blant annet hos mennes-
ker som er deprimerte. 
Poenget med lesingen er 
altså å bli tvunget til å 
tenke litt over hva menin-
gen er i det vi leser, slik 
som vi må for eksempel i 
dikt eller i andre tekster 
med poetisk tilsnitt.

Kilde:
O´Sullivan N, Davis P, Billington J 
mfl. ”Shall I compare thee”: The 
neural basis of literary awareness, 
and its benefits to cognition, 
Cortex 2015; 73: 144–57. http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/26409018

Under overflaten
– Nytt og fiffig om vår hjerne og psyke
tekst Anne Lene Johnsen foto shutterstock

Hvis du ikke vil lese deg til 
bedre psykisk helse, kan 
vi fortelle at du kan bli i 
bedre humør av å se en 
skikkelig trist film – så rart 
det enn måtte høres. En 
studie fra 2015 har nemlig 
vist at mennesker som så 
noen ordentlige tåreperser 
av noen filmer var gladere 
etter at de hadde sett dem 
enn før. 

Testdeltakernes humør ble 
målt før filmene og deretter 
tre ganger etter at de hadde 
sett dem; både like etterpå 
og deretter 20 og 90 
minutter seinere. Halvpar-
ten gråt under filmene. De 

følte seg naturlig nok mer 
nedfor rett etter filmen. 
Etter 20 minutter var de 
imidlertid tilbake til sitt 
gamle jeg, og ikke minst: 
en time etter dette igjen var 
de som gråt, gladere enn 
før – uansett hvor mye de 
hadde grått. Å gråte litt, 
selv om det er på grunn 
av en film, ser altså ut til å 
lette litt på såre følelser.

Kilde:
Gračanin A, Vingerhoets AJ, Kar-
dum I mfl. Why crying does and 
sometimes does not seem to alle-
viate mood: a quasi-experimental 
study. Motivation and Emotion 
2015; 39: 953–60. http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=vi
ngerhoets+ajjm+and+kardum+i

triste filmer gir gladeffekt

tøff lesing gir mer 
mental fleksibilitet
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Det var en fornøyelse å lese 
de fire første utgavene av 
LCHF-magasinet (LCHF 
står for low-carb/high-fat).1 
Her hadde en gruppe sven-
ske ildsjeler stablet på beina 
et godt, variert og lettlest 
produkt. Har de klart å 
holde koken og kvaliteten 
på magasinet oppe? Det 
ønsket vi å undersøke ved å 
lese årgang 6 (2015).

Med LCHF-magasinet 
ønsket den svenske journa-
listen, faglitterære forfatteren 
og kostholdsrådgiveren Sten 

Sture Skaldeman (f. 1942), 
redaktør i 2000-Talets 
Vetenskap Bo Zackrisson 
(f. 1954), og en person som 
har fått bedre helse ved å 
legge om til et høyfettkost-
hold, Margareta Lundström 
(f. 1955), å lage et tidsskrift 
for å hjelpe mennesker til 
å spise seg til god helse. De 
ønsket et magasin basert på 
abonnenter og som var fri for 
annonser for dårlig mat og 
preparater. 

Skaldeman og Zackrisson 
har siden oppstarten utgjort 

redaksjonen i LCHF-maga-
sinet, mens Lundström har 
vært administrator. De tre 
fikk etter hvert med seg den 
svenske legen, faglitterære 
forfatteren og kostholdsråd-
giveren Annika Dahlqvist (f. 
1948), som har vært sentral 
bidragsyter fram til dags 
dato. 

LCHF-magasinet har også 
et vitenskapelig råd, som 
per 2015 består av lege og 
dosent Ralf Sundberg (f. 
1953), lege og dosent Uffe 
Ravnskov (f. 1934) og spe-
sialist i allmennmedisin 
Andreas Eenfeldt (f. 1972). 

abonnement og salg
Da det første heftet kom ut 
i mars 2010, hadde de cirka 
3 400 abonnenter. Ved års-
skiftet 2015/2016 hadde 
de rundt 5 000, hvorav om 
lag 200 fra Norge. I tillegg 
selges om lag 1 000 eksem-
plarer i butikk.

Hva er LCHF?
Redaksjonen har valgt å 
bruke engelsk forkortelse 
fordi de mener at det klin-
ger bedre og er godt kjent. 
LCHF står for et karbo-
hydratfattig (low-carb), 
fettrikt (high-fat) kosthold. 

I magasinet vektlegges mye 
animalsk mat, få tilset-
ningsstoffer og at grønn-
sakene som spises, vokser 
over jorda (altså ikke potet, 
gulrot osv.) Redaksjonen er 
spesielt opptatt av alle som 
har problemer med stoff-
skiftet, som metabolsk syn-
drom, overvekt og diabetes. 
Derfor anbefales fravær av 
frukt, kornprodukter og 
grønnsaker som vokser over 
jorda, i likhet med å unngå 
karbohydratrik mat som gir 
høy og rask blodsukkerstig-
ning. LCHF er godt innar-
beidet i Sverige, men omta-
les i Norge som lavkarbo-/
høyfettkosthold eller bare 
som høyfettkosthold.

omfang, 
innhold og layout
Omfanget av hvert av 
2015-årgangens fire numre 
er det samme som den før-
ste årgangen: Hvert hefte 
er på 36 sider i A4-format, 
det vil so totalt 144 sider 
lesestoff. Bladene er rikt 
illustrert med fotografier 
og andre illustrasjoner i 
farger. Mange av artiklene 
er skrevet av Skaldeman 
og Zackrisson. Sistnevnte 
har faste spalter, i tillegg til 
Dahlqvist, sivilingeniør og 

En gruppe svenske ildsjeler grunnla i 2010 et eget 
tidsskrift som omhandler mat med lite karbohydrat og 
mye fett: LCHF-magasinet. Første årgang var god og 
lesverdig. Kvaliteten er fortsatt god!

tekst  iVer mysteruD    foto shutterstock

Topp svensk helsemagasin om 
høyfettkosthold – fem år etter

Interessante artikler
LCHF-magasinet har hatt en rekke interessante artikler i 
løpet av den sjette årgangen. Her nevnes noen av dem:
● Hva kan du gjøre når du blir trøtt og nedstemt av 

høyfettkosthold? (nr. 1)
● Hva spiste våre forfedre, og hva er vi genetisk tilpas-

set å spise? (nr. 1)
● Begrepet insulinindeks (nr. 2)
● Kina opplever verdens største diabetesepidemi (nr. 2)
● Hva spiste man i steinalderen i Sverige, og hva er 

opprinnelig kost for en nordboer? (nr. 2)
● Om kuskrekken i klimadebatten (nr. 2)
● Velg rene og naturlige matvarer (nr. 2)
● Lever vi lenger dersom vi spiser som de gjør i de ”blå 

sonene” (Okinawa, Japan; Oligastra, Sardinia, Italia; 
Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hellas; Loma Linda, Cali-
fornia, USA)? (nr. 4)

● Ketogen kost og kreft (nr. 4)



79 www.vof.no  l

faglitterær forfatter Martina 
Johansson og kokk og mat-
skribent Tommy Runesson. 
Bladet tar også imot gjeste-
artikler. LCHF-magasinet 
har artikler, intervjuer, 
reportasjer, nyhetsnotiser, 
oppskrifter, spørrespalte og 
bokomtaler. Det har annon-
ser kun for aktiviteter og 
produkter redaksjonen selv 
vil bruke eller går god for. 
Det er samme policy vi har i 
Helsemagasinet. 

Intervjuer
En del av intervjuene er 
med sentrale fagpersoner 
omkring kosthold og helse. 
I nr. 1 argumenterte den i 
Sverige kjente legen Nisse 
Simonsson for å spise lite 
karbohydrat og mer natur-
lig fett. Han hadde selv 
seks år tidligere erkjent at 
maten faktisk kan være vik-
tigere enn medikamenter. I 
samme nummer intervjues 
kokken Birgitta Höglund 

som la om kostholdet etter 
å ha hørt et foredrag av 
Annika Dahlqvist og nå har 
gitt ut tre kokebøker om 
høyfettkosthold.

I nr. 3 ble legen Jalal Metto 
intervjuet om sin egen og 
legekona Karine Rozen-
krants’ omlegging til høy-
fettkosthold. For dem var 
det særlig et foredrag av 
den sørafrikanske forskeren 
Tim Noakes som fikk dem 
til å teste effekten av et nytt 
kosthold på egne kropper. 
Metto gikk ned i vekt, følte 
seg bedre og ble kvitt mage-
problemer. Han anbefaler 
nå alle sine diabetespasien-
ter å legge om til et høyfett-
kosthold.

I nr. 4 intervjues den sven-
ske legen Björn Ekengren 
som forteller at han selv og 
hans pasienter, særlig de 
med diabetes type 2, har 

det bra på et høyfettkost-
hold. Ekengren begynte å 
interessere seg for denne 
typen kosthold etter å ha 
lest boka Matrevolutionen 
av Andreas Eenfeldt, som 
er meget innflytelsesrik 
i Sverige på grunn av sin 
mye besøkte blogg/nettside 
(kostdoktorn.se).

LCHF-magasinet publi-
serer også intervjuer med 
lekfolk som har opplevd 
positive endringer ved å 
legge om kostholdet (per-
sonhistorier).

småskalaprodusenter
LCHF-magasinet har en 
rekke reportasjer om små-
skalaprodusenter og produ-
senter som lar dyra få beite 
og spise det som for dem er 
naturlig mat. Reportasjene 
handler også om matkvali-
tet og hvor man kan få tak 
i denne typen nisjeproduk-

ter. I tillegg er dette flotte 
eksempler til inspirasjon: 
Det er faktisk mulig å pro-
dusere mat som både blir 
sunn for mennesker, og 
som behandler dyrene på en 
skikkelig måte.

Lettlest og tiltalende
I likhet med Helsemagasi-
net vektlegger LCHF-maga-
sinet mat som mennesket 
er blitt tilpasset gjennom 
evolusjonsprosessen. Vi har 
således samme ideologiske 
plattform. Som ventet er 
derfor vi i Helsemagasinet 
begeistret for LCHF-maga-
sinet, som gjennom seks 
årganger har vist at det er 
liv laga. LCHF-magasinet 
hjelper utvilsomt mange 
mennesker til bedre helse 
med sine viktige artikler, og 
folk som allerede har lagt 
om kostholdet, får hjelp, 
tips og motivasjon til å fort-
sette. 

Stoffet er stort sett lettlest, 
og en omfattende bildebruk 
gjør magasinet tiltalende. 
Bidragsyterne er ikke redde 
for å kritisere svenske 
helsemyndigheter, leger, 
kostholdsrådgivere og far-
masøytisk industri. Dette er 
viktig og befriende. Allerede 
i 2010 viste LCHF-magasi-
net at det var et berikende 
supplement til utvalget av 
helsemagasiner i Norden,1 
en konklusjon som er like 
gyldig fem år etterpå.

Kilde:
1.  Mysterud I. Topp svensk helse-
magasin om høyfettkosthold. VOF 
2011; 2 (1): 96–7.

abonnement
Fra Norge koster et 
abonnement SEK 320 
per år for fire utgaver, 
dvs. SEK kr 80/utgave. 
Mer informasjon finnes 
på lchfmagasinet.se
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Bokas 17 kapitler tar opp 
en mengde forskjellige valg 
alle må foreta i løpet av livet 
og som kan gjøres mer eller 
mindre veloverveid. Forfat-
ternes mål er å hjelpe lese-
ren til å foreta bedre valg, 
det vil si slike som øker livs-
kvaliteten på lengre sikt og 
reduserer ”valgets kvaler”. 
De diskuterer forskjeller 
mellom tilfeldigheter, situa-
sjoner man kan påvirke 
utfallet av, hvordan følelser 
virker inn og matematiske 
modeller som vi kan bruke 
for å øke sannsynligheten 
for å foreta ”rasjonelle” 
valg. 

Kapittel 2 tar opp ”obskure 
valg” som astrologi og bio-
rytmer, hvor det ikke fore-
ligger solid forskning som 
dokumenterer effekter, men 
som mange likevel tror på. 
Fra kapittel 3 diskuteres 
informerte valg, betyd-
ningen av informasjon, 
rasjonalitet og erfaring, 
intuisjon, presisjonsnivå 
og mye annet. Spillteori, 
partnervalg og eksempler 
fra speed-dating følger i 
neste kapittel, før kapittel 5 

tar opp hvordan man rasjo-
nelt kan velge mellom flere 
alternativer, her eksem-
plifisert ved kjøp av bil. På 
grunn av det store tilbudet 
anbefales utslagsmetoden, 
hvor man setter opp for 
eksempel åtte kriterier for å 
sammenlikne et utvalg biler 
man finner tilfredsstiller 
hvert av dem.

Kapittel 6 diskuterer fler-
målsanalyse, en metode som 
kan brukes når man skal 
kjøpe bolig. Eksempelet tar 
med 14 egenskaper mange 
ønsker å realisere med bolig-
kjøp og viser hvordan man 
kan skåre hver mulighet, 
inkludert med vektlegging 
av hver egenskap for å finne 
en totalskåre. Av særlig rele-
vans for Helsemagasinet 
diskuteres i kapittel 7 ulike 
problemstillinger som mot-
orstopp og ulike sykdom-
mer. Poenget her er å finne 
årsaker og gjøre noe med 
dem, ikke å dempe sympto-
met. Forfatterne illustrerer 
en årsak-virkning-kjede 
og illustrerer blant annet 
med noen svært forenklede 
mulige årsaker til fedme. 

Særlig interessant er bruken 
av flytdiagrammer og en sys-
tematisk problemanalyse.

Kapittel 8 diskuter behov, 
mål og konsekvenser av 
valg. Et relevant eksempel 
er egne og familiens behov 
i forbindelse med jobb, 
karriere for en eller begge 
ektefeller og ønsker om fel-
lesskap. I slike situasjoner 
oppstår gjerne konflikter 
mellom egne mål og famili-
ens, og det er viktig å tenke 
systematisk gjennom kon-
sekvensene av nye mulighe-
ter. Et interessant eksempel 
viser hvordan systematisk 
gjennomdrøfting av et 
problem kan være en god 
løsning også for bedrifter i 
en omstillingsprosess, her 
eksemplifisert ved Lucas 
Aerospace, som på 1970-tal-
let måtte nedbemanne med 
5 000 personer. Etter en 
omfattende intern disku-
sjon om nye produktforslag 
utviklet bedriften en pro-
totyp av en hybridbil med 
svært lavt forbruk av driv-
stoff, noe som imidlertid 
ikke ble realisert.

Kapittel 9 tar opp hvor-
dan man kan finne gode 
alternativer og fallgruver 
man møter på veien mot 
det som kan være det beste 
valget. Et godt råd er å 
lytte til andres erfaringer, 
lære av vanlig praksis og å 
finne fram til foreliggende 
muligheter. Det viktigste er 
å klargjøre egne mål før du 
analyserer valgmuligheter. 
Metoden kalles verdifoku-
sert tenkning, som går ut på 
å finne et hierarki av verdier 
som gjelder for deg.
Neste kapittel diskuterer 
hvordan man skal forholde 
seg til motstridende infor-
masjon. Som eksempel dis-
kuteres hvilke ernæringsråd 
man bør lytte til og kon-
kret hvorvidt melk er sunt 
eller ikke. Forfatterne tar 
utgangspunkt i 14 påstan-
der som er fremmet i debat-
ten og gir en vurdering av 
hver av påstandenes trover-
dighet. Deres vurderinger 
(vitenskapelig, intuitivt, 
autoritativt, ikke relevant) 
samsvarer relativt godt 
med dem vi har presentert 
i Helsemagasinet, selv om 
vurderingene av plasshen-

Professor ved NTNU, sivilingeniør Knut Samset (f. 1946) 
og professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, PhD i 
operasjonsanalyse Fred Wenstøp (f. 1945), har skrevet 
en  kompakt bok om hvordan man kan foreta bedre valg 
hjemme, på jobben og i livet. Det er ingen liten ambisjon 
å framstille dette temaet på en enkel og oversiktlig måte, 
noe de imidlertid har utført med bravur!

tekst DAg ViLJen PoLeszynski     foto shutterstock

Smarte valg i hverdagen
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syn nødvendigvis er sterkt 
forenklet.

Kapittel 11 diskuterer rasjo-
nalitet, logisk konsistens, 
nyttefunksjoner og følelser. 
Forfatterne gjennomgår 
nyttefunksjoners forhis-
torie tilbake til 1738, da 
Daniel Bernoulli beskrev 
det såkalte St. Petersburg-
paradokset, som handler 
om forventet verdi av et 
spill med en gitt innsats. I 
1947 ble nyttefunksjoner 
koblet til rasjonalitet da to 
matematikere formulerte 
nytteforventningsteoremet, 
som innebærer at en person 
alltid foretrekker det alter-
nativet som maksimerer 
forventet nytte. Det har 
imidlertid vist seg at følelser 
er nødvendige for å kunne 
foreta rasjonelle valg, en idé 
som stammer fra den bri-
tiske filosofen David Hume 
(1711–76).

Kapittel 12 diskuterer 
læringssløyfer, forutsigbar-
het av enkle og komplekse 
hendelser, trender og kom-
pliserte klimamodeller. 
Sistnevnte inkluderer en 
kort diskusjon av progno-
sene over temperaturfor-
holdene på jorda slik FNs 
klimapanel anslår at de vil 
utvikle seg. I kapittel 13 
trekkes inn etikk og moral, 
følelser, økonomisk nyt-
temaksimering og hvordan 
man kan vurdere ulike valg-
muligheter. I neste kapittel 
diskuteres psykologiske 
feller som overdreven selv-
tillit, uvilje mot tap, klok-
kertro, forankringsfellen og 
basisratefeilen, sistnevnte 
eksemplifisert med mate-
matiske beregninger.
 
Kapittel 15 omhandler 
spillteori med eksem-
pler som nullsumspill, 
Nash-likevekter, fangenes 

dilemma, kortspillet GOPS 
(game of pure strategies) 
og fingerspillet stein, papir 
og saks, mens kapittel 
16 tar opp hvordan man 
kan visualisere valg. Et 
illustrerende eksempel er 
bruken av venndiagram for 
å illustrere interesser og 
egenskaper i parforhold, en 
metode mange med fordel 
kan bruke før de inngår et 
seriøst forhold. Dersom to 
sirkler av interesser nesten 
ikke overlapper i det hele 
tatt, kan det være et sig-
nal om at man ikke bør gå 
videre i forholdet. At man 
overlapper i svært stor grad, 
betyr imidlertid ikke at man 
kommer til å leve lykkelige 
sammen resten av livet, 
men det øker i det minste 
sannsynligheten for et hel-
dig utfall. 

Kapittel 17 oppsummerer 
budskapet og diskuterer 

klokskap og etterpåklok-
skap. Forfatterne har stor 
tro på at det er mulig å 
foreta rasjonelle valg i hver-
dagen og gir åtte råd som 
både tar hensyn til rasjo-
nalitet, nevrobiologiske og 
psykologiske faktorer som 
innvirker på våre valg:
● Bestem deg for hvordan 
du kan skaffe deg informa-
sjon
● Avgrens alternativene
● Finn ut hva som er ”godt 
nok”, ikke let etter perfekte 
valg
● Ikke bekymr deg for kon-
sekvensene av valget
● Foreta valget
● Alternativt: stol på ”mage-
følelsen”
● Alternativt: La andre 
velge for deg (eks. legen)
● Ikke bruk tid på å gruble 
over valget i ettertid, men 
lev med det

Vår vurdering
Alt i alt er dette en nyttig 
bok. Deler av den krever 
stor grad av konsentrasjon, 
og noen vil trolig finne at 
de matematiske og statis-
tiske resonnementene er 
vanskelige å forstå. De er 
imidlertid ikke nødvendige 
å sette seg inn i for å få med 
seg bokas hovedbudskap: 
Mange av oss kan foreta 
smartere valg privat, på job-
ben og ute i samfunnet der-
som vi bruker litt mer tid 
på systematisk refleksjon 
over våre ønsker, behov og 
muligheter.

Boka er stort sett velskrevet 
(bare noen få ”i forhold-
ismer” og kommafeil), inne-
holder en oversiktlig littera-
turliste og har mange gode 
illustrasjoner. En detaljert 
innholdsfortegnelse kom-
penserer for manglende 
stikkordsregister.

NB! En av forfatterne (Knut 
Samset) er en personlig 
venn av anmelderen.
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Da Kelly A. Turner første 
gang kom over en beskri-
velse av fullstendig tilbake-
gang etter alvorlig kreft, ble 
hun både forvirret og lam-
slått. Hadde dette virkelig 
skjedd? Da hun lette i viten-
skapelig litteratur etter flere 
slike historier, fant hun 
over 1 000 dokumenterte 
tilfeller. Dette ble starten 
på hennes mangeårige fors-
kning på temaet som boka 
oppsummerer. Hun ønsket 
å vite hva man kan lære av 
”unntakene” som bekref-
ter regelen om overlevelse 
mot alle odds etter alvorlig 
kreftdiagnose.

Kelly definerer ”fullstendig 
tilbakegang” som enhver 
helbredelse av kreft som er 
statistisk uventet. Statistik-
ken varierer etter krefttype, 
stadium og den medisinske 
behandlinga pasienten har 
fått. Noen ganger har en 
persons kreftsykdom for-

svunnet uten bruk av sko-
lemedisin. Andre har først 
prøvd skolemedisin uten 
hell, for deretter å ha tatt 
i bruk alternative behand-
lingsmetoder som har ført 
til at kreften har gått til-
bake. Noen kreftpasienter 
har brukt både skolemedi-
sin og alternative behand-
lingsmetoder for å overleve 
en dyster prognose.

to utelatte grupper
Da Kelly begynte å studere 
fullstendig tilbakegang fra 
kreft, overrasket det henne 
at to grupper mennesker for 
det meste ble utelatt fra de 
drøye tusen tilfellene som 
var omtalt i medisinske 
tidsskrifter. For det første 
nevnte flesteparten av de 
akademiske artiklene lite 
eller ingenting om hva pasi-
entene selv mente kunne ha 
ført til helbredelsen. Som 
ledd i sin doktoravhandling 
dybdeintervjuet Kelly derfor 

20 pasienter som hadde 
opplevd en fullstendig tilba-
kegang, om hva de trodde 
hadde gjort dem friske. Den 
andre gruppa som var holdt 
utenfor forskningen, var 
de alternative helbrederne. 
Siden de fleste ”spontane” 
helbredelser per definisjon 
inntreffer uten skolemedisi-
nens hjelp, ble Kelly forbau-
set over at ingen i dybden 
hadde studert hvordan 
ikke-vestlige eller alterna-
tive terapeuter behandler 
kreft. Kelly brukte derfor ti 
måneder på å spore opp og 
intervjue 50 ikke-vestlige, 
alternative kreftbehandlere. 

I Uforklarlig frisk oppsum-
meres blant annet resulta-
tene av de 20 pasientinter-
vjuene og 50 terapeutinter-
vjuene på en pedagogisk og 
god måte.

nøkkelfaktorer
I tiden etter denne innle-
dende forskningen har Kelly 
fortsatt å studere tilfeller av 
fullstendig tilbakegang, og 
hun har gjennomført over 
hundre direkteintervjuer og 
analysert over tusen skrift-
lige rapporter om fenome-
net. Gjennom forskningen 
har hun identifisert mer enn 
75 ulike faktorer som hypo-

En del kreftpasienter blir helt friske eller overlever mot 
alle odds. Er det noen fellesnevnere for hva de har gjort? 
Dette er temaet for forskningen til Kelly A. Turner fra USA, 
oppsummert i bestselgeren Uforklarlig frisk. Det viser seg 
at de som overlever, har gjort store omveltninger i livet, og 
dette kan mange lære mye av i en vanskelig livssituasjon. 
Uforklarlig frisk gir håp og motivasjon for å ta radikale grep 
om eget liv i møte med en fryktet sykdom.

tekst iVer mysteruD     foto shutterstock

Fullstendig tilbakegang 
av alvorlig kreft

nettside
Kelly har opprettet nettsiden www.radicalremission.com 
der man både kan registrere og lese om fullstendig til-
bakegang av påvist kreft. I tillegg forklarer hun hvordan 
hennes radikale prosjekt begynte, man kan lese måne-
dens pasienthistorie om fullstendig tilbakegang og bli 
med i et Facebook-samfunn om temaet.
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tetisk sett kan spille en rolle 
ved fullstendig tilbakegang. 
Da Kelly lagde tabeller over 
hyppigheten av faktorene, 
dukket ni av dem opp gang 
på gang i nesten hvert inter-
vju. Disse ni nøkkelfakto-
rene er

● en radikal omlegging av 
kostholdet

● å ta kontroll over helsa
● å følge intuisjonen
● å bruke urter og kosttil-

skudd
● å gi slipp på undertrykte 

følelser
● å styrke positive følelser
● å ta imot sosial støtte
● å utdype sitt åndelige liv
● å ha sterke grunner for å 

leve

Kelly poengterer at disse ni 
punktene ikke er oppført i 
prioritert rekkefølge. Det 
er imidlertid slik boka er 
bygget opp. Etter et inn-
ledningskapittel vier hun 

ett kapittel til hver av de ni 
faktorene. Kelly ser først på 
hovedtrekkene i det aktu-
elle punktet som omtales, 
inkludert vitenskapelig 
forskning på temaet. Deret-
ter presenteres en eller flere 
pasienthistorier, der temaet 
i kapitlet er framhevet. Hvis 
for eksempel kapitlet hand-
ler om kosthold, vektlegger 
derfor pasienthistoriene 
kostholdsendringer, selv om 
de gjorde mye mer i tillegg. 
I slutten av hvert kapittel 
presenteres en enkel liste 
over aktive tiltak man kan 
iverksette dersom man 
ønsker å innarbeide ele-
mentene fra kapitlet i eget 
liv, enten som forebygging 
eller for å motvirke kreft.

Kelly er ikke motstander av 
konvensjonell kreftbehand-
ling, og det er ikke hennes 
hensikt å vekke urealistiske 
håp. Men i medisinen har 
det lenge vært pratet lite 

om fullstendig tilbakegang, 
og etter Kellys mening har 
dette ført til noe mye verre 
enn ”falskt håp”, nemlig 
at ingen driver seriøs fors-
kning på eller lærer noe av 
disse tilfellene av bemer-
kelsesverdig helbredelse. 
Ifølge Kelly er de ni fakto-
rene hypoteser om hvorfor 
fullstendig tilbakegang kan 
forekomme. Hun håper at 
andre forskere vil gå i gang 
med å teste disse hypote-
sene så fort som mulig, og 
at kreftpasienter og deres 
familier vil bli inspirert av 
bokas sanne historier om 
helbredelse. Det er faktisk 
mulig å bli frisk av kreft på 
tross av dårlige statistiske 
odds.

kosthold
Det er ikke plass til å gå i 
dybden av alle de ni fakto-
rene, men vi skal nøye oss 
med å se kort på hva Kelly 
skriver om kosthold. Etter 

å ha analysert hundrevis 
av tilfeller av fullstendig 
tilbakegang, viser det seg 
at en radikal omlegging av 
kostholdet er gjennomført 
av de fleste. Et fellestrekk er 
1) en større reduksjon eller 
total utelatelse av sukker, 
kjøtt, melkeprodukter og 
bearbeidete matvarer, 2) en 
vesentlig økning av inntaket 
av grønnsaker og frukt, 3) 
omlegging til økologiske 
matvarer og 4) kun drikking 
av filtrert (renset) vann.

Etter vår oppfatning bør 
alle med kreft kutte ut 
sukker og andre raffinerte 
karbohydratkilder, spise 
grønnsaker og velge øko-
logisk produsert mat når 
mulig, mens det trolig er 
viktigere i et land som USA 
enn Norge å redusere innta-
ket av industrielt produsert 
kjøtt og å rense vannet. 
Slike vurderinger vil det 
være opp til systematisk 
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forskning å komme dypere 
til bunns i.

et innfløkt samspill
Boka avsluttes med et kort, 
konkluderende kapittel. 
Kelly poengterer at det 
aldri bare var én faktor som 
hjalp disse kreftpasientene 
til å bli friske. Oftest inte-
grerte hver og en av dem 

åtte eller ni av faktorene 
i sin helbredelsesprosess. 
Kelly framhever at kreft 
er en kompleks sykdom, 
kanskje enda mer enn man 
har trodd: Det er nemlig 
et faktum at tilstanden i 
individets samspill mellom 
kropp, sinn og bevissthet 
har avgjørende betydning 
for hvorvidt giftstoffer raskt 
blir fjernet fra kroppen, 
virus og bakterier får lov 
til å slå rot, gener muterer 
eller celler bryter sammen. 
Samspillet mellom kropp, 
sinn og bevissthet blir 
påvirket av fysisk atferd 
(mat og drikke, mosjon/
trening og søvn), mental 
og emosjonell atferd (om 
vi føler oss forbundet med 
en dypere kilde til kjærlig-
het, og om vi jevnlig roer 
ned tankene våre og slap-
per av på et dypere nivå). 
Derfor mener hun det ikke 
er merkelig at ni – og ikke 
bare én – potensielt helbre-
dende faktorer dukket opp i 

forskningen. I tillegg bidrar 
individuelle faktorer til å 
gjøre virkeligheten enda 
mer sammensatt. På denne 
bakgrunn mener hun at 
ingen av de ni helbredende 
nøkkelfaktorene i boka er 
viktigere enn andre, for alt 
avhenger av hvilke konkrete 
faktorer ens unike kropp 
trenger for å bli frisk.

Kelly nevner avslutningsvis 
at hun ønsker å gi leserne 
en opplevelse av handle-
kraft, og hun poengterer at 
det er dokumentert fullsten-
dig tilbakegang for nesten 
alle typer kreft. For Kelly 
er det en fantastisk kilde til 
inspirasjon å vite at det er 
mulig å overleve kreft. Dette 
er det lett å være enig med 
henne i.

Uforklarlig frisk innehol-
der en liste med anbefalte 
bøker, kapittelvis sorterte 
sluttnoter og et register.

Vurdering
Uforklarlig frisk er lettlest 
og engasjerende. Forfatte-
ren har drevet viktig, faglig 
nybrottsarbeid og presente-
rer fornuftige vurderinger 
og kloke føringer. Overset-
telsen er i hovedtrekk god, 
men manus kunne med for-
del ha blitt gjennomgått av 
en fagkonsulent. Et uttrykk 
som går igjen er ”alternativ 
healer”, som fungerer fint 
på engelsk (alternative 
healer), men ikke på norsk: 
Vi sier ”alternativ helbre-
der/terapeut/behandler”. 
En del andre faguttrykk er 
også feil oversatt; det heter 
for eksempel noradrenalin, 
ikke norepinefrin, på norsk. 
Dette er imidlertid småpirk 
som ikke bør ta fokus vekk 
fra at Uforklarlig frisk er en 
meget viktig bok. Den anbe-
fales på det sterkeste og 
antas å være av interesse for 
mange av Helsemagasinets 
lesere.

om bokforfatteren
Kelly A. Turner er forsker, 
foredragsholder og spe-
sialist på integrert kreftbe-
handling. Forskningen er 
rettet mot kreftpasienter 
som opplever fullstendig 
tilbakegang av sykdom-
men, enten uten hjelp av 
skolemedisin eller etter at 
skolemedisin har feilet. 
Hun har en bachelorgrad 
fra Harvard universitet 
og en doktorgrad fra 
Universitetet i California, 
Berkeley. Nettside: 
www.drkellyturner.com

K reftfri!
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I februar 2011 var Inge 
Eriksen (f. 1946) hos opti-
keren for en rutineundersø-
kelse. Optikeren mente at 
Eriksen hadde øyesykdom-
men aldersbetinget makula-
degenerasjon (heretter kalt 
AMD). Derfor ble han sendt 
videre til en øyelege, som 
bekreftet optikerens funn og 
stilte diagnosen tørr AMD. 
Øyelegen fortalte Eriksen at 
det ikke finnes noe behand-
lingstilbud for sykdommen. 

Makula befinner seg på 
øyets netthinne og er en 
gul, 1,5 millimeter lang, 
ellipseformet flekk som iva-
retar synsskarpheten. AMD 
er trolig den vanligste 
årsaken til blindhet i den 
vestlige verden,1 og cirka 12 
prosent av alle over 60 år 
antas å lide av tilstanden. 
Tørr AMD oppstår fordi 
nervecellene i makula 
”tørker inn” og degenererer 
på grunn av eksponering 
for sollys og andre ukjente 
faktorer. Forekomsten øker 
med alderen, og døde ner-
veceller kan ikke vekkes til 
live igjen. Det finnes ingen 
skolemedisinsk behand-
lingsform. 

I løpet av sommeren 2011 
fikk Eriksen via en bekjent 
vite at det finnes et behand-
lingstilbud i Danmark hos 
Boel Akupunktur i Aulum.2 
Han startet på et 10 dagers 
intensivt behandlingsopp-
legg som John Boel senior 
hadde utviklet. Etter dette 

ble Eriksen anbefalt å finne 
en i Norge som kjenner 
denne behandlingsmeto-
den. Siden sykdommen var i 
startfasen, ble han anbefalt 
å ta akupunktur hver sjette 
uke. I Oslo fant Eriksen 
en klinikk som jobbet med 
denne metoden, men han 
var usikker på om behand-
lingen her gjøres riktig.

Som avtalt med Boel i 2011 
reiste han på sensommeren 
2012 tilbake til Danmark, 
der han fikk en ny femda-
gers intensiv akupunkturbe-
handling.

I 2012 fant han imidlertid 
i Norge en behandler som 
uten tvil bruker samme 
metode som Boel. Eriksen 
begynte hos undertegnede 
ved Johansens akupunktur 
samme høst og ble behand-
let en gang hver sjette uke 
fram til april 2016. Første 
behandling tok en halv 
time, og etter en pause 
på en time fikk han igjen 

en halvtimes behandling. 
Hensikten med behandlinga 
er å bremse utvikling av 
synstapet.

Akupunkturmetoden jeg 
bruker (Acunova), består 
av å sette nåler i leddene i 
hånda, tommelen, foten og 
stortåa, samt i kneleddet og 
de kinesiske akupunktur-
punktene blære 2 og Yujao. 
Sykdommen er i startfasen 
hos Eriksen, og det er derfor 
vanskelig å måle endringer 
i synet på synstavla. Derfor 
drar han jevnlig til optike-
ren for kontroll. 

Eriksen tar hvert år bilder 
av øynene hos optiker, som 
sier at bildene av netthinna 
for hvert år gradvis er blitt 
bedre i perioden 2013 til 
2016. Vi håper derfor at 
hans AMD ikke kommer til 
å forverres med alderen og 
at synet til og med gradvis 
kan bedres.

Kilder:
1.  http://www.optikerlundemo.no/
forkalkning-pa-netthinnen-amd/ 
(25.4.2016).
2.  www.acunova.dk

Behandling av øyesykdommen 
AMD med akupunktur
tekst ViDAr JohAnsen    foto shutterstock 

om artikkelforfatteren
Vidar Johansen (f. 1966) er utdan-
net ved Akupunkturuniversitetet i 
Danmark av de danske akupunk-
tørene John Boel senior og Tommy 
Iversen. Han arbeider som akupunktør 
i Sandefjord og driver sitt eget firma, 
Johansens Akupunktur. 
E-post: vijo@live.no 
Hjemmeside: www.johansensakupunktur.com

I denne spalta får ulike terapeuter ordet for å 
fortelle om resultater fra deres praksis. Denne 
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ved Johansens Akupunktur i Sandefjord.



86 l  Helsemagasinet VOF  l  JUNI  2016

ortoMoLekyLær MedIsIn

Jeg er født og oppvokst 
i et hjem der vi brukte 
vitaminer og ernæring i 
stedet for medikamenter, 
så jeg er jeg godt kjent med 
bruken av store doser kost-
tilskudd for å forebygge og 
kurere sykdom. Jeg husker 
alle vitaminene jeg tok da 
jeg var barn og tar dem 
fortsatt. Jeg ser nå hvordan 
optimale doser bidrar til å 
holde mine barn på 3 og 5 
år sunne og fri for medika-
menter. Du kan også gjøre 
dette for din familie.

Hvordan får du barna til å 
ta vitaminer? Hvilke tar de, 
og hvor ofte? Hvilke merker 
kjøper du? Hvordan får du 
dem til å ta tilstrekkelig 
vitamin C? Hva om de ikke 

ønsker å ta dem? Jeg får 
ofte slike spørsmål og vil 
gjerne besvare dem.

Hvordan får du barna 
til å ta vitaminer?
Regel nummer én er: Sørg 
for at de smaker godt. For 
små barn finnes flytende 
vitamin C-drikker de liker 
og vil svelge. Start mens 
de er små så de blir vant til 
det. Vi begynte allerede på 
sykehuset bare timer etter 
fødselen. Da de var sped-
barn, ga vi flytende vitamin 
C med en dråpeteller. Da 
barna ble eldre, brukte vi 
en medisinskje. For barn 
som har begynt å tygge mat, 
fungerer tyggetabletter fint 
til hvert måltid.

Multivitaminer kan også gis 
flytende. Vi ga multivita-
miner på denne måten før 
barna kunne tygge tabletter.

Hvordan oppnå 
vevsmetning av 
vitamin C?
Det er vinter: barna har 
rennende nese (i det 
minste). Hvis de ikke 
hoster, gjør noen andre 
unger det, og det virker som 
om en evigvarende bølge av 
sykdom rammer ditt hjem. 
Det er på høy tid med store 
doser vitamin C.

Magetoleranse er en indi-
kator på at en oral dose gir 
vitamin C-metning. Hvis 
inntaket er for stort (mer 
enn magetoleransen), får de 

tarmgass, rumlende mage 
eller løs avføring. Hvis du 
tar alt for mye C, blir avfø-
ringa veldig løs, men det går 
over når dosen reduseres. 
Når magetoleransen er 
nådd, bør du vente til til-
standen har gått over med å 
innta mer vitamin C.2

Store doser er nødvendig 
for å oppnå terapeutisk 
metning med vitamin C. 
Dette gjør vi bare når barna 
er eller er i ferd med å bli 
syke eller får vaksiner. Vi 
starter med en stor dose 
om morgenen og fortsetter 
å gi mer i løpet av dagen. 
Når magetoleransen er 
nådd, kutter vi ned på hvor 
mye og hvor ofte vi gir det, 
men fortsetter å gi vitamin 

Vi er alle biokjemisk unike, og enkelte har langt større behov for ett 
eller flere næringsstoffer enn andre. Barns helse sikres best om vi 
gir dem næringsrike, hele matvarer og holder dem unna hvitt sukker, 
brus, hvitt brød, spagetti, kaker, iskrem og søtsaker. Mange matvarer 
kan også mangle næringsstoffer fordi de er lagret lenge  (appelsiner) 
eller fordi de er dyrket for å gi stort volum i stedet for høyest mulig 
næringstetthet (jf. epler). Mange kan ha nytte av kosttilskudd, og 
Helen Saul Case deler sine erfaringer med egne barn.1

tekst heLen sAuL cAse    oversatt/tIlrettelagt DAg ViLJen PoLeszynski     foto shutterstock

Gi barna store 
vitamindoser  
– tips fra en 
”megavitaminmamma”
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C regelmessig. Vi tillater 
ikke barna å få diaré. Hvis 
symptomer på sykdom 
vedvarer, gjentar vi det 
neste dag, og neste. Min 
bror og jeg vokste opp uten 
at vi fikk en eneste dose av 
noe medikament. Så langt 
har heller ikke mine barn 
måttet få antibiotika. Vi 
bruker vitamin C i stedet.

Når vi får våre barn til 
metningspunktet, sørger vi 
for at de holder seg hydrert 
med rikelig væske. Siden 

høydose vitamin C kan 
redusere appetitten, sørger 
vi for at de i løpet av denne 
prosessen spiser sunn mat 
de liker. Vi har også fått 
dem til å drikke rikelig 
fersk, rå, hjemmelagd 
grønnsaksjuice hver dag. 
Dette er nettopp det mine 
foreldre gjorde med meg da 
jeg var ung.

Hvis du har et veldig sykt 
barn, bør du gå til legen. 
Diagnose er et verdifullt 
verktøy. Min mann og jeg 

vet at hvis vår barnelege 
vil gi barnet resept på et 
antibiotikum, et antiviralt 
middel, antihistamin eller 
febernedsettende medi-
kament, kan høye doser 
vitamin C brukes i stedet.

Hvilke former 
for vitamin C 
får dine barn?
Tyggetabletter er ikke veldig 
praktiske for å nå metnings-
dose av vitamin C. Væsker 
komme godt med her. Vi 
tilsetter ekstra vitamin 
C-krystaller til flytende 
vitamin C for å øke styrken, 
for å gi høye doser og fordi 
vitamin C i flytende form 
mistet noe av sin naturlige 
effekt ved lagring.

Når det er tid for en dose, 
kan vi helle vitamin C-pul-
ver i deres favorittjuice og 
la dem drikke det med en 
gang.

Vi lager en blanding av 
cirka 80 prosent vitamin C 
askorbinsyre og 20 prosent  
kalsiumaskorbat som buffer 
til juicen eller til flytende 
vitamin C. Jo mer askor-
binsyre i væsken, desto 
surere blir den. Derfor 
følger vi opp hver dose med 
en velsmakende drikk. Da 
barna ble litt eldre (over 
ettårsalderen), sørget vi for 
at virkelig store (og derfor 
bitrere) doser vitamin C 
ble fulgt opp med en vel-
smakende drikk. De fikk en 
liten bit økologisk iskrem, 
litt honning, en rosin, mer 
juice, selv sjokolade: hva 
som helst som fikk jobben 
gjort.

Når de ikke får flytende 
vitamin C, kan småbarn og 
eldre barn få tyggetabletter 
for å variere og for å holde 
interessen oppe (og mer 
sannsynlig å få svelget det 
hele). Vi tilbyr mer enn én 
smaksvariant tyggetablet-
ter.

Vi gir også liposomal 
vitamin C. Det er dyrt, men 
det er også legebesøk. Når 
vi ønsker å gi masse vitamin 
C, gir vi enhver form barna 
vil ha og varierer ofte. Da 
min datter en dag fikk en 
hoven, sår hals, klarte hun 
å svelge liposomal C da hun 
ikke ville eller lett kunne 
svelge andre former av 
vitamin C. Etter hver dose 
lot vi henne slurpe i seg en 
hjemmelagd, frossen saftis 
som hun så fram til å få.

Hva om barna 
ikke ønsker å ta 
så mye vitamin C?
Noen ganger tar barna 
våre vitamin C som om de 

””Jeg var alltid kjent som en vitamin C-tulling, men fikk 
mange tilhengere, særlig i forbindelse med virusinfeksjo-
ner. Et del av befolkninga forstår ernæringstemaet, men 
langt flere forstår det ikke.”
  – Lege Ralph Campbell
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var profesjonelle. Ingen 
klager, de ber selv om det 
når de ikke føler seg vel. 
Andre ganger bekjemper 
de det med nebb og klør. 
Da lønner det seg å være 
kreativ, tålmodig, å bruke 
bestikkelser, være kjærlig 
og utholdende.

Som nybakt forelder som 
ammer eller gir flaskemelk, 
må du ikke bare gi opp hvis 
barnet ikke spiser og får 
den næringa han eller hun 
trenger. Du insisterer inntil 
de gir etter. Slik føler vi det 
når det gjelder vitamin C. Vi 
insisterer på at de tar det og 
gir oss ikke, så viktig er det. 
Hvis de for eksempel vil se 
på TV, sier vi: ”Ta vitamin 
C, og deretter får du lov.” 
Alt de ønsker å gjøre, kan 
brukes som en motivator. 
Noen ganger ønsker ikke 
barna å gjøre det som er bra 
for dem, og da må vi gjøre 
det verd å gjøre det likevel. 
En dag sa jeg til vår datter: 
– Du må ta vitaminer hvis 
du vil ha sjokoladeis i 
morgen.

Mer kan gjøres. Vi koser 
med dem og oppmuntrer 
dem. Vi sier oss enige med 
dem i at det er vanskelig 
alltid å ta vitamin C. Når alt 
annet svikter, gjør regelrette 
bestikkelser underverker. 
Før barna får vaksiner, 
tar vår datter vitamin C til 
metningsnivå for å få en 
liten gave.

Å gi dem vitamin C når 
de våkner opp om natta 
fører nesten alltid til pro-
tester, men ingen sover 
hvis et barn hoster helt til 
morgenen. Vår datter kan 
våkne opp veldig opprørt, 
nesten utrøstelig. En natt 
sa jeg bare: ”Du kan hoste 
hele natta, eller du kan ta 
vitamin C. Valget er ditt.” 
Min datter valgte vitamin C. 

Andre netter må vi velge for 
henne. Vi venter tålmodig. 
Hennes ønske om sove 
videre er ofte grunn nok til 
å ombestemme seg og ta 
vitamin C.

Småbarn er notorisk gjen-
stridige. Spedbarn er ikke 
like tilbøyelige til å ”nei”, 
men 2–3-åringer lider ikke 
av slike hemninger. Hvis 
du sørger for at vitaminer 
smaker godt (og gir små 
doser jevnlig hele dagen 
til måltidene), bidrar det 
til at de tar vitaminer uten 
mye oppstyr. Da mine barn 
fikk brystmelk, pleide jeg 
å gi dem vitamin C før jeg 
ammet og matet dem umid-
delbart etterpå. Hvis de 

trengte mer av vitaminet, ga 
jeg dem små doser oftere. 
Jeg sørget også for at jeg 
nådde magetoleranse selv, 
slik at jeg tilførte vitamin C 
til dem via brystmelka.

Eldre barn som har gjort 
dette en stund, er mer vant 
til, og derfor mer villige, til 
å ta høye doser vitamin C. 
Fra jeg var åtte år gammel 
tok jeg C på eget initiativ 
fordi jeg visste at det fun-
gerte.

Hvor ofte tar  
barna vitamin C?
Ved hvert måltid og hver 
matbit. Vi har også reise-
flasker til turbruk eller på 
restaurantbesøk. Hvis vi 
er syke, kan vi ta vitamin 
C hvert 15. minutt til hver 
time for å oppnå magetole-
ranse.

Dager før, samme dag og i 
flere dager etter vaksinasjo-

ner gir vi metningsdoser av 
vitamin C for å minimere 
risikoen for bivirkninger 
fra vaksinen, og for å bidra 
til at vaksinen virker bedre. 
Du kan merke at barnets 
magetoleranse vil være mye 
høyere på denne tiden.

Hvor mye vitamin C 
gir du dine barn?
Daglig følger vi legen 
Frederick R. Klenners 
(1904–1984) doserings-
protokoll: De får 1 000 mg 
vitamin C for hvert fylte år. 
Vi startet dagen de ble født 
med 50 mg vitamin C per 
dag. Ettersom månedene 
gikk, økte vi gradvis dosen. 
Ved fylte ett år fikk de 1 
000 mg/dag. Nå får vår tre 

år gamle 3 000 mg/dag og 
femåringen 5 000 mg/dag. 
Vi vil fortsette å øke dosen 
inntil de er ti år gamle og gi 
dem rutinemessig 10 000 
mg/dag. Dette gjelder når 
de er friske.

De får langt mer når de 
trenger magetoleranse på 
grunn av stress, sykdom 
eller vaksiner. Etter hennes 
siste vaksine inntok vår 
fire år gamle datter, som 
da veide cirka 15 kg, lett 15 
000–20 000 mg vitamin 
C per dag, og fikk ingen 
negative bivirkninger fra 
vaksinen.3 

Hva med å få 
vitaminer fra kosten?
En av de beste metodene 
for å få vitaminer i barn 
er å lage ferske juicer og 
servere ferske, rå grønnsa-
ker og frukt, fortrinnsvis 
økologiske. Våre barn elsker 
hjemmelagd grønnsaksaft. 

De heller innpå; jeg tuller 
ikke. Vi sørger for at de gjør 
det ved å blande inn søtere 
frukter og grønnsaker med 
mindre søte. For eksempel 
starter en familiefavoritt 
med en base av omkring 
åtte gulrøtter, et eple eller 
to, en håndfull kål, noen 
håndfuller spinat og flere 
stilker selleri og en bete, 
blader inkludert.

Mine barn får langt mer 
grønnsaker (og dermed 
næringsstoffer) i kostholdet 
enn barn flest. Vi får dem 
også til å spise grønnsaker 
og frukt, men bruker også 
juice 3–5 ganger i uka for å 
sikre at godsakene kommer 
inn i deres voksende 

kropper. Dessuten holder 
vi raffinert sukker unna 
kostholdet, noe som gjør at 
sukkerinntaket begrenses til 
det som tilføres i planter.

Hvilket merke 
barnevitaminer  
kjøper du?
Det spørsmålet besvarer 
jeg ikke. Jeg driver ikke 
PR for vitaminselskaper, 
hvilket jeg heller ikke vil. 
Hvis jeg forteller at folk 
bør ta vitaminer, men 
tilfeldigvis selger nettopp 
det de trenger, vil oppmerk-
somheten vendes bort fra 
mitt budskap. Noe kan jeg 
imidlertid si:
Vi tar (og gir til våre barn) 
vitaminer uten kunstige 
farger og søtstoffer. Husk 
at litt sukker får vitaminene 
ned. Målet helliger midlet. 
Vitaminer må være velsma-
kende, ellers vil barna ikke 
spise dem. Målet er å få i 
dem næringsstoffene; ikke 

Vår datter kan våkne opp veldig opprørt, nesten 
utrøstelig. En natt sa jeg bare: ”Du kan hoste hele 
natta, eller du kan ta vitamin C. Valget er ditt.” ”
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bry deg om det lille ekstra 
sukkeret de får via vitami-
ner eller drikken du gir dem 
etter at de har tatt vitami-
nene. (Bare hold sukker 
unna resten av kostholdet.)

Vitaminer må ikke koste en 
formue. Nok av folk vil si 
noe annet, men vi kjøper de 
billigste vitaminene vi kan, 
fri for søppel og som gir oss 
de resultatene vi ønsker. 
Les etiketter, sjekk styrken. 
Noen ganger må man ta to 
eller tre tabletter for å få 
mengden som er angitt på 
etiketten. Dette kan virke 

forvirrende og bli dyrt. Hvis 
du har spørsmål om renhet 
eller kilder, ring selskapet. 
Det gjør jeg.

Hvilke vitaminer  
gir du barna i tillegg  
til vitamin C?
Vi kjøper to ulike multivi-
taminer for våre barn. (En 
er faktisk for voksne.) De 
inneholder noen vitaminer 
og mineraler som andre 
ikke gjør og i ulike konsen-
trasjoner, så vi varierer dem 
annenhver dag slik at de 
kan få fordelene av begge. I 
utgangspunktet ser vi etter 

multivitaminer som blant 
annet inneholder 1 500 µg 
retinolekvivalenter vitamin 
A, minst 20 mg vitamin 
E, 12,5–25 µg vitamin D3, 
alle B-vitaminene og en 
rekke mineraler, inkludert 
5 mg jern og 100 µg jod. 
Vi bekymrer oss ikke for 
mengden vitamin C i multi-
vitaminer fordi vi supplerer 
med langt mer enn det som 
er til stede i alle slike på 
markedet.

Når det gjelder mineraler, 
får barna tyggbare kalsium- 
og magnesiumtabletter i 

tillegg til mineralene de får 
i multivitaminpillene. Vi 
heller også en håndfull eller 
to uparfymert Epsomsalt 
i badevannet deres 1–2 
ganger per uke. Noen 
ganger får de sporemineral-
dråper i badevannet. Vårt 
mål er særlig å sikre at de 
får nok magnesium.

Noen næringsstoffer som 
finnes i multivitaminene, 
gir vi mer av etter behov. 
Vi bruker våre høypotente 
voksenvitaminer og finner 
en metode for å gi dem på 
en barnevennlig måte. 

Her er noen eksempler: Det 
bør ikke være noen overras-
kelse at når barna ikke får 
litt sol, blir de lett forkjøla. 
Om vinteren gir vi dem 
derfor ekstra doser vitamin 
D i en mengde på cirka 125 
µg per uke og ellers hvis de 
blir syke. Jeg åpner kapse-
len og heller innholdet på 
noe de liker. Iskrem funge-
rer veldig bra.

Vi gjør det samme med 
vitamin A. Når de er syke, 
gir jeg dem en dose på 10 
000 IE på iskrem så snart 
de har symptomer. Jeg gjør 
dette bare en dag eller to. 
De fortsetter å få sin vanlige 
dose vitamin A i sitt multi-
vitamin.

Hvis de er i ferd med å få et 
hyperaktivt anfall framkalt 
av en dose sukker, som 
iskrem om sommeren eller 
et stykke bursdagskake, 
knuser jeg en tablett med 
cirka 10–20 mg rødmein-
duserende, umiddelbart 
oppløselig niacin, legger 
pulveret på en skje med litt 
rå honning eller rett i isen 
eller en kakbit. Det fungerer 
bemerkelsesverdig godt. 
Det har også kommet godt 
med når barna får et tilfelle 
av det min svigerfar kaller 
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”de kan ikke noe for det” 
på grunn av utmattelse, 
overstimulering eller annen 
faktor. Når vennlighet, 
resonnement, klemmer, 
forståelse, distraksjoner, 
tidsavbrudd, hvile og tålmo-
dighet ikke får pjokken bort 
fra randen av et irrasjonelt 
sammenbrudd, har vi 
funnet ut at en liten dose 
niacin gjør susen. Resulta-
tene kan være utrolige å se, 
og det er trygt.

Husk at niacin kan føre til 
rødming. Barnet kan føle 
seg varmt, se litt rødt ut i 
ansiktet og nedover halsen 
og klø. Dette er tegn på 
metning av niacin, at de har 
fått nok den gangen. Vi gir 
den minste mengden niacin 
som hjelper dem å være 
rolige og ikke så mye at de 
opplever en sterk, ubehage-
lig rødming. Finn den rette 
dosen for barnet i samråd 
med legen.

gir vitaminer
bare dyr urin?
Det koster å ha barn. Noen 
tenker kanskje at det koster 
enda mer å gi barna vita-
miner. Det er én måte å se 
på det. Her er en annen: 
Næringsstoffer i urinen kan 
tyde på at våre barn er godt 
ernært og har overskudd 
på dem. Vitaminmangel er 
problemet, overskudd er det 
ikke.

Det er en god idé å sørge 
for at barn spiser riktig og 
tar vitaminer. Gi kroppene 
deres mulighet for å absor-
bere viktige næringsstoffer. 
De kan ikke absorbere det 
som ikke er til stede. I likhet 
med et godt måltid varer 
ikke en god vitaminstatus 
evig. Kroppen vil ”sulte” 
etter disse næringsstoffene 
igjen. På samme måte som 
en baby trenger næring 
mange ganger hver dag, 
bør barn (og voksne) daglig 
ta vitaminer flere ganger. 
Vitaminer er svært trygge, 
og i forhold til medikamen-
ter er vitaminer ikke bare 
langt tryggere, men utrolig 
billige. Farmasøytiske 

legemidler forårsaker langt 
dyrere urin.

er vitaminer trygge?
Ja. Langt sikrere enn 
medikamenter, enten de er 
reseptpliktige eller ikke.

gjør det selv
Husk at jeg ikke er lege. 
Du bør alltid undersøke 
vitaminer og ernæring selv 
og gjøre det som er best for 
deg og din familie. Snakk 
med legen. Imidlertid tror 
jeg ikke at du trenger å være 
lege for å ta kontroll over 
egen eller barnas helse. Å 
gjøre det selv betyr ikke at 
det vil være lett. Det kreves 
en utrolig mengde arbeid 
for å holde barna friske, 
men det er verd det. Ja, ta 
barna med til barnelegen, 
men ville det ikke vært hyg-
gelig om du ikke behøvde å 
gjøre det?
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ForsknIngsnytt

Selv om soltilbedere har økt risiko for å utvikle hudkreft, 
har de lavere risiko for å dø av hjertesykdom og de fleste 
andre sykdommer enn folk som unngår sol. Faktisk kan 
unngåelse av solstråler være like skadelig for oss som å 
røyke i følge de svenske forskerne bak en ny studie. De 
studerte solingsvanene til nesten 30 000 kvinner som ble 
fulgt i 20 år. Kvinnene var mellom 25 og 64 år da studien 
startet i 1990–1992. Kvinner med aktive solingsvaner 
levde lenger enn dem som unngikk sola. Sistnevnte levde 
0,6–2,1 år kortere enn dem med aktive solingsvaner. 
Ikke-røykere som unngikk soleksponering, hadde en 

forventet levealder tilsvarende det som ble observert for 
røykere i soltilbedergruppa. Dette indikerer at unngåelse 
av sola er en like viktig risikofaktor for framskyndet død 
som røyking. En viktig grunn til at soling er gunstig for 
helsa, er at UV-strålene produserer vitamin D i huden. 
IM

Kilde: Lindqvist PG, Epstein E, Nielsen K mfl. Avoidance of sun exposure 
as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the 
Melanoma in Southern Sweden cohort. Journal of Internal Medicine 2016. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26992108

Det er godt dokumentert 
at terapi med hvitt lys er 
effektivt mot vinterdepre-
sjon, men det har vært 
begrenset dokumenta-
sjon for eventuell effekt 
på ”vanlig” depresjon. 
Kanadiske forskere har i 
en ny studie testet effekten 
av lysterapi på depresjon, 
alene eller i kombinasjon 
med det antidepressive 

midlet fluoxetin. Studien 
gikk over åtte uker, og det 
ble trukket lodd om hvilke 
av 122 personer i alderen 
19–60 år som skulle få en 
av fire behandlinger: 1) 
Lysbehandling (10 000 lux) 
i 30 minutter hver morgen 
sammen med en place-
bopille, 2) enebehandling 
med fluoxetin (20 mg/
dag) og eksponering for 

en inaktiv ionegenerator 
i 30 minutter per dag, 3) 
kombinasjonen av lys og 
antidepressivt middel eller 
4) inaktiv negativ ione-
generator og placebopille 
(placebogruppe). Både lys 
alene og lys i kombinasjon 
med fluoxetin var effektivt 
og ble godt tolerert av 
pasientene. Kombinasjons-
terapien hadde best effekt, 

mens monoterapi med 
fluoxetin ikke var bedre 
enn placebo. IM

Kilde: Lam RW, Levitt AJ, Levitan 
RD mfl. Efficacy of bright light tre-
atment, fluoxetine, and the combi-
nation in patients with nonseasonal 
major depressive disorder: a rando-
mized clinical trial. JAMA Psychiatry 
2016; 73: 56–63. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/26580307

Lysterapi mot depresjon

soltilbedere lever lenger!
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USAs utenrikspolitikk er 
basert på klassisk realpo-
litikk: La makt bestemme 
utfallet av saker, om mulig 
ved hjelp av trusler, og når 
nødvendig, ved å kjempe til 
siste slutt.

De to tradisjonelle kandi-
datene til det amerikanske 
presidentvalget, Ted Cruz2 
(f. 1970) og Hillary Clinton 
(f. 1947), er begge åpent 
tilhengere av vold; Cruz 
av ”teppebombing” og ved 
å patruljere muslimske 
nabolag, for derved å gjøre 
bruk av makt troverdig, 
Clinton ved å følge opp tid-
ligere praksis med å bombe 
muslimske land.

Donald Trump (f. 1946), 
som distanserer seg både 
fra Clintons krigshissing 
og Cruz´ patruljering, 
forsterker underliggende 
konflikter på den mest 

uheldige måten ved å 
vekke til live fordommer og 
diskriminering av muslimer 
og meksikanere.

Bernard (”Bernie”) Sanders 
(f. 1941) er så fokusert på 
USAs indre ulikheter at han 
fortsatt virker uklar når det 
gjelder hvilken utenriks- 
politikk han ønsker å føre. 
Imidlertid kan han styre 
diskursen og utenrikspoli-
tikken ved å argumentere 
for mer positive alternati-
ver; eksempler diskuteres 
nedenfor.

Netto konklusjon: de to 
offisielt foretrukne kandi-
datene, Clinton og Cruz, 
likner mer på hverandre enn 
på sine interne partirivaler. 
Politisk kommentator for 
The New York Times Paul 
Krugman3 sender den 
offisielle republikanske 
(tidligere) kandidaten Marco 

Rubios (f. 1971) karakter-
istikk av Donald Trump 
som en ”svindler” tilbake til 
trioen (Paul) Ryan4-Cruz-
Rubio. Thomas Friedman 
skriver i samme avis5 at 
dersom Trump skulle bli 
nominert og valgt, har han 
nok av plass til å manøvrere 
seg mot sentrum, bort fra 
sine  ekstreme posisjoner. 
”Han vil ikke ha noen 
problemer med å spille en 
moderat forener”.

Likevel kan Trump allerede 
ha hjulpet kirkegårdsgraverne 
med å grave sin grav. Både 
Clinton og Cruz har prob-
lemer med troverdigheten. 
Demokrater kan oppfatte 
Clintons sving mot venstre 
som for usannsynlig og fore-
trekke Sanders som mer ekte; 
republikanerne kan finne 
Cruz´ Tea Party-ekstremisme 
troverdig og foretrekke 
Trump. Hvis Sanders-Trump 

ikke blir tilgjengelige, hvor 
mange vil stemme?

Imidlertid kan det i USAs 
”delegatokrati”, som er 
veldig smart utformet 
for å beskytte USA mot 
demokrati, likevel fortsatt 
komme til syne/bli utformet 
alternativer.

Usas realpolitikk
USA realpolitikk har ført 
til mer enn 20 millioner 
drepte i 37 land etter 2. 
verdenskrig,6 samtidig som 
USAs relative økonomiske, 
militære – ikke kulturelle – 
posisjon i verden svekkes. 
Dette bør føre til en søken 
etter noe realistisk som kan 
løse problemer i stedet for 
å legge nye problemer til de 
gamle; for derved å styrke 
USAs posisjon.

Hva må til for å gjøre USAs 
utenrikspolitikk mer real-

Presidentvalget i USA  
– realpolitikk vs. realistisk politikk
Mange nordmenn har familie i USA, som det offisielle Norge dessuten er alliert med 
i NATO. Derfor er mange opptatt av nominasjonsvalgene som har holdt på siden 
begynnelsen av året, og som skal lede fram til presidentvalget til høsten. Siden Ted Cruz 
trakk seg etter nederlaget i Indiana 3. mai, står valget av kandidater mellom milliardæren 
Donald Trump, den etablerte politikeren Hillary D. Rodham Clinton og sosialdemokraten 
Bernie Sanders. Misfornøyde republikanere kan i juli velge en annen kandidat enn Trump, 
som eventuelt kan stille opp som uavhengig ”anti-Washington”. Johan Galtung diskuterer 
hvordan det politiske valgsystemet fungerer i ”Guds eget land”.1

tekst JohAn gALtung     oversatt/tIlrettelagt DAg ViLJen PoLeszynski     foto shutterstock
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en verden i endring
Historien beveger seg raskt 
i disse dager, og de fleste 
stater i verden praktiserer 
faktisk disse punktene – 
ubevisst – mens de bygger 
store regioner med betyde-
lig samarbeid og harmoni. 
Trenden vil nå USA, og 
Israel og Storbritannia – for 
tiden på et vippepunkt – 
følge opp. Hvis de tre blir 
mindre krigerske, ville 
verden bevege seg mot mye 
mer fred. Imidlertid finnes 
det dypere krefter enn bev-
isstheten i de tre statene.

Det finnes krefter bygget 
inn i statssystemet selv,  
og som presser systemet 
mot direkte eller struk- 
turell vold. Vi tenker på  
rangulikevekt og rang-
inkongruens, systemiske 
krefter som er ukjent for de 

istisk? Nye måter å tenke 
på snarere enn politiske 
vedtak og økonomiske bev-
ilgninger.

Identifiser det positive, 
det gode i de andre 
store verdensaktørene 
– Russland-India-Ki-
na-Islam-EU-Afrika-Lat-
in-Amerika. Lær av positive 
eksempler og knytt deres 
positive sider til det som er 
godt i USA, for samarbeid 
og harmoni.

For å fremme fred må 
samarbeidet være rettfer-
dig – gjensidig og like-
verdig – og harmoni må 
baseres på empati – dyp 
forståelse av andre. Kjenn 
historiens skygger, som 
ofte er lange og dype, for å 
mildne tidligere traumer, 
og for bedre å løse 

nåværende og framtidige 
konflikter.

Ha i bakhodet mulige trusler 
fra andre aktører og vær 
sterk på ikke-provoserende 
defensivt forsvar uten å være 
paranoid, narsissistisk, ein-
støing, polarisert på forhånd 
– bare vær realistisk, men 
ikke naiv.

Er denne endringen, basert 
på bevissthet, for krevende 
når ”min gamle tankegang 
brakte meg og andre nedo-
verbakke; trenger jeg en ny 
tankegang”? Nei, men den 
nye bevisstheten og den nye 
tankegangen må settes ut i 
livet.

USA har en sterk tendens 
til å tenke i form av hierarki 
og anarki, og glemme det 
tredje alternativet, likeverd; 

også til å forlange at andre 
ser USA som positivt og 
godt mens de selv fokuser 
på deres negative og dårlige 
sider; USA tyr altfor ofte til 
våpen i stedet for å løse opp 
traumer og å løse konflik-
ter. Likevel, amerikanere 
som gjorde opprør mot 
kolonialisme og avskaffet 
sitt egen slaveri, kan også 
stille spørsmål ved sin egen 
utenrikspolitikk og avskaffe 
sin egen imperialisme og 
krigshissing. Etter å ha 
avskaffet to av menne-
skehetens institusjonelle 
svøper, ville det være klokt 
å avskaffe to til.

Gevinsten er åpenbar og 
vil komme raskt: virkelig 
storhet, kjærlighet, leder-
skap, å komme ut av økende 
irrelevans.
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fleste, og dermed enda kraf-
tigere. Stater kan rangeres 
etter økonomisk, militær, 
politisk og kulturell makt. 
Makt er firedimensjonal; 
land skårer høyt eller 
lavt på alle; H-H-H-H på 
toppen, L-L-L-L nederst, de 
maktesløse.

Imidlertid kan aktører – 
stater eller på delstatsnivå 
– skåre høyt på en og lavt på 
en annen faktor, være i ulike-
vekt, og lengte etter å løfte 
dimensjonen(e) som henger 
etter. I tillegg kan to av dem 
være i motsatt ulikevekt, 
H-L og L-H, en høyt oppe 
økonomisk og lavt militært, 
den andre lavt økonomisk og 
høyt oppe militært.

Mens rangulikevekt kan 
være et dilemma som 

aktørene må løse, kan 
rangdisharmoni involvere 
to (eller flere) aktører og 
kan føre fra en tvist til 
glødende hat, ubegrenset 
vold. Ved å jobbe med deres 
ulikevekt vil begge bevege 
seg i retning av den etter-
traktede, omstridte, smale 
H-H-nisjen.

Det finnes en ”løsning”: 
alt i likevekt, H-H, L-L. 
Men slik var føydalismen; 
generelt med mer struk-
turell vold – på samme 
måte som politisk makt 
i store organisasjoner 
reflekterer økonomisk 
makt. Systemet kan pendle 
mellom direkte og struk-
turell vold med fristelsen 
til å forenkle det hele bare 
med makt: Realpolitikk, jf. 
boka Abolishing war,7 som 

diskuterer hvordan dette 
kan gjøres.

Det finnes en vei ut vist av 
frivillige organisasjoner: få 
aktørene, H og L, til å bli 
medlem av en organisasjon 
med et felles, overordnet 
mål. Den organisasjonen i 
dag er kjent som en region, 
et samfunn, en union. Kan et 
Forente Regioner (FR) uten 
veto fremme fred bedre enn 
Forente Nasjoner (FN)?

Kilder:
1.  Galtung J. Realpolitik vs realistic 
politics. TRANSCEND Media Service 
11.4.2016. https://www.transcend.
org/tms/2016/04/realpolitik-vs-real-
istic-politics/
2.  https://no.wikipedia.org/wiki/
Ted_Cruz
3.  Krugman P. Clash of Republican 
con artists. 4.3.2016. http://www.
nytimes.com/2016/03/04/opinion/

clash-of-republican-con-artists.htm-
l?rref=collection%2Fcolumn%2F-
paul-krugman&action=click&-
contentCollection=opinion&re-
gion=stream&module=stream_
unit&version=latest&contentPlace-
ment=6&pgtype=collection&_r=0
4.  https://no.wikipedia.org/wiki/
Paul_Ryan
5.  Friedman TL. Only Trump can 
trump Trump. 8.3.2016. http://
www.nytimes.com/2016/03/09/
opinion/only-trump-can-trump-
trump.html?rref=collection%2F 
column%2Fthomas-l-friedman&ac-
tion=click&contentCollection=opin-
ion&region=stream&module 
=stream_unit&version=latest&con-
tentPlacement=7&pgtype=collection
6.  Lucas JA. US has killed more 
than 20 million in 37 nations since 
WWII. 27.11.2015. https://www.
popularresistance.org/us-has-killed-
more-than-20-million-in-37-nations-
since-wwii/ 
7.  Galtung J med Degortes E, 
Galtung I, Gattinger M, Grant-Hay-
ford N. Abolishing war. Genève: 
TRANSCEND University Press, 
2015. https://www.transcend.org/
tup/index.php?book=49

Hold matematikken ved like i sommer 
med mattepakker fra Hjernefabrikken!
Hver pakke har materiell for å først 
undervise, deretter øve.
Velg mellom 6 ulike temaer.

eksempel:
Mattepakke 6:  
Brøk, desimal og prosent
Inneholder: Matteboks med 
veiledning, brøk,- prosent,- og 
desimalplater for konkretisering og 
to kortstokker til øving i brøkregning.
kr 795,- (+ frakt)

hjernefabrikken.no
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kortkUnst

La tre av dine venner trekke 
hvert sitt kort fra kortstok-
ken. Kortene stikkes så 
tilbake i stokken. Kortene 
bres ut i en rad på bordet 
med forsidene opp, men tre 
kort ligger med baksidens 
opp. Det er de tre kortene 
som dine venner valgte!

Forklaring: På forhånd har 
du snudd bunnkortet i kort-
stokken med forsida opp. 
Bre kortene med baksida 
opp i vifteform (pass på at 

ingen ser kortet som ligger i 
bunnen og er snudd). La tre 
av dine venner trekke hvert 
sitt kort, som de skal huske 
og gjerne sette et lite merke 
på.

Mens du snakker om 
dette, passer du på å snu 
kortstokken ubemerket en 
halv gang. Kortene holdes 
nå omvendt i hånda. Det er 
nå kun det øverste kortet 
som ligger med baksida 
opp, mens det for dine 

venner ser ut som om hele 
kortstokken ligger med 
baksidene opp.

Hold kortene godt sammen 
i hånda, og før hendene 
med kortstokken bak på 
ryggen. Snu deg med ryggen 
mot dine venner og la dem 
stikke sine valgte kort inn 
på forskjellige steder i kort-
stokken. Snu deg rundt med 
ansiktet mot dine venner 
igjen, men ikke ta fram 
kortstokken igjen før du har 

snudd rundt kortet øverst 
på kortstokken og vendt 
kortstokken en halv gang.
  
Nå kan du spre ut kortene i 
en rekke med forsidene opp 
foran dine venner. De tre 
valgte kortene vil ligge med 
baksidene opp.  Eventuelt 
kan du spre kortene ut i en 
rekke med baksidene opp 
på bordet, og de tre valget 
kortene blir synlige fordi 
de ligger motsatt av alle de 
andre kortene. 

Er du 
interessert i 

flere kortkunster?Send: ”Tusen Kortkunster” til kurt@bai.no, og du får gratis heftet ”Tusen 
Kortkunster.”Kortene som snur seg rundt

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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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

Optima pH intimvask
Nytt produkt-pH 4

Prøv denne og våre andre  
hudprodukter, les meir her: 

www.optima-ph.no 

  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!

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.

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

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

Import: 
www.evexia.no

Fåes hos:

     
    

DEN
 

     
   U

TROLIG
E

    “
MIRAKELS

ALVEN
”

Vikingsalve
Antiseptisk og lindrende

- kan brukes 
på nær sagt 
hva som helst

Norges fremste 
økologiske meieri

rorosmeieriet.no

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

Helsemagasinet
viteNskap og forNuft

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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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!
Vår behandling kan hjelpe for:

✓ 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

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

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

Nettbutikk med rene
og kjemikaliefrie varer.

Rabattkode:
VOF16

gir 15% rabatt

WWW.AGENTM.NO

Velkommen til kurs 
i helhetsbehandling!
Bli en god Behandler med å Behandle 
kroniske lidelser i ditt nærområde

3 dagers kurs med teori og øvelse 
2.-4. september og 28.-30. oktober 2016.

gründer, coach og helhetsteapeut reidun syversen

Helse & allergisenter
opplæringssenter, Fredrikstad

www.helhetsterapeut.no / reidun@helhetsterapeut.no
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neste nUMMer

I salg fra 11. juli!

Neste gang i Helsemagasinet:

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

Mindre allergi 
med kjæledyr

Bør vi sitte 
på huk når vi 

går på do?

Varmebehandling 
av mat 
– pluss og minus

nærings-
innholdet i 
måltider med 
og uten kjøtt

● urgammel praksis med 
utrolige helsegevinster 

●  Mange former for faste  
– kort, lang, periodisk

●  faste – alene eller i gruppe?

Tema: 

Faste



ANNONSE

Velg riktig probiotika!
Hvilke tarmbakterier som er mest nyttige å ta, varierer med blant annet 
  alder og helsetilstand. SanBiota-serien består av åtte utvalgte produkter, 
som alle har sitt spesial område. De er tilpasset blant annet for barn, gravide 
eller eldre, deg som er ekstra utsatt for stress, har tarmproblemer, tar sterke 
medikamenter eller er under annen form for medisinsk behandling.

Hvilke bakterier trenger du? 

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.

Panda, Panda+: Er uten mais, FOS og inulin.  StressEnergy: Er uten mais, FOS, inulin og acedophilus.

SanBiotas multistammede probiotika kommer i pulverform. 
 Multistammet probiotika har i flere sammenhenger vist seg å være 

mer effektive enn enkelt stammet. Forsøk har i tillegg vist at  pulver ser 
ut til å være en mer effektiv form enn kapsler for å sikre overlevelse og 

god nytte i tarmen. SanBiotas pro biotikapulver  inneholder tørkede 
tarmbakterier som skal gjenopplives ved å bli tilført vann. Ved å drikke 
rehydrerte tarmbakterier rett før sengetid får de har god tid til å passere 
og feste seg i hele mage- og tarmkanalen i løpet av natten. 

Forebygge allergi/eksem
Gravid siste trimester 
og baby opp til 1 år

Kan normaliserer tarmen ved 
treg mage og diarre. 
Immunstykende under 
infeksjon. 
Multi-overfølsomme/
sarte voksne

Astma/Allergi/Eksem 
Voksne og barn over 
1 år

Astma, allergi, eksem, 
pollenallergi.  
Kan normaliserer tarmen ved 
treg mage eller diarre. 
Kan hjelper immunforsvaret 
ved infeksjon

Basic bredspektret

Antibiotikakur 
Daglig bred støtte  
Styrke immunforsvaret
Dårlig kosthold
Aldring
Pollenallergi
Problemer i ledd

Bygger opp 
tarmbarrieren

Migrene 
Diabetes 2
Depresjon, gråt, humør
Hard sykehusbehandling.  
Antiinflammatorisk effekt
Leverskade

Panda 340 Panda+ 500 Classic Barrier

Treg mage

Forstoppelse/treg 
tarmfunksjon hos voksne 
og barn over 1 år.
Særlig fokus på eldre.

Uten FOS og Inulin

Fysisk stress
Hard trening
Sykdom som gir 
tendenser til løs mage 

Uten mais/FOS/Inulin/
acedophilus

Stress -langvarig
Lite energi
Utbrenthet
ADHD/Autisme
Utviklingsforstyrrelser

Betent/irritert tarm

Kan virke mot Morbus Crohn
Kan virke mot Ulcerøs Colitt
Betent tarm
Magesmerter etter mat
Antiinflammatorisk
Diabetes 1
Leddgikt
Stoffskifteproblemer

910 Lax Performance 780 StressEnergy 825 InFlame



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

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

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

• Alt er håndlaget – vi leverer alle størrelser 

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

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

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

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

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

www.greensleep.no

Madrasser koster 

fra 5 300,- 

Sengebunner fra

1 900,- 

Er det mulig å sove 30% bedre?

Fordelaktige priser – rett fra produsent!


