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Leder
Solveig Glomsrød

Carpe Diem - Grip dagen!

Aldri før i FELOs 25-årige historie har motstanden 
mot helseskadelig stråling vært så omfattende som 
nå. Kampen mot femte generasjon mobiltelefoni 
- 5G-  trer fram som den samlende saken. Aktivite-
tene internasjonalt spenner fra gatedemonstrasjoner 
til rettssaker og politiske kampanjer. Vi har våre 
AMS- og kobbernettutfordringer i likhet med flere 
andre land, men det er den store bevegelsen mot 
5G som nå tar av på flere kontinenter.

I Stockholm har Elöverkänsligas  Riksförbund (FEB) 
reist sitt første 5G søksmål mot Post- och Tele-
styrelsen. Kravet var at lisensen til å teste ut 5G skulle 
trekkes tilbake inntil det var forskningsmessig 
belegg for at teknologien ikke skader mennesker 
og natur. Saken ble avvist av to rettsinstanser som 
hevdet at de ikke hadde klagerett når det gjelder 
Lov om elektronisk kommunikasjon. Men Sveriges 
miljøvernlov – Miljöbalkan – har en stoppregel for 
inngrep som kan skade den allmenne helsetilstanden, 

som 5G ligger godt an til å gjøre. Dette under bygges 
av et opprop til WHO fra 240 forskere fra hele verden
 om alvorlige helseskader fra radiofrekvent stråling. 
Elöverkänsligas Riksförbund vurderer nå å fremme 
saken for den Den europeiske menneskeretts-
domstolen.

Brüssel by har besluttet å utsette 5G til forskning 
kan bekrefte at det ikke er helseskadelig. I Italia har 
flere byer gjort det samme. Der står strålesaken 
sterkere enn her og i Roma er det store demon-
strasjoner i disse dager. Det har også pågått en 
årelang kamp mot Vatikanets kraftige radiosendere 
etter at forskere bekreftet at det var en systematisk 
og klar sammenheng mellom Vatikanets sendinger 
og svulster og leukemi blant barn. På et tidspunkt 
truet Italias miljøminister med å stenge strømmen til 
senderne hvis de ikke reduserte strålingen. Vatikanet 
svarte at de var en uavhengig stat, og gjorde noen 
tiltak før senderen var utdatert og programmer  
gikk via internett til sendere lokalt. 

Skal hele verden nå få «Vatikansendere»? 

Det er opp til oss. Det finnes allerede eksempler på 
at politikere regulerer strålingsmiljøet og på retts-
saker hvor interessene til stråleskadde vinner fram. 
Skjønt ikke i Norge – ennå. 

Elöverkänsligas Riksförbund 
vurderer nå å fremme saken 
for den Den europeiske  
menneskerettsdomstolen.
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AMS saken nådde ikke retten
Nettselskapet gjorde kuvending.

Slik unngår du stråling og gebyr
Det finnes løsninger. Her er FELOs råd til deg som ikke kan  
ha AMS med kommunikasjonsdel.

Kobbernettet forsvinner. Hva nå?
Hva kan konsekvensen av dette bli? Hvilke rettigheter har  
el-overfølsomme?

IP-telefoni som alternativ
Det er en løsning som kan fungere når kobbernettet forsvinner.

Er el-overfølsomhet bare en nocebo-effekt?
Stadig flere hevder at el-overfølsomhet skyldes psykologiske  
mekanismer. Men er dette riktig?

EUROPAEMs retningslinjer
Hvordan unngå EMF-relaterte helseproblemer og sykdommer?  
Og hvordan bør el-overfølsomhet diagnostiseres og behandles?  
Her er gode retningslinjer og råd.

– Farlig lite fokus på effekten av økt stråling
Strålingen vi utsettes for i dag utgjør trolig den mest radikale  
miljøendringen i moderne tid. Myndighetene overser faren,  
mener biologen og forfatteren Iver Mysterud. 

Fotoutstilling setter stråling og el-overfølsomhet på dagsorden
– Dette er mitt bidrag til miljøsaken, sier kunstneren Lilli Kanck.
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Aktuelt

FELOs 
sommerfest
Slik gikk det da 35 FELO-med-
lemmer var samlet til fest en 
nydelig aften i slutten av juni!

Den varme festkvelden ble inn-
ledet med forfriskninger ute på 
verandaen i Ut i solen stua 
i Asker. 

FELOs leder Solveig Glomsrød 
ønsket velkommen, før Marcel 
og Marlies Honsbeek holdt et fint 
innlegg om hvordan de lever “off 
the grid”, uten strøm fra nett-
leverandøren – med solceller og 
store batterier som gir strøm til 
det meste de trenger. 

Kylling og laks, med masse godt 
tilbehør, stod på menyen til en 
deilig middag. Når bordene så 

GOD SOMMERSTEMNING:  God mat, fine samtaler og en akustisk konsert. Alle 
koste seg på FELOs sommerfest. Tekst og Foto: Erik Avnskog

Høstens 
første 
medlemsmøte
Vi hadde en veldig hyggelig etter-
middag/kveld i Ut i solen stua 
tirsdag 6. august. Den begynte  
med gode samtaler og nydelig 
felles middag. Deretter holdt Erik 
Avnskog et foredrag om «skitten-
strøm» og hva vi kan gjøre for å 
redusere problemene. 

Mye av informasjonen var presen-
tert i et kompendium som vi fikk 
utdelt. Deler av dette vil bli gjengitt 

HYGGELIG OG NYTTIG: FELO medlemsmøtene byr på både god mat, sosialt 
samvær og kunnskapsdeling. Tekst og Foto: Erik Avnskog

var dekket med friske jordbær og 
et utvalg av god drikke og hjem-
melagde kaker, var det klart for 
kveldens høydepunkt; en akustisk 
konsert med bandet «The Mild 
Rovers», som spilte livlig Irsk 
folkemusikk. Det var stormende 

jubel etter hvert eneste nummer 
og flere danset og sang med! 

Alle var enige om at dette var en 
flott opplevelse. Vi håper at dette 
skal bli starten på en fast tradisjon 
i årene som kommer.

i et senere nummer av Strålevett. 
Eriks hoved poeng var at støy-
frekvenser kan fjernes ved riktig 
bruk av ferritter og Nobø-filter. 

Med 35 fremmøtte er det tydelig 
at medlemsmøtene dekker et 
behov for sosialt og faglig påfyll. 
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Fikk 
strømmen 
tilbake
HEDMARK: En Aidon måler uten 
kommunikasjonsdel er blitt 
montert hos Lasse Rom, etter 
fire strømløse måneder.

I forrige utgave av Strålevett skrev 
vi om Lasse Rom, som havnet i en 
vanskelig konflikt med nettselska-
pet sitt, Eidsiva Nett AS, fordi han 
nektet å bytte smartmåler i hjem-
met sitt I Åsmarka i Hedmark.

Rom hadde en Kamstrup–måler 
uten kommunikasjonsdel som 
han ønsket å beholde. Men det 
ville ikke nettselskapet gå med 
på – selv om smartmåleren hans 
fungerer på samme måte som 
Aidon–måleren som nettselskapet 
benytter.

VAR STRØMLØS: Lasse Rom måtte 
bytte ut Kamstrup–måleren han 
hadde med en Aidon–måler uten 
kommunikasjonsdel for å få strømmen 
tilbake. Foto: Privat

AMS–sakene 
nådde ikke 
retten
Ingen av tvistene har så langt 
blitt prøvd for retten fordi 
nettselskapene har trukket  
stengevarselet.

Mange nettselskap har stengt, 
eller truet med å stenge, strøm-
men til kunder som nekter å 
installere deres type smartmåler.

Innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-
målerne for retten!» har forsøkt 
å få prøvd rettsgrunnlaget for slik 
stengning, men ingen av nettsel-
skapene har villet dette hittil.  

En pilotsak mot Eidsiva Nett AS, 
som stengte strømmen til minst 

42 kunder før sommeren, skulle 
opp i Hedmarken tingrett med 
krav om midlertidig forføyning. 
Denne saken gjaldt en bonde 
med om lag 60 kyr på båsen.  
Eidsiva Nett hadde truet med å 
kutte strømmen til gården. I  
august skulle retten ta stilling til 
om slik stenging var et ulovlig 
virkemiddel overfor bonden.

–  Vi skal ha gjennomslag for at
stengning av strømmen er et 
ulovlig tiltak til slik bruk, og at 
helse- og miljøargumentene 
er «ikke åpenbart grunnløse», 
sa Einar Flydal, initiativtager til 
aksjonen.

Men før saken ble rettslig behan-
dlet fant nettselskapet en løsning 
som innebar at måleren ble 
montert på avstand fra gården 
og strømmen til bonden ble ikke 
stengt. 

– Begjæringen om midlertidig 
forføyning som ble levert til ting-
retten på vegne av en av Eidsiva 
Netts kunder er besvart fra vår 
side, og vi avventer pågående 
prosess. Vi har funnet en løsning 
for målermontasjen for den aktu-
elle kunden, da saken av tekniske 
årsaker var spesiell, forteller  
Ragnhild B. Abrante, kommunika-
sjonsansvarlig for nett og vannkraft.

Eidsiva Nett står fast på stand-
punktet sitt om at kundene må 
bruke deres Aidon måler, men 
tilbyr nå også GPRS løsning 
(kommunikasjon over mobilda-
ta, i stedet for maskenett-basert 
kommunikasjon). Det påløper et 
engangsgebyr.

Innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-
målerne for retten!» fortsetter. 
Les mer om innsamlingen på 
https://einarflydal.com/innsam-
lingsaksjonen2019/.

– Eidsiva ville tvinge oss til å bytte 
ut måleren vår. Dette nektet vi 
å gjøre fordi vi fryktet «skitten-
strøm». Alle målere avgir dette, 
men vi visste at Kastrup–måleren 
fungerer for oss. Det gjorde ikke 
de el-overfølsomme som opp-
holder seg her i huset syke, sa 
Rom til Strålevett. 

Etter fire tøffe måneder uten 
varmtvann, kjøleskap og dusjvann 
så Rom seg nødt til å gå med på 
nettselskapets krav. Aidon–måler-
en uten kommunikasjonsdel ble 
installert i begynnelsen av oktober. 
Idet Strålevett går i trykken ser 
denne løsningen ut til å kunne 
fungere for Rom og familien.

Lasse Rom utelukker ikke et 
fremtidig erstatningskrav mot 
nettselskapet.
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Te m a :  ST RØM M Å L E R E

Alternativene 
du bør vite om

Er det mulig å beholde den gamle
måleren? Og hvordan kan du 
unngå stråling og gebyr? Vi 
oppsummerer alternativene.

Blant FELO-medlemmene er det 
stor variasjon i graden av el-over-
følsomhet. I tillegg reagerer man 
forskjellig på ulike type ståling. 
Derfor kan ikke FELO gi ett og 
samme råd om hva man kan gjøre
med AMS til alle medlemmene.  
I denne artikkelen oppsummerer 
vi alternativene. 

• Behold den gamle måleren 
Visste du at det er mulig å 
søke om å beholde den gam-
le strømmåleren? Dette kan 
være løsningen for deg som 
er svært følsom!

• Har du problemer med å 
bruke moderne elektronikk, 
kan dette gi grunnlag for 
å søke fritak fra bytte av 
strømmåler. I Norges vass-
drags- og energidirektorat 
(NVE) sitt regelverk står det at 
fritak kan gis dersom bytte av 
måler er til vesentlig og doku-
menterbar ulempe. Enkelte 
medlemmer som har fått ny 
strømmåler, selv uten kom-
munikasjonsdelen, forteller 
at de blir dårlige av den nye 
måleren. Derfor anbefaler vi 
at man søker fritak fra å bytte 
måler dersom man generelt 
har problemer med å bruke 
moderne elektronikk.

• Slik søker du fritak 
Søknad om fritak sendes til 
nettselskapet ditt sammen 
med erklæring fra lege eller 
psykolog. Be om en bekreft-
else på at du har fortalt at du 
ikke tåler moderne elektronikk, 
og at du er overbevist om 
at målerbytte vil gjøre det 
umulig å bruke strøm. Eller 
du kan be dem skrive at du 
føler så stor frykt for å ikke 
kunne bruke strøm etter 
målerbytte, at du må søke 
fritak. Dersom nettselskapet 
avslår søknaden, må klage 
sendes til NVE. Så avgjør de 
saken.

• Dersom du får avslag fra 
NVE – og fortsatt nekter 
målerbytte, risikerer du at 
netteier stenger strømmen. 
Da kan du i verste fall havne 
i en vanskelig rettsprosess. 
Som forening kan vi ikke 
anbefale dette. 

• Bytt til ny strømmåler uten 
kommunikasjonsenhet 
Dersom du bytter til måler 
uten trådløs kommunikasjon 
unngår du stråling, men de 
fleste nettselskapene krever 
et årsgebyr mellom to og 

SMARTMÅLERE

Dette er de mest utbredte strømmålerne i Norge.

• Aidon målere bruker 869 - 875 MHz og oppgir at de sender  
20 766 signaler per dag. Målinger viste imidlertid 83 130  
sendinger per døgn (EMF Consult)

• Kamstrup bruker frekvenser rundt 444 MHz og sender 164  
ganger i døgnet

• Nuri/Kaifa bruker 870- 876 MHz og oppgir 228 sendinger i 
døgnet. Målinger viste imidlertid 3 sendinger per minutt, som 
tilsvarer ca. 4 320 sendinger per døgn (EMF Consult)

Kilder:  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og EMF Consult

DET FINNES LØSNINGER:  FELO veileder medlemmene om hvordan man kan 
beskytte seg mot stråling fra smartmålere. Her styremedlem Erik Avnskog. 
Foto: Privat
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Vil du annonsere i Strålevett? 
Bladet utgis tre ganger i året. Opplag: ca. 1000.

Annonsepriser: Helside Kr. 6000,- , halvside kr. 3000,-
Rabatter avtales ved gjentatt annonsering.
Medlemmenes annonser på medlemssidene er gratis.
 

Materiell merkes «Strålevett» og sendes FELO enten som brev eller epost. 
Postadresse: FELO, Fagerlivn. 13, 0587 Oslo
Epost: post@felo.no

Redaksjonen har rett til å redigere innsendt materiell og til å avvise 
annonser og annet materiell.

Strålevett
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FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMME

MEDLEMSBLAD FOR EL-OVERFØLSOMME

5G i anmarsj | Lenes kamp mot AMS | FELO vokser  
Slik kabler du smarttelefonen | Mobilstråling og kreft

tre tusen kroner for manuell 
avlesning. Dette bør betales, 
men du kan samtidig skrive 
at du bestrider kravet og vil 
kreve pengene tilbake. 

• De nye målerne vil gi noe 
«skittenstrøm» på strøm-
nettet, men det meste av 
dette kan fjernes ved hjelp av 
ferritter og Nobø strømfilter. 
Ta kontakt med FELO for mer 
informasjon. 

• Bytt til ny strømmåler med 
kommunikasjonsenhet og 
ekstern antenne 
Dersom du tåler litt stråling 
utenfor boligen, kan ekstern 
antenne være en OK løsning. 
Se beskrivelse av mulighe-
tene hos de forskjellige 
nettselskapene i Strålevett nr. 
2-2019. 

• Bytt til ny strømmåler med 
kommunikasjonsenhet og 
GPRS (mobil) sender 
Ikke alle nettselskap tilbyr 
GPRS. Strålingen tilsvarer 

SMARTMÅLER TIL BESVÆR? Det er 
stor variasjon i graden av el-overføl-
somhet, og man reagerer forskjellig. 
Derfor er det lurt å sette seg inn i 
alternativene som finnes. 
Foto: Tarjei Ekenes Krogh

en mobiltelefon som sender 
et antall tekstmeldinger i 
døgnet. Dersom du tåler litt 
mobilstråling, kan dette være 
en løsning. Da kan du få en 
engangskostnad, men slipper 
det årlige gebyret som mange 
nettselskap krever. 

• Bytt til ny strømmåler med 
kommunikasjonsenhet og 
avtale om endenode. (Kun 
Aidon).

• Aidon AMS målere kan 
stilles inn av nettselskapet 
slik at den stråler mindre og 
bare sender èn elektromag-
netisk puls annethvert minutt 
i stedet for hvert sekund. 
Velger du denne løsningen på 
egen måler, slipper du års-
gebyr, men du får litt stråling.

Få naboenes smartmåler til 
å stråle mindre. Les mer om 
dette på medlemssidene i 
denne utgaven.

Lykke til med egne valg!
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Protestene mot å legge kobber-
nettet ned før et velfungerende 
telefoni- og bredbåndsalternativ
er på plass, kommer fra hele 
landet.  

El-overfølsomme er blant  
dem som rammes hardest.

Hva nå, 
Telenor?



10

Telenor vil modernisere telenettet sitt, og har 
bestemt at kobbernettet skal fases ut og erstattes 
med fiber og mobilnett innen utgangen av 2022. 
Arbeidet med å fjerne infrastruktur og utstyr fra 
koblingspunktene i kobbernettet er i full gang. Ved 
årets slutt vil hele 1944 koplingspunkter være borte, 
ifølge Telenor.

Mange kommuner uttrykker bekymring over at 
utfasingen av kobbernettet skjer for fort. De frykter 
et scenario hvor man står uten telefoni og internett i 
en krisesituasjon med akutt kommunikasjonsbehov-
Noen frykter også at det vil oppstå et digitalt skille 
mellom kommunene som har god mobildekning og 
tilgang til fiber, og de som ikke har det. Dette kan 
ramme næringsvirksomhet ute i distriktene, og føre 
til fra flytting på sikt.

Eldre og syke forteller at de vil føle seg utrygge 
når det ikke lenger er mulig å kommunisere med  
pårørende og helseinstanser via fasttelefon. 

For de el-overfølsomme kan utfasingen av kobber-
nettet få store konsekvenser. Det eneste kablede 
alternativet er fiber, noe som ennå ikke er på plass 
mange steder i Norge.

Står fritt til å velge teknologi
Regjeringen har pålagt Telenor å sikre at alle hus-
stander har et velfungerende alternativ når kobber-
nettet legges ned. Men per idag gjelder leverings-
plikten kun telefoni, ikke bredbånd.

Før kobbernettet stenges skal en alternativ 
teleløsning for fast bolig og næringseiendom altså 
være på plass. Det er opp til Telenor å bestemme 
hvilken teknologi de vil ta i bruk, og her ligger stri-
dens kjerne i forhold til de el-overfølsome.

– Mobiltelefoni eller mobilt bredbånd regnes som et 
fullverdig alternativ til kobbernettet. Dersom man 
ikke ønsker å bruke mobilteknologi, må den enkelte 
vurdere andre løsninger, sier seniorrådgiver Kjetil 
Vevle i kommunikasjonsenheten i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til Strålevett.

Telenor har presisert at de vil stoppe vedlikehold 
av kobberlinjene der kunder har 4G-dekning eller 
fibernett.

Rammer el-overfølsomme
Dette er ikke godt nytt for el-overfølsomme som 
ikke kan oppholde seg i trådløse miljø uten å opp-
leve store helsemessige plager. Spesielt vanskelig er 
det for de som mangler tilgang til fiber.

På grunn av stadig økende stråleeksponering i byer 
og tettsteder har noen av de mest sensitive måttet 
flytte til landlige områder hvor det er dårlig eller 
ingen mobildekning. Til nå har kobbernettet gitt 
dem muligheten til å ha både telefoni og internett 
hjemme. Det kan vise seg å bli vanskelig eller for 
dyrt å bygge ut fibernettverk i disse områdene.

Teknologiskifte  
til besvær
Nedleggelsen av kobbernettet møter mye motbør. Kritikerne mener at endringen 
skjer for raskt og kan sette både mennesker og næringsvirksomhet i fare.

TEKST: LILY KALVØ  
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Isolert fra omverdenen

Åsgårdstrand: Familien Hannisdahl Haug har vært 
uten telefon og nettilgang i snart 5 måneder.

5. juni skjedde det de fryktet. Summetonen i tele-
fonen, internettet og TV-bildet forsvant. De kontaktet 
Telenor og håpet på en snarlig løsning. Slik gikk det ikke.

For el-overfølsomme Lene er ikke tilkobling via 
mobilnettet noe alternativ, fasttelefoni og bredbånd 
tilkoblingen leveres til huset via kobbernettet. Hun 
håpet og trodde derfor at Telenor ville reparere 
feilen som hadde oppstått. 

Det nedslående svaret fra Telenor kom i en epost til 
ektemannen den 30. august, hele 86 dager etter at 
de kontaktet selskapet. Her er et utdrag av eposten:

«I mars 2019 ble det besluttet at vi skulle stoppe feil
retting (red. anm. i kobbernettet) i mange områder  
og stopp feilretting ble utvidet til å gjelde nasjonalt i 
begynnelsen av august 2019.

– En trådløs løsning, og i verste fall en mobilmast i 
nærheten av den el-sensitives bolig, vil bety at de 
som allerede er rammet kan bli tvunget til å flytte 
fra hjemmet sitt igjen, sier FELOs leder Solveig 
Glomsrød.

Standardutstyret Telenor har valgt er basert på 
trådløs teknologi. Det finnes utstyr på markedet 
som kan fungere bedre for noen el-overfølsomme. 
Dette utstyret koster om lag kr.10 000,-  inkludert 
montering. Det er svært urimelig at disse kost-
nadene belastes el-overfølsomme  som må beskytte 
seg mot helseskader, mener FELO.

Uansvarlig
– Det å legge ned kobbernettet uten at det finnes 
gode alternativer for el-overfølsomme, er en 
uansvarlig beslutning som kan frata mennesker 
muligheten til å ha telefonsamtaler, betale reg-
ninger på nett og kontakte nødetater. Tap av 
telefoni kan medføre nærmest total isolasjon og 
ytterligere redusert livskvalitet. Dette rammer også 
sikkerheten og retten til å ha et fungerende kom-
munikasjonsutstyr i sitt eget hjem, sier FELOs leder 
Solveig Glomsrød.

Vi må bare beklage for at vi ikke lenger tilbyr fast
nett-tjenester eller feilretting. Vi forstår at alternativ 
løsning via mobilnett er uaktuell for din kone som 
reagerer på stråling, men Telenor har ingen spesielle 
løsninger for mennesker som reagerer på stråling.  
Vi retter ikke feil på bakgrunn av dette, dessverre.

På sikt vil nok fiber bli aktuelt i Romsveien, men det er 
enda ikke vedtatt. Telenor vil komme med tilbud hvis 
dette skulle iverksettes. Ønsker deg en fin dag»

Familien er dypt fortvilet. Det kan ta opptil ett år å 
få kablet fiber til huset deres, og fiberløsningen er 
estimert å koste om lag kr. 10 000,- 

Telenor er forpliktet til å vedlikeholde kobbernettet 
dersom kunden ikke har andre telefoni alternativer. 
I realiteten finnes det i dag ingen andre alternativer
enn kobbernettet for oss, sier Lene Hannisdahl Haug:

– Telenor ønsker at vi skal bruke 4G, men dette er 
ikke noe alternativ siden jeg verken tåler mobil eller 
trådløst internett av helsemessige årsaker. Det vi 
opplever nå er grov diskriminering!

Med monopolet på kobbernettet følger det med et 
samfunnsansvar, påpeker hun. 

FÅR IKKE RINGT: Familien Hannisdahl Haug er blitt helt 
isolert fordi Telenor ikke har rettet feilen på kobbernettet 
som sørger for telefoni og bredbånd til huset. 
Fotobyline: Karina Halvorsen Gravdahl
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Endret kursen
Telenor varslet først at de ikke ville foreta feilretting 
eller utbedring av kobbernettet etter 1. mai i år, noe 
som kunne berøre 80 000 fasttelefon- og bredbånd-
skunder i 365 kommuner. 

Mange kunder ble bekymret, og det kom protester 
fra hele landet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ba 
Telenor om en redegjøring. Etter dette endret 
Telenor strategien. Nå vil de rette feil, men kun når 
kunden verken har tilgang til 4G mobilteknologi eller 
fiber.

Kan ikke garantere nett 
og telefoni i ekstremvær

Etter kraftig regnvær i juli gikk det jordskred flere 
steder i i Sogn og Fjordane. Jordskredene i Jølster og 
Gloppen resulterte i brudd i fiberkabler og satte fem 
basestasjoner ut av drift.

Da mobilnettet brøt sammen, fikk de berørte 
verken ringt hjem eller kontaktet nødetatene. I en 
slik faretruende situasjon blir det tydelig hvor viktig 
og nødvendig mobil- og nettjenester er, erkjenner 
Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i 
Telenor Norge. 

Telenor har ansvaret for om lag 8000 basestasjoner 
landet rundt.

– Når ekstremvær oppstår, som i Jølster, kan vi ikke 
garantere at vi klarer å holde all tele- og datakom-
munikasjon oppe, skriver han i et innlegg.

Telenor etterlyser en bredere diskusjon om hvordan 
Norge kan forberede seg på en fremtid hvor virke-
ligheten vil bli preget av klimaendringenes påkjen-
ninger, med mer ekstremvær. Dette handler om 
mer enn bare mobilnettet, påpeker Furberg. 

Skal ta hensyn til 
kunder med spesielle  
behov

Regjeringen inngikk i år en ny avtale med Telenor 
om leveringspliktige tjenester. Her fremheves det at 
Samferdselsdepartementets vedtak (august 2018) 
som stadfester plikten til å levere særlige tjenester 
til funksjonshemmede og andre sluttbrukere med 
spesielle behov, er videreført. De overfølsomme 
kommer inn under denne gruppen, mener FELO. 
Dette er ikke Helse og omsorgs-departementet enig i. 

–  El-overfølsomhet er ikke noen diagnose. Helsedi-
rektoratet har i forbindelse med saken om AMS-sen-
dere slått dette fast og legene får ikke lov til å skrive 
helseattester på at el-overfølsomhet er en sykdom. 
Imidlertid er det forhold som er tilknyttet dette 
fenomenet hvor det kan skrives sykeattest. Det kan 
for eksempel være depresjon, angst og psykiske 
problemer, svarer departementet.
 
Helse- og omsorgsdepartementet har etablert et 
eget forum som skal vurdere utfordringene knyttet 
til blant annet el-overfølsomhet. Etter planen skal 
gruppen ha sitt første møte i november, får Stråle-
vett opplyst.

Helse- og omsorgs-
departementet: –Vi har 
etablert et eget forum som 
skal vurdere utfordringene 
knyttet til el-overfølsomhet.  
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Vurderes ulikt

Døve og hørselshemmede har krav på en 
teksttelefon løsning, i tillegg til en rabatt og refus-
jons-ordning for bruk av teksttelefon 149.  
Blinde og svaksynte har en refusjonsordning for 
bruk av nummeropplysningstjenester. 

El-overfølsomhet er per dags dato ikke anerkjent  
som en funksjonsnedsettelse fra helsemyn-
dighetenes side.

Leveringsplikt på 
bredbånd ute på høring

Det er ikke leveringsplikt på bredbånd i dag, men i 
begynnelsen av september sendte Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet et forslag om inn-
føring av leveringsplikt på bredbånd ut til høring. 

Forslaget innebærer at myndighetene kan påleg-
ge èn eller flere tilbydere leveringsplikt, slik at alle 
husstander og bedrifter over hele landet får rett til 
grunnleggende bredbåndstjenester. 

Visste du?

Kobbernettet har vært  
i bruk fra omkring 1880 
og fram til i dag. 

Kobbernettet 

• Består av kobberkabler som er gravd ned i 
jorden eller henger i luftspenn på stolper 

• Disse kablene ble opprinnelig kun brukt til 
fasttelefoni

• Kobbernettet har vært i bruk i mer enn 100 år. 
Ble bygget ut i statlig regi og kommunal  
dug-nadsånd i løpet av 1920-tallet

• Kobberkablene brukes også til bredbånd. 
Gjennomsnittshastigheten er 10 Mbyte/s

(Kilde: Telenor) 

FOTO: Pixabay/GEORGE DESIPRIS
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Hjemme hos oss var det en del elektronisk støy på 
telefonlinja (kobbernettet). Dette skyldtes antagelig 
at en del av naboene brukte telenettet til data-
trafikk. Ledningen gikk inn i huset rett ved senga mi 
og ga meg søvnproblemer. Jeg ønsket et alternativ, 
og løsningen ble IP-telefoni.

Fordeler
Telefonen er fortsatt ledningsbasert. Jeg kan bruke 
det gamle telefonapparatet mitt, koplet til den gamle 
telefonkontakten. Altså ingen trådløse systemer! Jeg 
har beholdt det gamle telefonnummeret – og det er 
en kjempefordel. Dessuten har telefonregninga blitt 
lavere.

Slik gjør du det
Man må ha telefonapparat med taster (ikke dreie-
skive) og bredbånd. Hos oss har vi fibernett inn  
til huset. Fra ruteren (bildet) går ledninger til mange  

datapunkter rundt omkring i huset, og det trådløse 
nettet er slått av. På ruteren er det et eget koplings-
punkt til telefon, og det var lett å bruke dette.

Jeg fikk en elektriker til å komme og legge opp  
ledningsnettet fra ruteren til de forskjellige tele-
fonkontaktene i huset. Dersom det er flere apparat-
er med samme nummer, er det viktig at ledningene 
koples i riktig rekkefølge. Hvis ett av punktene ikke 
virker, kan det hende at man må kople om! Når 
oppkoplingen var klar, ba jeg Telenor om å bytte 
fra gammel telefonledning til IP-telefoni. Da var det 
bare å fjerne den gamle kobberledningen, så var alt 
i orden.

Hvis du ikke har fibernett
I mange grisgrendte strøk er det ikke lagt fibernett. 
Da er det mulig å bruke mobilt bredbånd. Man kan 
sette en mobilantenne et stykke fra huset og strekke 
ledning fra antennen inn i huset. Denne løsningen 
vil vi skrive mer om i neste nummer.

Noen problemer som KAN oppstå
En viktig ulempe er at man verken har telefon eller 
internett hvis strømmen blir borte.

Enkelte kan plages av «skittenstrøm» på ledningen 
når man bruker IP-telefoni. Selv har jeg ikke merket 
noe til dette. Det skal være mulig å bruke ferritter på 
ledningen for å dempe problemet noe. Spør eventuelt 
Erik Avnskog, mail: post@felo.no, om råd!

T i p s : 

IP-telefoni 
som alternativ 
til kobbernett
Telefon via internett kan være en løsning 
når kobbernettet forsvinner.

TEKST: BENTE GILBU TILSET  FOTO: MATS TILSET Oda Tilset i telefonen.

Grønt kontaktpunk for IP-telefoni
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Medlemsnytt

FELOs strategi
Styret har mange oppgaver og 
må prioritere. En større bevissthet 
rundt foreningens visjon og verd-
ier gjør det lettere å foreta gode 
valg. Derfor har styret jobbet 
med FELOs strategi i 2019. 
Vi begynte med en strategisam-
ling i januar, deretter samlet vi 
innspill fra årsmøtet og hadde et 
nytt strategimøte i mai. Vi har nå 
sammenfattet resultatene, og 
FELOs visjon og verdier vil bli aktivt 
brukt i arbeidet vårt fremover.

FELOs visjon: 
Strålesikre omgivelser for alle!

FELOs verdier:

• Samhold
• FELO er støttende, inkluder-

ende og kunnskapsbasert
• Medlemmene er kjernen i alt 

vi gjør
• FELO tar samfunnsansvar 

ved å fremme medlem-
menes rettigheter gjennom 
opplysningsarbeid og politisk 
påvirkning

• FELO bidrar til medlem-
menes livskvalitet gjennom 
nettverk for fellesskap og 
samhold

I 2020 skal vi ha hovedfokus på 
kampen mot 5G, og vi vil også 
kjempe mot gebyr for AMS uten 
senderenhet.

Bli med på 
medlems-
møter!
FELO ønsker å skape et trygt 
møtested hvor man kan treffes, 
hygge seg, få gode råd og dele 
erfaringer. Derfor inviterer vi til 
månedlige medlemsmøter med 
foredrag om aktuelle tema. Vi 
lager middag (spleiselag), og 
serverer kaffe/ te, kjeks og frukt. 

Kunnskapsdeling
Foredrag om ulike tema starter 
kl. 18 og er i regi av styremedlem 
Erik Avnskog. Påminnelse med 
tema for foredraget vil bli sendt 
på epost til alle som har det. 

Når og hvor
Medlemsmøtene holdes første 
tirsdag i hver måned, altså 7. 
januar, 4. februar og 3. mars., 
klokken 15 - 20, i «Ut i solen-stua» 
på Asker museum.  Adressen 
er: Otto Valstads vei 19, 1395 
Hvalstad.

Det er generelt lav stråling i loka-
let og FELO har installert skitten-
strøm-filter på strøminntaket.

Påmelding
Epost: post@felo.no eller tel./sms: 
97 78 71 53. Si fra om du vil være 
med på spleisemiddag!

Vi inviterer til 
julebord!
Bli med på julebord med mat 
og konsert den 23. november.

Det blir en flott ettermiddag med 
live irsk folkemusikk i regi av ban-
det The Mild Rovers. Det er mulig 
å velge mellom to ulike menyer til 
middag, tradisjonell julemiddag 
med ribbe, medisterkaker, pølser, 
klassisk tilbehør og riskrem til 
dessert – eller laks og grønnsaker 
med fruktsalat til dessert. Du må 
velge meny på forhånd og oppgi 
dette ved påmelding. Gi også 
beskjed om allergier og andre 
kost-behov, så vil vi strekke oss 
langt for å ta hensyn.

Praktiske detaljer:
• Påmelding gjøres ved å 

betale kr. 100 til konto 
1503.70.98326 senest 14.11, 
evt. sende epost til: post@
felo. Oppgi navn på alle 
som kommer, sammen med 
menyvalg og eventuelle 
allergier/andre kostbehov

• Vi starter kl. 15 i «Ut i sola 
stua» på Asker museum, Otto 
Valstads vei 19, 1395 Hvalstad.

• Middagen serveres kl. 16.30, 
deretter konsert med  
The Mild Rovers

Det er kun plass til 50 stykker i 
lokalet. Arrangementet er derfor 
forbeholdt FELO-medlemmer. Gi 
oss beskjed om du blir forhindret 
slik at en annen kan få plassen.
Har du spørsmål? Kontakt: Erik 
Avnskog på tlf 64977214, mob. 
97787153, post@felo.no. 
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Utlån av 
måleapparat 
og baldakiner  
til FELO  
medlemmer
Innkjøp av baldakin kan være en 
kostbar affære, sykehusbalda-
kinen har f.eks. en nypris på ca. 
kr. 25 500,-. Det kan også vise seg 
at den ikke løser problemet i din 
bolig. FELO låner ut både måleap-
parater og baldakiner til utprøv-
ing i en kortere periode,  
og det er gratis!

Lån av måleapparater og balda-
kin avtales via epost til post@felo.
no, eller FELOs kontakttelefon 33 
48 13 00 (fredager kl.10-14, du 
kan også legge igjen beskjed på 
svarer).

Måleapparater og baldakiner 
sendes per post fra medlem til 
medlem. Medlemmene må selv 
betale porto. Baldakiner må vask-
es. Det er begrenset lånetid, ca. 2 
uker, eller til man får beskjed om 
å sende videre til neste person på 
listen. Du vil få beskjed om hvem 
du skal sende utstyret til. 

Utlånstjenesten er basert på tillit. 
Det er ofte venteliste og svært 
viktig at alle overholder lånetiden 
og sender videre til neste person. 
Mange er i en vanskelig og sårbar 
situasjon og trenger raskt å finne 
ut av strålingsproblematikken. 
Meld alltid fra til FELO om at ut-
styret er mottatt/sendt videre slik 
kan vi holde oversikt over hvor 
utstyret befinner seg. 

KAN BESKYTTE: For mange er bruk av 
baldakin en god løsning. FELO låner 
dette ut gratis til sine medlemmer slik 
at de kan prøve det ut. 
Foto: EMF Consult

Trenger du 
elektriker?
Her er en oppdatert liste over 
elektrikere som kjenner til 
el-overfølsomhet og kan foreta 
nødvendige installasjoner i boli-
gen og på arbeidsplassen. Man 
bør først måle felt og stråling. 
Kjøper man måletjenester, bør 
man inkludere en rapport som 
elektrikeren kan basere seg på 
når han/hun skal foreta endringer 
og installasjoner.  Store avstander 
fordyrer. Husk å avtale prisen på 
forhånd.

Østlandet

Einar Rudaa                         
Kjelsås Elektro AS             
Kjelsåsveien 132, 0491 Oslo 
Tlf. 22 22 10 40 Mobil: 952 76 295
Epost: einar@k-e.no

Harald Ness
TT Elektro AS 
Lommedalsveien 230, 1353 
Bærums Verk 
Tlf. 67 87 69 00
Epost: harald@ttelektro.no
Web: www.ttelektro.no

VÆR BEVISST: Velg en elektriker som 
har kunnskap om el-overfølsomhet.  
Her er elektrikeren Roger Nandrup 
Pettersen i sving.  
Foto: Bente Gilbu Tilset

Eivind Ramstad
Brødrene Kolstad Installasjon AS
Jernbaneveien 25, 1369 Stabekk
Tlf. 67 10 27 80 Mobil: 908 44 679
Epost: info@kolstadinst.no / 
eivind@kolstadinst.no  
Web: www.elektrikere.no

Roger Nandrup Pettersen 
Minel Kreativ Elektro Askim AS
Hovsveien 8, 1831 ASKIM
Mobil: 474 62 393
Epost: rnp@minel.no
Web: www.minel.no

Jon Henrik Leere
Norsk Elektro-kontroll, fagansvar-
lig for Elsikkerhetsforbundet
Postboks 4, 1916 Flateby
Mobil: 905 30 505
Epost: jhl@nek.as
Web: www.nek.as

Sørlandet

Arne Finsland                                                 
Elektroexperten  
Industrigata 13, 4687 Kristiansand
Tlf. 381 07 000, Mobil: 982 82 944
Epost: afi@elektroxperten.no
Web: www.elektroxperten.no

Vestlandet

Lars Jørgen Sandal
Sandal elektro og byggservice as
Korgeliskaret 10, 5225 Nesttun 
Mobil: 917 67 258
Epost: lj.sandal@gmail.com
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FELO 
Medlemskort 
og «Nødkort»
Kortet er utarbeidet i samarbeid 
med International EMF Alliance, 
som FELO er medlem av. Inter-
national EMF Alliance utarbeidet 
sin kortside og tilbød deretter 
medlems-organisasjonene å 
bruke denne sammen med egen 
førsteside. Kortsiden for Inter-
national EMF Alliance kan vises 
dersom man vil be om å slippe å 
gå gjennom kropps-skannere på 
flyplasser. Da kan man vanligvis 
bli kroppsvisitert i stedet. 

FELO-siden kan benyttes i situas-
joner hvor det er helt nødvendig 
å be andre om å ta hensyn til 
at man er el-overfølsom. Dette 
kan være på sykehus, ved lege-
besøk, hos NAV og lignende. Hvis 
man ikke kan gjøre rede for seg, 
kan det være aktuelt å kontakte 
pårørende. Det er derfor satt av 
plass til å skrive inn navn og tele-
fonnummer til en som kan kon-
taktes ved behov. Vedkommende 

NYTTIG OG VIKTIG: FELO medlemskortet kommer godt med når det er  
nødvendig å be andre om å ta hensyn til at man er el-overfølsom.

MEMBER OF

PRECAUTIONARY PRINCIPLE RE ELECTROMAGNETIC FIELDS 

To protect my health, I need to avoid exposures to electro- 
magnetic fields and radiation, such as from body scanners.

 
For more information: http://www.iemfa.org/

bør kjenne til el-overfølsomhet 
og helst også vite litt om aktuelle 
sanerings- og skjermingstiltak.

Ta godt vare på kortet
Vi trykker medlemskort med 
påtrykt navn til nye medlemmer 
ca. én gang i året. Du som allere-
de er medlem, vil ikke få tilsendt 
nytt kort, så det er viktig å ta godt 
vare på det du har fått. Meld fra 
hvis du har mistet kortet, så vil du 
få nytt kort neste gang vi trykker 
opp til nye medlemmer.

«Nødkort»
Vi har også utarbeidet et midler-
tidig medlemskort hvor man må 
skrive inn navnet selv. Dersom 
du har behov for dette, f.eks. ved 
sykehusinnleggelse eller flyreise, 
kan du ta kontakt med FELO.

Slik når du oss:
• Kontakttelefonen: 334 81 300 

(fredager 10 – 14) eller epost 
post@felo.no

• Styremedlem Nils Rune 
Dønnesen: tlf. 21 38 41 80 
(frem til kl. 20) eller epost: 
nirmal582@gmail.com

Vil du ha hjelp 
til å få redusert 
strålingen fra 
naboens AMS 
målere?
Noen av nettselskapene som 
bruker Aidon AMS målere, tilbyr 
å redusere strålingen fra de 
nærmeste naboene til den som er 
el-overfølsom.

FELO kan være behjelpelig med 
å kontakte nettselskapet for 
medlemmer. Vi har hatt kontakt 
med Hafslund nett, Eidsiva nett 
og Skagerak nett om å redus-
ere strålingen fra målere med 
radiosender. Dette kalles å gjøre 
om målerne til endenode og kan 
bare gjøres dersom det ikke skaper 
problemer for nettselskapet.

Lyse Elnett, som også bruker 
Aidon AMS, bruker hovedsake-
lig mobilnettet til overføring av 
måledata og kan ikke redusere 
strålingen. Glitre Energi har ikke 
bekreftet at de kan tilby redusert 
stråling, men vi ønsker at du som 
er kunde hos dem eller andre 
nettselskap som bruker Aidon 
tar kontakt med FELO, så kan vi 
prøve å etablere en dialog med 
nettselskapet om dette. I noen 
tilfeller kan ekstern antenne være 
en løsning. 

Ta kontakt på epost: post@felo.
no eller ring Erik Avnskog på tlf. 
64 97 72 14.

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO
FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO

www.felo.no

The bearer of this card is electrohypersensitive (EHS) and must 
avoid electromagnetic fields and radiation to prevent illness. 
For further information, see www.felo.no

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO
FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO

My name:      

Next of kin:           

Phone:                               Country:       NORWAY

Kari Agnete Andersen Nordmann

Asgeir Nordmann
48 22 33 44

Her er ditt 
personlige kort.
Fyll ut med 
eget og
nærmeste 
pårørendes 
navn og 
telefonnummer.

Marit Nordmann

FELO / International EMF Alliance Hastekort
FELO har utarbeidet vedlagte medlemskort i samarbeid med International EMF 
Alliance, som FELO er medlem av.

FELOs vanlige medlemskort har påtrykt navn. Disse sendes ut til nye medlemmer 
ca. en gang i året. Vedlagte kort er et midlertidig «hastekort» hvor man må skrive 
inn navnet selv. Det deles ut ved akutt behov, f.eks. ved sykehusinnleggelse 
eller reise.

International EMF Alliance utarbeidet sin kortside og tilbød deretter medlems- 
organisasjonene å bruke denne sammen med “egen” førsteside. Siden for 
International EMF Alliance kan vises dersom man vil be om å slippe å gå gjennom 
kropp-skannere på flyplasser. Da kan man vanligvis bli kroppsvisitert i stedet.

FELO-siden kan benyttes i situasjoner hvor det er helt nødvendig å be andre
om å ta hensyn til at man er el-overfølsom. Dette kan være på sykehus, ved
legebesøk, hos NAV og lignende. Dersom man selv ikke kan gjøre rede for seg,
kan det være aktuelt å kontakte pårørende. Det er derfor satt av plass til å skrive
inn navn og telefonnummer til en som kan kontaktes ved behov. 
Vedkommende bør kjenne til el-overfølsomhet og helst også vite litt om 
aktuelle sanerings- og skjermingstiltak.
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Strålefritt  
anneks til leie
Har du behov for et korttids-
opphold i et strålefritt miljø?  

Vi leier ut en hybelleilighet i eget 
anneks. Det ligger i Eidsskog, bare 
1,5 timer fra Oslo, i en dal uten 
mobildekning. Her er det flotte 
turmuligheter!

Boligen består av kjøkken, bad 
og stue. Det er ca. 100 meter til 
nærmeste nabo.
Vil du vite mer? Kontakt: Anne 
Togstad tlf. 62 83 06 62.

Ønsker å leie 
Dame (33) år ønsker å leie en 
leilighet i Vestfold-området, uten 
smartmåler i nærheten. Helst 
langtidsleie. 

Jeg er ekstremt sensitiv for smart-
målerne, og håper på å leie på et 
trygt sted.
Kontakt: jeane0913@gmail.com.

Si din mening!
FELO styret oppfordrer alle til å 
delta i den offentlige debatten. 

Noen aktuelle temaer kan være 
smartmålere, nedleggelse av 
kobbernettet for telefoni og  
protest mot 5G-utbygging. 

Det kan ofte være lettere å få inn 
debattinnlegg i lokalaviser enn i 
f.eks. Aftenposten og VG. Husk: 
Det er bedre å bli hørt av noen få 
enn ikke å bli hørt i det hele tatt! 
Og dersom andre debattanter 
kommer med usanne påstander 
om helsevirkninger av felt og 
stråling, er det viktig at noen 
orker å ta jobben med å motsi 
dem. Så får vi håpe at flere aviser 
og journalister begynner å grave 
i saken dersom det kommer 
mange nok innspill.

Vi ønsker også at medlemmene 
skriver til relevante myndigheter 
med konkrete spørsmål. Dette 

Kjære FELO 
medlem!

FELO får tilskudd fra Bufdir 
(Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet). Støtten beregnes 
blant annet ut ifra antallet FELO 
medlemmer.

Vi ber alle våre medlemmer 
om å sjekke at kravene til fami-
liemedlemskap er oppfylt:
• Familiemedlemskap gjelder 

for personer som deler 
bostedsadresse

• Alle som er meldt inn må ha 
blitt informert og ha samtyk-
ket til dette

• Barn over 15 år avgjør selv 
om de vil melde seg inn eller 
ut av FELO

kan være nasjonalt eller lokalt. 
Lista over myndigheter er lang, 
så dere må nok selv finne aktu-
elle kontorer og adresser. Noen 
aktuelle temaer er: Tilrette legging 
for el-overfølsomme i helseinsti-
tusjoner, situasjonen for el-over-
følsomme når kobber nettet 
legges ned og fortsatt spørsmål 

Alle overnevnte punkter må være 
oppfylt for at vi skal være støtte-
berettiget. Ved endinger i for-
hold til det som tidligere er blitt 
innmeldt, ber vi deg om å melde 
dette inn til: post@felo.no.

om gebyrer og teknologi for smart-
målere. 

NB! Medlemmer må skrive som 
privatpersoner. Alle uttalelser
på vegne av FELO må godkjennes 
av styret på forhånd.
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Teorien begrunnes med at el-overfølsomme kan 
oppleve fysiske symptomer når de tror de blir 
eksponert for felt og stråling, selv om det ikke er 
noen EMF-kilder til stede. Dette kan forklares ut fra 
nocebo-effekten. Enkelt forklart: forventningen om 
å bli uvel ved stråling gjør at man fokuserer mer på 
EMF og de fysiologiske reaksjonene knyttet til dette 
– noe som igjen kan forsterke symptomene man op-
plever. Dermed kan nocebo-effekten ha bidratt til at 
el-overfølsomme ble uvel i dobbeltblindstudier når 
de trodde de ble utsatt for felt eller stråling. Effekten 
kan også forklare noen av reaksjonene el-overføl-
somme får i dagliglivet. 

Er nocebo-effekten årsaken?
Men kan nocebo-effekten være selveste årsaken til 
el-overfølsomhet, slik noen hevder? Dette ville Maël 
Dieudonné i Lyon vite mer om. I 2016  publiserte 
han resultater fra en spørreundersøkelse blant 40 
el-overfølsomme. Hvordan ble de el-følsomme?

Deltakerne ga opplysninger om kjønn, alder, 
arbeids situasjon, hvilke strålingskilder de reagerte 
på og hvilke symptomer de fikk. Resultatene  
stemte godt med tidligere publisert kunnskap om 
el-overfølsomhet.

Er nocebo-
effekten årsak til 
el-overfølsomhet?
Stadig flere hevder at el-overfølsomhet skyldes psykologiske mekanismer.  
Men er dette riktig?

TEKST: Bente Gilbu Tilset 
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Nocebo-effekten

• Nocebo-effekten er det motsatte av den mer  
velkjente placebo-effekten. 

• Placebo-effekten innebærer at en virkningsløs 
behandling som pasienten tror på, kan føre 
til at vedkommende føler seg friskere. Noce-
bo-effekten vil på tilsvarende vis skape en 
sykdomsfølelse når man tror man utsettes for 
en påvirkning som man selv mener er skadelig. 

• Nocebo-effekten kan skyldes mekanismer 
med bidrag fra stressrespons, panikkanfall og 
betinget læring, men det er ingen enighet om 
en nøyaktig mekanisme.

Kontekst - Effekt

Positiv = Placeboeffekten Negativ = Noceboeffekten
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Deretter deltok alle i dybdeintervjuer. Først fikk de 
fortelle fritt om hvordan deres el-overfølsomhet 
hadde utviklet seg. Deretter svarte de på spesifikke 
spørsmål om:
 
• Symptomer
• Hvordan den enkelte håndterte symptomene
• Hvorfor de tror EMF er årsak til plagene
• Hvordan el-overfølsomheten påvirker deres 

sosiale liv
• Sosial egenkarakteristikk

Syv trinn
For de fleste var det en lang prosess før de erkjente 
at de var el-overfølsomme. Dieudonné systemati-
serte svarene og kom frem til et typisk forløp med 
syv trinn:

1. Symptomene oppstod, enten gradvis eller 
plutselig. Alle som ble intervjuet fortalte at 
symptomene hadde gjort det vanskelig for dem 
å gjennomføre vante oppgaver hjemme eller på 
jobb.

2. De oppsøkte helsevesenet, uten å få verken 
diagnose eller fungerende behandling. Mange 
begynte hos fastlegen og gikk videre til spesial-
ister, før de også oppsøkte alternative behan-
dlere. Denne perioden var ofte vanskelig, fordi 
de opplevde manglende aksept for sykdommen, 
både sosialt, medisinsk og i trygdesystemet.

3. Kjennskap til el-overfølsomhet: De hørte om 
fenomenet ved oppslag i media eller via venner 
og bekjente. Flere hadde hørt om noen som var 
rammet og kjente igjen symptombildet. Denne 
kunnskapen kunne gi håp om bedring, iblandet 
frykt for å trekke feil konklusjon. 

4. Dybdekunnskap om el-overfølsomhet: Mange 
hadde en kort og intens periode hvor de samlet 
mest mulig informasjon både om symptomer og 
om kilder til EMF. For mange var dette slitsomt, 
og til dels preget av frykt for hvordan livet ville 
bli fremover.

5. Begynnende overbevisning: De begynte å 
forholde seg til felt og stråling som el-over-
følsomme, men kunne likevel fortsatt tvile på 
sammenhengen mellom EMF og egne symp-
tomer. Det var ingen som ønsket seg et liv som 
el-overfølsom.

6. Eksperimenteringsfasen: De lærte seg hvilke  
apparater som gir forskjellige typer EMF og 
hvordan de kunne identifisere dem i sine om-
givelser, ved egen observasjon, måling eller ved 
å spørre om det f.eks. var wifi i lokalet. De lærte 
også å beskytte seg. Flere begynte å stole mer 
på egne reaksjoner, spesielt når de opplevde 
symptomer uten å se noen strålekilde, men 
etterpå fant ut at det f.eks. hadde vært en 
 mobiltelefon i bruk i naborommet. 
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For et følsomt men rikt liv

10 % rabatt på
utvalgte baldakiner 
vindusfolie &maling

Fra el-overfølsomme til el-overfølsomme

Originalen i 15 år
www.helseforhandleren.no

     ... over 2000 produkter  
    ... 15 års fartstid i Norge
   ... bl.a. 20+ skjermingsstoffer på lager
  ... hjemmesydde soverposer, luer & klær
 ... altid 5 % rabatt for FELO medlemmer
... torvklær, databriller, kosttilskudd, detox

BALDRON  Ideell Forening: www.baldron.org  - facebook: baldron.no  - YouTube: BaldronTV

...en butikk og klinikk bare 25 minutter fra Oslo

...importøren av YShield og Gigaherz

...Norgespioneren for måling og skjerming av EMF

...kjent som utvikler av mistelessenser

...rådgiver for lysømfintlighet og utrensing

 Syverudveien 130 - 1407 Vinterbro - post@baldron.com Tel: 64943577 - avtal en tid!

Vi har:
    

Vi er:    

Høstkampanje
på luer og caps !

7. Bevisst aksept av el-overfølsomhet: I dette 
stadiet var de kommet over de følelsesmessige 
konfliktene og hadde begynt å tilpasse livs stilen 
sin for å ta hensyn til el-overfølsomheten. Mange 
valgte å engasjere seg i arbeid for aner kjennelse 
av el-overfølsomhet og el-overfølsommes  
rettigheter. 

Det viktigste funnet
Symptomene til de el-overfølsomme i denne studien 
oppstod FØR de mistenkte at felt og stråling var 
årsak til plagene. Det var bare fem av dem som ble 
intervjuet som visste hva EMF var før de fikk symp-
tomer. Ingen av de intervjuede var bekymret for 
helseeffekten av EMF før de ble syke. 

Derfor er det veldig lite sannsynlig at plagene deres 
ble forårsaket av en nocebo-effekt, som ville inne-
bære en forventning om negativ helse-effekt av EMF. 

Kan være medvirkende
Forfatteren kan likevel ikke utelukke at nocebo- 
effekten kan forklare deler av prosessen. Når man 
måler felt eller stråling, kan dette gi en forventning 
om at man kommer til å bli syk. Enkelte oppga at de 
hadde begrenset målingene sine for å unngå slike 

reaksjoner. Tilsvarende kan placebo-effekten bidra 
til at man blir bedre når man gjennomfører tiltak. 
Slik sett kan både nocebo- og placebo-effekten bidra 
til en overbevisning om at man er el-overfølsom.

Maël Dieudonné fant videre at medieoppslag i liten 
grad er årsak til el-overfølsomhet. Men slike oppslag 
kan hjelpe folk med å finne en forklaring på allerede 
eksisterende plager. 

Nocebo ikke en årsak
Resultatene til Maël Dieudonné stemmer ikke med 
en hypotese som sier at alvorlig el-overfølsomhet
forårsakes av nocebo-respons til antatt EMF ekspo-
nering. Men dette kan bidra til å forsterke tilstanden. 
Det er heller ingen indikasjon på at andre psykolo-
giske mekanismer bidrar systematisk til utviklingen 
av symptomer. 

Kilde

Maël Dieudonné: «Does Electromagnetic Hypersensitivity Originate 
from Nocebo Responses? Indications from a Qualitative Study”; 
Bioelectromagnetics 37:14-24 (2016).

S t rå l eve t t  0 3 19   |  Fo r s k n i n g
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Te m a :  E U RO PA E M s  re t n i n g sl i n j e r

Tar el-overfølsomhet 
på alvor
Hvordan unngå EMF-relaterte helseproblemer og sykdommer? Og hvordan  
diagnostisere og behandle el-overfølsomhet? Her er gode retningslinjer og råd.

TEKST: BENTE GILBU TILSET FOTO: MATS TILSET

El-overfølsomhet er en omstridt tilstand, både i 
Norge og ellers i verden. Dette skaper problemer for 
oss, både i møtet med helsevesenet og med trygde-
systemet. Men «Det Europeiske akademi for miljø-
medisin» (EUROPAEM) tar dette på alvor. De har en 
egen arbeidsgruppe som jobber med helseaspekter 
ved felt og stråling. 

I 2016 publiserte EUROPAEM retningslinjer for 
hvordan man kan unngå, diagnostisere og behandle 
EMF-relaterte helseproblemer og sykdommer. Her 
er hovedpunktene fra artikkelen:

Slik kan felt og stråling påvirke oss
EMF kan være en av flere faktorer som bidrar til den 
økende forekomsten av kroniske sykdommer og 
sykdommer med ikke-spesifikke symptomer. 

EUROPAEM EMF retningslinjer (2016)

• Publikasjonen er en grundig oversiktsartikkel, med 
sammendrag av dagens kunnskap om biologiske 
effekter og helserisiko fra elektromagnetiske felt 
og stråling (EMF). Deretter følger anbefalinger for 
diagnose og behandling av el-overfølsomme. 

• Artikkelen har en fyldig referanseliste til 
vitenskapelige originalarbeider. Den har mye bra 
informasjon, så det kan være nyttig å laste den 
ned, skrive den ut og ta den med til fastlegen!

KIlder:
I. Belyaev et al.: «EUROPAEM Guideline 2016 for the prevention, 
diagnosis and treatment of EMF-related health problems and 
illnesses”, Rev Environ Health 2016; 31(3): 363-397.
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I dagens samfunn tar man i bruk en økende mengde 
trådløs teknologi, uten at mulige langtidsvirkninger 
av lavdose eksponering er tilstrekkelig utredet.

ICNIRP sine grenseverdier (som norske myndigheter 
benytter) beskytter bare mot oppvarming av  
kroppsvev ved kortidseksponering. 

Samtidig er det observert en rekke biologiske 
effekter ved lavere strålingsnivåer. Disse inkluderer 
utvikling av kreft, skade på DNA, nevrologiske syk-
dommer, infertilitet og åpning av blod-hjerne barrie-
ren. Det indikeres bl. a. at langtidseksponering er en 
risikofaktor for noen kreftformer, for Alzheimers og 
for mannlig infertilitet. 

Symptomer hos el-overfølsomme
El-overfølsomhet aksepteres i økende grad som 
fenomen internasjonalt, både innen helse, trygde-
og rettsvesen. Symptomene regnes som uspesifikke.
Eksempler er: søvnvansker, utmattelse, rastløshet, 
hjertebank, problemer med blodtrykk, muskel- og 
leddsmerter, økt risiko for infeksjoner, konsentra-
sjons- og koordinasjonsvansker, hukommelsespro-
blemer, angst og svimmelhet. 

Helseproblemene kan ha varierende alvorlighets-
grad, fra lette symptomer med kort varighet til 
alvorlige og langvarige symptomer som gir sterkt 
nedsatt fysisk og mental helse. Ved milde tilstander 
kan symptomer opptre av og til. Over tid kan de øke 
i omfang og alvorlighetsgrad. Hvis EMF eksponerin-
gen blir tilstrekkelig redusert, har kroppen mulighet 
til å «hente seg inn» og symptomene kan bli redusert 
eller forsvinne helt. 

EUROPAEM mener at felt og stråling er en sann-
synlig årsak til plagene el-overfølsomme opplever 
og viser til flere mulige biologiske mekanismer. 
Artikkelen gir en prosedyre for å diagnostisere 
el-overfølsomhet, bl.a. med konkrete anbefalinger 
om undersøkelser og prøver for å utelukke andre 

tilstander. Denne oversikten kan være til god hjelp 
for fastlegen!

Diagnosekode for el-overfølsomhet
EUROPAEM anbefaler at el-overfølsomhet klassi-
fiseres som en «kronisk multisystem sykdom» (CMI), 
med miljøet (EMF) som årsak til sykdommen. For-
fatterne anbefaler å benytte diagnosekode R68.8: 
«Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn», 
med tillegg Z58.4 «Eksponering for stråling» eller 
Z57.1 «Yrkesmessig eksponering for stråling».

Tiltak for el-overfølsomme
Det er viktig å måle felt og stråling hjemme og på 
jobb, ettersom redusert eksponering er det viktigste 
tiltaket for å bli frisk. Derfor har forfatterne utar-
beidet en detaljert prosedyre for måling av EMF i 
forskjellige frekvensområder. Videre har de laget 
tabeller over anbefalte grenseverdier for normalbe-
folkningen på dagtid og nattestid, samt angitt lavere 
grenseverdier for dem som er el-overfølsomme. 

– Vær bevisst
Forfatterne baserer seg på anerkjente fysiske måle-
metoder når det gjelder grenseverdier og dokumen-
tasjon av skjermingstiltak. De mener at produkter i 
form av medaljonger eller andre dingser som skal 
«nøytralisere» eller «harmonisere» strålingen bør 
møtes med stor skepsis. FELO støtter dette synet.

FELO er helt på linje 
med EUROPAEM EMF 
retningslinjer

Fortsetter neste side....

PRØVER NY BEHANDLING. Bente Gilbu Tilset dro til paris 
for å f å behandling av professor Dominique Belpomme. 
Foto: privat
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Behandlinger
Forfatterne har erfaring med mange forskjellige 
behandlingsformer, men har ikke funnet en  
spesifikk behandling som er til hjelp for alle.  
Her er hovedtrekkene:

Det er viktig å redusere den totale belastningen på 
kroppen. Mye tyder på at EMF påvirker oksidativ 
og nitrosativ regulering, slik at det dannes for mye 
peroksinitritt. Derfor har mange av behandlings-
formene som mål å redusere effekten av denne 
forbindelsen. 

Mange av tiltakene som listes opp vil uansett være 
gode råd for å bedre egen helse: Kontroll av total 
miljøbelastning, reduksjon av oksidativt/nitrosa-
tivt stress, regulering av tarmfunksjon, best mulig 
ernæring, redusere betennelsestilstander, 
normalisere mitokondriefunksjon og avgiftning. 

En lang rekke antioksidanter foreslås, men det pre-
siseres at det er vanskelig å finne en riktig balanse 
ved bruk av disse. En sunn livsstil, med bl.a. frisk 
luft, mosjon og tilstrekkelig søvn er gunstig.

Psykoterapi vil ha samme funksjon her som ved an-
dre sykdommer. Som psykolog-venninnen min sier: 
«Jeg kan bedre din evne til å håndtere en sykdom, 
men ikke kurere selve sykdommen!» For mange vil 
dette bidra til en bedre hverdag, med de plagene vi 
uansett har.

Den norske 
tilnærmingen
I 2012 ble det nedsatt en spesialistgruppe for å 
vurdere helserisiko og forvaltningspraksis for svake 
høyfrekvente elektromagnetiske felt. Arbeidet mun-
net ut i Rapport 2012:3 fra Folkehelseinstituttet.  

Kapittel seks omhandler el-overfølsomhet. Der 
konkluderer de med at «Samlet har et stort antall 
vitenskapelige studier sannsynliggjort at fysiske 
egenskaper ved EMF ikke er årsak eller medvirkende 
årsak til helseplager tilskrevet EMF (el-overfølsom-
het).» Dette danner bakgrunnen for norske myn-
digheters anbefalinger på området. 

El-overfølsomhet klassifiseres nå under «helse-
plager tilskrevet miljøfaktorer» og regnes som en 
funksjonell lidelse uten kjente årsaksforhold. Det 
er anerkjennes likevel at det er en alvorlig lidelse. 
I legehåndboka står det bl.a. «Tilstanden kan bli 
invalidiserende og føre til sosial isolasjon. Symp-
tomene kan komme fra multiple organsystemer, 
og sentralnervesystemet er som oftest involvert». 
Det ser dermed ut som de anerkjenner det samme 
symptombildet som EUROPAEM.

Konsekvenser
I Norge er det ikke anerkjent at EMF kan være en 
primærårsak til helseplager. Så hvordan håndterer 
man el-overfølsomhet?

El-overfølsommes symptomer kan skyldes andre, 
kjente medisinske tilstander. Derfor er det viktig å 
utelukke at pasientene har sykdommer som kan 
behandles. Dersom ingen andre sykdommer iden-
tifiseres, kan man innen ICD-10 systemet få diag-
nosen R68.8, «Andre spesifiserte generelle symp-
tomer og tegn», etterfulgt av symptomdiagnose. 

Dette er helt på linje med råd fra EUROPAEM. Det er 
viktig å vite at diagnosekoden ikke bekrefter at det 
foreligger en definert medisinsk tilstand og at den 
heller ikke indikerer årsakssammenheng mellom 
plagene og EMF. Dette er altså ingen «sykdomsdiag-
nose». 

Kan være vanskelig å få gjennomslag
Så lenge EMF ikke er anerkjent som årsak til våre 
helseplager, er det vanskelig å få gjennomslag for 
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tekniske tiltak som reduserer EMF og erfaringsmessig 
bedrer helsen til el-overfølsomme. Dette gjelder 
både i hjemmet, på arbeidsplassen og i det offent-
lige rom. 

Behandlingsregimet
Kognitiv terapi er den eneste behandlingen som  
anbefales i Norge. Dette innebærer ikke at tilstanden 
er psykosomatisk. Fra Legehandboka: «En kognitiv 
tilnærming kan ha positive effekter og gjøre livssitua-
sjonen bedre uansett om psykologiske faktorer er 
primære eller ikke.» 

Trygderettighetene
Selv om diagnosen R68.8 ikke er en sykdomsdiag-
nose, dekkes el-overfølsomhet av sykdomsbegrepet 
i folketrygdloven. Ifølge daværende arbeidsminister 
Anniken Huitfeldt dekker folketrygdloven alle syk-
dommer, «også situasjoner der sykdommen ikke gir 
påvisbare objektive funn og hvor årsaksforholdet er 
usikkert». 

Pasientene har dermed rett til trygdeytelser ved 
uførhet forårsaket av tilstanden. Dette må gjelde 
uavhengig av om tilstanden forårsakes av felt/
stråling eller av psykosomatiske mekanismer. 

Kilder

https://www.fhi.no/publ/2012/svake-hoyfrekvente-elektromag
netisk/

https://arbeidsmedisin.legehandboka.no/handboken/kliniske- 
kapitler/arbeidsrelatertesykdommer/sykdommerogplager/helse
plager-tilskrevet-miljofaktorer/#aktuelt, i avsnittet om «Symptom
bilde».

https://arbeidsmedisin.legehandboka.no/handboken/kliniske- 
kapitler/arbeidsrelatertesykdommer/sykdommerogplager/helse
plager-tilskrevet-miljofaktorer/#aktuelt, i avsnittet om «Behan
dling/terapi/prognose».

Sitat fra svar på skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til 
arbeidsministeren, dokument nr. 15:388 (2012-2013), innlevert: 
03.12.2012, sendt: 04.12.2012. Besvart: 11.12.2012 av arbeid
sminister Anniken Huitfeldt. 

 

FELO  
anbefaler
Vi er (naturligvis) enige med EUROPAEM i at el-over-
følsomhet skyldes eksponering for felt og stråling. 
Symptomer og tiltak beskrevet av EUROPAEM er i 
stor grad sammenfallende med funn i FELOs spørre-
undersøkelse blant medlemmene i 2007-2008. 

Det viktigste tiltaket for å redusere plagene, er å 
redusere eksponeringen. En sunn livsstil, med godt 
kosthold og ernæring er også viktig. Vi fant også at 
mange har nytte av å fjerne amalgam fra tennene.

I møtet med helsevesenet og/eller NAV er det viktig 
at man gjennomfører de tiltakene som er anbefalt – 
og ikke minst: At man sørger for å få dokumentasjon 
på dette! Kognitiv terapi er den eneste anbefalte 
behandlingen, og et klart vilkår for å få trygderetig-
heter.

De fleste psykologer er veldig hyggelige og 
forståelsesfulle. Og de kan gi god hjelp til å håndtere 
en vanskelig situasjon, selv om de ikke kan kurere 
el-overfølsomhet.

Kilder

L. A. Solberg og B. G. Tilset: «Eloverfølsomme i Norge Rapport 
fra spørreundersøkelse 2007 – 2008». ISBN 978-82-998421-
0-5, http://www.felo.no/fileadmin/red/Rapporter/Rapport_
V12_211210.pdf
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P r o f i l e n :  Te t t  p å  Ive r  Mys t e r u d 

Det mener biologen, journalisten og den faglit-
terære forfatteren, Iver Mysterud.  Han har fulgt 
forskningslitteraturen om mennesket i et evolu sjo-
nært perspektiv i mer enn 25 år. 

– Som biolog er jeg opptatt av de lange perspek-
tivene – om hvordan artene på jordkloden har blitt 
tilpasset alle endringer gjennom tidene. Strålingen 
man utsettes for i våre dager er en helt ny miljøfak-
tor, og kanskje en av de mest radikale endringene 
de siste to hundre årene! Artene på jordkloden 
har aldri før blitt eksponert for en slik mengde ikke-
ioniserende stråling. Vi er inne i et kjempe-eksperiment! 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 
og helsemyndighetene skal beskytte den norske 
befolkningen mot strålingsskader. Begge instansene 
lener seg på ICNIRP (The International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection) sine gren-
severdier, og sier at både mennesker og dyrearter 
er trygge så lenge felt og stråling ligger langt under 
disse oppgitte verdiene. 

Men ICNIRP sine verdier beskytter mot oppvarming 
av kroppsvev etter kort tids eksponering. Verdiene 
er veiledende og tar ikke høyde for alle de raske 
endringene som skjer i vårt teknologiske samfunn. 
Mange andre land praktiserer vesentlig strengere 
føre var-tiltak for stråling fra mobilteknologi og har 
betydelig strengere strålegrenser enn Norge.

– Du er journalist i i Helsemagasinet Vitenskap og 
Fornuft og har skrevet mye om felt og stråling, samt om 
eloverfølsomhet. Hva er ditt syn på det norske stråle
vernet?

– Strålebelastningen er langt mer problematisk enn 
det myndighetene tar høyde for. Grenseverdiene de 
opererer med tar blant annet ikke hensyn til lang-
tids-eksponering for raske pulser fra dagens smart-
målere. Selv om den totale energimengden gjennom 
døgnet kan være sparsom, kan slike raske pulser 
innvirke negativt på kroppene våre. Man kan ikke 
bare fokusere på strålingsmengde, men må også se 
på kvaliteten på strålingsbelastningen.

Samspillet mellom flere faktorer, som dårlig kost-
hold, miljøgifter og strålebelastning, er med på å 
stresse kroppen over tid og bryte ned nervebanene.

Sammenheng mellom stråling og sykdommer
En rekke internasjonale studier har påvist en sam-
menheng mellom stråling og sykdomsutvikling. 

NTP-studien (National Toxicology Program), verdens 
største dyrestudie, avdekket en sammenheng mel-
lom mobilstråling og kreft. Studien ble startet i 2005. 
De første resultatene kom i 2013, men det var først i 
2016 den fikk mye offentlig oppmerksomhet. Da ble 
det sluppet en rapport om strålingens potensielle 
negative effekt på folkehelsen. 

Farlig lite fokus på  
effekten av økt stråling
Strålingen vi utsettes for i dag utgjør trolig den mest radikale miljøendringen i  
moderne tid. – Myndighetene overser faren.

TEKST: LILY KALVØ  FOTO: PRIVAT
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– GRUNN TIL BEKYMRING: Stråling, er trolig den mest 
radikale miljøendringen i vår tid, men blir lite vektlagt av 
myndighetene og forskere. Dette er veldig betenkelig, mener 
biologen og den faglitterære forfatteren, Iver Mysterud.

S t rå l eve t t  0 3 19   |  P o r t r e t t

Fortsetter neste side....
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Samme år publiserte en arbeidsgruppe i «Det euro-
peiske akademi for miljømedisin» (EUROPAEM) 
retningslinjer for hvordan man kan unngå, diagnos-
tisere og behandle EMF-relaterte helseproblemer og 
sykdommer. Forfatterne konkluderer med at felt og 
stråling kan være en av flere faktorer som bidrar til 
den økende forekomsten av kroniske sykdommer 
og sykdommer med ikke-spesifikke symptomer.  
Les mer om dette på side 22.

Mulig medårsak til Alzheimers sykdom  
og demens
Mysterud er enig med fagmiljøene som er bekymret, 
ettersom strålemengden vi daglig utsettes for er i 
kraftig vekst. I Norge er smartmålerne blitt innført 
og den nye 5G teknologien tas nå i bruk uten særlig 
motbør.

– Det er en helserisiko å eksponere befolkningen for 
kontinuerlig stråling uten på forhånd å ha gjennom-
ført gode studier for å teste virkningen! Mens det 
er en etablert forståelse om at andre miljøfaktorer 
kan bidra til sykdomsutvikling, synes felt og stråling 
å gå under «radaren». Stråling kan være en av 
flere mulige årsaker til utviklingen av nevrologiske 
sykdommer, som for eksempel Alzheimers sykdom, 
mener Mysterud.

 – Man vet for stråling kan senke nivåene av mela-
tonin i kroppen. Senkede nivåer av dette hormonet 
utgjør en risikofaktor i utviklingen av Alzheimers 
sykdom. Dermed er det logisk å trekke en slik kon-
klusjon, forklarer han.

Det burde vært utført mange flere studier om 
stråling som medvirkende faktor til nevrologiske 
sykdommer, mener Mysterud.

– Hvorfor er ikke forskerne mer interessert i dette?

– Jeg tror de velger å høre på helsemyndighetene, 
som vektlegger at strålingsbelastningen er lavere 
enn grenseverdiene som skal beskytte oss. All 
eksponering under disse verdiene er per definisjon 
trygt, ifølge myndighetene. 

Hvordan forskningen finanseres kan være med på å 
påvirke resultatet.

– Ser man på studier som er finansiert av telekom-
industrien kontra uavhengige studier, ser man en 
systematisk forskjell i resultatene. Det er større 
sannsynlighet for at uavhengig finansiert forskning 
finner negative helseeffekter av stråling enn det 
industrisponset forskning gjør.

Etterlyser mer forskning og tiltak
Man vet nå mer enn nok om hvordan stråling kan 
påvirke livet på jordkloden negativt. Derfor burde  
myndighetene iverksette flere preventive tiltak, 
mener Mysterud. – Her er det virkelig på sin plass å 
bruke føre var-prinsippet!

– Har man sett noen oppvåkning hos helsemyndig
hetene i Norge?
 
– Jeg synes det skjer for lite! Nå går samfunnsut-
viklingen sin teknologiske gang med få preventive 
tiltak og i et veldig raskt tempo. Det ligger en fag-
politisk tåke over saken som gjør det vanskelig.

Han utdyper det slik:
– Studiene som viser sammenheng mellom stråling 
og negative helseeffekter, blir lite vektlagt av helse-
myndighetene. Det virker som om agendaen deres 
er å forsikre alle om at den teknologiske samfunns-
utviklingen er under kontroll, og at strålingen vi 
utsettes for er ufarlig. Men ut ifra et evolusjonært 
perspektiv er dette veldig betenkelig! 

Dette er evolusjonært nye miljøfaktorer, og vi burde 
gå ekstra langsomt fram mens vi grundig vurderer 
eventuelle negative effekter av slik stråling. Om 
strålingen er under grenseverdiene, bør være av 
underordnet betydning. Det er hva denne strålingen 
faktisk gjør med oss, som må avklares. Hvis kartet 
skulle vise seg å være feil, er det kartet som må 
endres, ikke terrenget, sier Iver Mysterud.

Fakta om Iver Mysterud

• Journalist  i Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft

• I 2018 ga han ut boken «Håp ved demens og Alz-
heimers sykdom – hva alle bør vite»

• Eneforfatter av bøkene  «Mennesket og mod-
erne evolusjonsteori» (2003), «Mat, menneske og 
evolusjon» (2005) og «Et alvorlig helseproblem: 
Flåttoverførte sykdommer» (2014) 

• Medforfatter av «Sukker – en snikende fare» (2004 
og «Syk av sukker – frisk av fett» (2014)

• Han står bak fagrapporter og utredninger om 
atferd og forvaltning av store rovdyr og av skog-
brann som økologisk faktor
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Fotoutstillingen er Lillis bidrag til miljøsaken. Foto-
kunsteren ønsker å sette søkelys på stråling og 
el-overfølsomhet, et tema som er mer aktuelt enn 
noensinne. For aldri før er vi blitt utsatt for så mye 
høyfrekvent stråling. AMS er innført og utrullingen 
av 5G pågår for fullt, uten særlig politisk motbør. 

– Vi må tenke på vårt forhold til stråling, med tanke 
på alt liv på jordkloden. Mobilbruken styrer hverda-
gen til mange, og jeg frykter følgene av utrullingen 
av 5G teknologien. Hvilke konsekvenser kommer 
dette til å få for el-følsomme mennesker?

Blir ofte ikke trodd
Fotoutstillingen har fått respons på sosiale medi-
er og i lokalavisa. Noen synes Lilli har vært veldig 
modig. Hun forstår hva de sikter til, for mange 
hevder at el-overfølsomhet er en innbilt lidelse, der 
psykiske årsaker ligger til grunn for symptomene 
som oppleves.

– Å erkjenne el-overfølsomhet er en lang prosess 
for mange. Det er irriterende og slitsomt ikke å  bli 
trodd! Opplevelsen av at leger svinger kontorstolen 
rundt, retter nesen mot dataskjermen og uttrykker 
at el-overfølsomhet ikke er et tema, har i alle fall 
gjort meg veldig motivert til å lage utstillingen!

Trafostasjonen ble et vendepunkt
Da de første symptomene ble påfallende, for om 
lag tre år siden, tenkte ikke Lilli på at stråling kunne 
være årsaken. 

– Jeg visste ingenting om denne problematikken, 
koblet ikke at det sterke ubehaget og stivheten etter 
lange bilturer kom av stråling. Jeg forsto heller ikke 
hvorfor jeg våknet så utslitt om morgenen i den 
nye leiligheten min.  Om natten fikk jeg kramper i 
beina, kraftig hjertebank og så stive ledd i hånden at 
fingrene måtte knekkes opp, forteller hun.

L i l l i  K a n ck :  A k t u e l l  m e d  fo t o u t s t i l l i n g  i  S to r m e n  b i b l i o te k  i  B o d ø 

«Det jeg ikke ser!»
BODØ: Med16 dokumentarbilder setter Lilli Kanck el-overfølsomhet på dagsorden. 

TEKST: LILY KALVØ 

EN POLITISK MARKERING: Fotokunsternen Lilli Kanck vil ha økt fokus på stråling og el-overfølsomhet. Utstillingen i Bodø 
er hennes bidrag til miljøsaken. Foto: privat

Fortsetter neste side....
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Plagene vedvarte. På jobben hadde hun vondt i føt-
tene, og hun kunne få kraftige stikk og støt-smerter 
ved mobil- og databruk. Ble hun sittende lenge ved 
datamaskinen, oppsto det en følelse av solbrenthet 
i ansiktet. 

Vendepunktet, dagen hun begynte å forstå 
sammen hengen mellom stråling og helseplagene, 
kom da hun spaserte på fortauet ved en skjult  
trafostasjon. 

–  Plutselig var det som om veggen traff meg! Jeg 
mistet all fart og kraft, og kroppen kjentes veik. Jeg 
kjente igjen følelsen, slik hadde jeg det hvis jeg gikk 
nært høyspentledninger. Men her er det ingen slike. 
Jeg så meg rundt og oppdaget en trafostasjon som 
var skjult i hekken. Det var felt fra denne boksen jeg 
hadde kjent. 

En slik trafostasjon har en spenning på 20 000 volt 
og sender strøm videre til mindre fordelings-skap, 
som har opptil 400 volt. Herfra går strømmen til alle 
husene som hører til. 

For Lilli ble dette starten på fotoutstillingen. Etter 
denne hendelsen begynte hun å dokumentere  
trafostasjoner og el-skap. 

Støtte hos FELO, på jobben og hjemme
Lilli erfarte at hun ble syk på bestemte steder, og 
lærte seg å unngå dem. Gjennombruddet kom 
da hun fant frem til FELO og oppdaget at mange av 
hennes opplevelser passet godt med andres erfaringer. 

–  Det at jeg fant frem til FELO er en befrielse. Her 
slipper jeg å måtte forsvare meg om det jeg opplever! 
Jeg fikk lånt et måleapparat av foreningen. Det jeg 
målte stemte helt overens med mine egne erfaringer. 
Apparatet slo ut på de stedene jeg kjente ubehag og 
fikk fysiske plager.

Lilli underviser i visuell kunst ved Bodø kulturskole. 
På jobben fikk hun støtte og det ble kjøpt inn skjer-
mende klær. Måleapparatet slo ut mest ved beina 
hennes. Det viste seg at hun satt med beina rett 
over underetasjens gamle lysstoffrør. 

Nå sover hun med reflekterende folie over seg, noe 
som er ubehagelig – men langt bedre enn å få helse-
plagene hun får uten beskyttelse. Det er viktig å 
kunne få tilnærmet strålefri søvn slik at dagen etter 
kan bli bra, understreker hun.

– Etter at jeg har lært hvordan jeg skal beskytte 
meg mot all strålingen rundt meg, har jeg fått det 
mye bedre. Nå ønsker jeg å bruke kreftene på å få 
oppmerksomhet rundt stråling og el-overfølsomhet. 
Det gjør jeg med denne fotoutstillingen, sier Lilli 
Kanck.

Bilder fra utstillingen vil bli vist på FELOs  
konferanse i Oslo 1. november i år.

Foto: privat



UTGAVE 3   2019  | 31

S t rå l eve t t  0 3 19   |  S t u d i e

EMF CONSULT - Skjermingsprodukter som garantert, 
og målbart, reduserer elektromagnetiske felt! 
 

Hjemme og på kontoret 
• Skjermende maling 
• Skjermende stoffer 
• Baldakiner - sovetelt 
• Vindusfolie 
• Lavstråle-router 
• Lavstråletelefon 
• Lavstrålelamper 

 

På reise 
• Skjermende klær 
• Soveposer 
• Tepper 
• Air-tube ørepropper 
• Mobiltelefonbeskyttelse 

 

 

Ved datamaskinen 
• Beskyttelse til datamaskin 

og nettbrett 
• Briller med blålysfilter 
• Skjermende PC-underlag 

og tepper 
• USB jordingsledning 

 

 

Lavstrålehus-produkter 
• Skjermede kabler 

og installasjonsrør 
• Nettavkoblere 
• Skittenstrømfilter 
• Belysning 
• Data/tele 
• Maling og gardiner 

 
 

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter.  

 
E-post: info@emf-consult.no  
Telefon:  32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
Fagerliveien 13, 0587 Oslo

«Bli en støttespiller 
- annonser i Strålevett!»

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

Nettselskapet vil bytte din strømmåler:
VÆR SMART - SI NEI TAKK!
Privatliv  Den nye Smartmåleren samler og lagrer detaljert og sensitiv informasjon 
om deg og din familie: Opplysninger om du er hjemme eller på ferie, sover eller er 
våken, samt hvilken type elektrisk utstyr du bruker. Personopplysninger har blitt 
en handelsvare. Hvem får dine?

Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
trenger den mest, om morgenen og ettermiddagen. Smartmålerne er også et ledd i å 
knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
som i Europa.

Helse  Smartmålerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. 
Forskning viser at selv lave strålingsnivåer av denne typen skader biologisk liv.  
Målerne sender 24/7/365 og kan IKKE slås av. Flere mennesker har erfart hodepine, 
tretthet, søvnløshet og smerter i kroppen etter installering. Noen har måttet flytte 
hjemmefra. Dette må vi ta på alvor! 

Sikkerhet og sårbarhet  I teorien kan strømnettet i Norge slukkes med et 
tastetrykk når landets kraftforsyning «legges ut på Internett». Forsikringsselskap 
og brannvesen advarer også mot en utvikling der tørketrommelen kjøres på 
natta for å holde strømregningen nede.

Sammen skal vi jobbe åpent og målrettet for å endre dette høyst 
diskutable samfunnsprosjektet. Vi er mange, og vil bli flere. 
Donér på VIPPS: 513394 eller til kontonummer: 1254 62 80754. 

STØTT VÅRT ARBEID - BLI MEDLEM. SAMMEN ER VI STERKE
www.stoppsmartmaalerne.no

Vil du snakke med oss?

FELOs kontakttelefon
Tlf. 33 48 13 00

Telefontid: 
Fredager kl. 10-14
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

Epost: post@felo.no 
Betjenes av Erik Avnskog


