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Guden Prometheus i gresk 
mytologi mente mennesket var 
alle andre dyr overlegen, og at 
det derfor skulle få en gave ingen 
andre dyr hadde. Derfor stjal han 
ilden fra Zevs og gav det til 
mennesket. Zevs bestemte seg 

for å straffe Prometheus og menneskeheten. Pandora, 
den første kvinne på jorden, ble skapt som hevn og gitt 
en krukke.  

Men en dag tok nysgjerrigheten overhånd. Pandora 
åpnet krukken og ut strømmet all verdens plager som 
pest, sorg og fattigdom. Hun lukket krukken tidsnok til 
å holde tilbake én ting – håpet. Verden ble et fryktelig 
sted, helt til en dag da Pandora tok sjansen på å åpne 
krukken igjen, og håpet strømmet ut. Derfor har men-
nesket håp i ondskapens tider.

Våre myndigheter har åpnet krukken med all slags 
trådløs teknologi som legger et helseskadelig stråleteppe 
over jorden og som vi ikke kan unnslippe uten felles 
kamp for et bedre miljø. Utplassering av AMS i hus og 
hytter har løftet strålingssaken fra den private sfæren 
til en politisk kampsak, som krever bred og organisert 
innsats for et bærekraftig strålingsmiljø. AMS er bare 
begynnelsen på hva krukken er i stand til å spre av 
elendighet. I kjølvannet følger automatiske vannmålere, 
5G, Tingenes internett og mye mer. Teknologien slippes 
løs i et tempo som får mange til å bekymre seg.

Myndighetene har fått erfare hvor mange det er som 
sliter med strålingsmiljøet. Intensiteten og fortvilelsen 
bak alle rop om fritak og hjelp mot naboers AMS har 
gitt dem noe å tenke på. Samtidig er det sterke signaler 
internasjonalt om forskning som peker mot stråling 
som helseskadelig.

Men vi eier fortsatt håpet og FELO må gripe dagen. 
Vi har fått mange nye medlemmer, og gjør nå et 
kvantesprang framover ved å ansette en informasjons-
arbeider – vi skal få Strålevett og nettsiden på fote 
igjen og hjelpe oss alle til mer målrettet innsats. 
Vi har standsmateriell og brosjyrer, kontakt med 
menneskeheten og håpet i krukken anbefales!
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Pandora, med eske - Oljemaleri av Jules Joseph Lefebvre (1882)
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Visste du at:
• Smartmålere stråler hvert sekund 
 hele døgnet
• Strålingen har pulser med høy 
 signalstyrke
• Strålingen kan gi alvorlige 
	 helseeffekter

• Du kan søke om fritak
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• Hodepine
• Konsentrasjonsvansker
• Svimmelhet
• Kløe, prikking, brennende følelse 
 i huden
• Stress, uro, irritabilitet, 
 nedstemthet
• Hjerterytmeforstyrrelser

Stråling 
kan gi:

El-overfølsomhet
Informasjon til familie og venner 

www.felo.no

FELO
Felo er en medlemsorganisasjon som arbeider 
for medlemmenes  rettigheter, hjelp til dem 
som rammes  av EMF-sensitivitet og synlig-
gjøring av  EMF som årsak til helseplager.

Hvordan skal du kunne vite om du 
reagerer på elektromagnetiske felt?
Det er individuelle forskjeller på hvordan vi 
påvirkes av EMF. Symptomer og alvorsgrad 
varierer. Noen symptomer kommer øyeblikkelig, 
andre vil være mer vedvarende over tid og ikke 
så lett å knytte til en bestemt kilde. 

Enkelte av oss svir i ansiktet foran PC-skjermen eller 
I-paden, andre har kraftige stikksmerter ved sterk 
eksponering - da kan årsakssammenhengen være 
lett å se. For andre er ikke dette like tydelig.  

For å finne ut om du reagerer på stråling 
anbefaler vi at du oppholder deg i områder 
med lite stråling over flere dager og ser om
du blir bedre da. Ta gjerne kontakt med Felo 
for mer informasjon.

Hjelp og veiledning
Det norske helsevesen har foreløpig lite 
hjelp å tilby. Norge har ennå ikke  anerkjent 
EMF-sensitivitet som en  diagnose.  
FELO arbeider for at en slik diagnose skal bli 
anerkjent av helsemyndighetene slik at de 
som er alvorlig rammet av el-sensitivitet kan 
få hjelp fra det offentlige helsevesenet.

Dersom du selv, eller noen du kjenner har 
problemer med  EMF,  ta gjerne kontakt 
med FELO.

KONTAKTTELEFON

33 48 13 00 - Fredager 10 - 14

Du finner oss også på 
Facebook og på internett:
www.felo.no
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Helseproblemer 
fra felt og stråling

HELSE OG EMF

Roll-ups

Brosjyre-
materiell

INNHOLD
04  Bli kjent med FELO styret! 
Her får du en presentasjon av hele styret.

07  Nei til tvungen innføring av smartmålere
Les hva som skjedde da FELO holdt en appell foran Stortinget.

08  Nye målemetoder gir bedre resultat
Er felt og stråling helsefarlig? En liten «dingst» av et måleapparat 
kan gi forskerne mer presise svar.

10  Kan en ny behandlingsmetode hjelpe el-overfølsomme?
SINTEF-forskeren Bente Gilbu Tilset dro til Paris for å teste en ny 
behandlingsmetode som er basert på biomarkører. 

13  Medlemsnytt
Dette er sidene for deg som vil ha nyttig informasjon, gode tips 
og tilbud fra andre medlemmer. 

18  Huseiernes landsforbund sier nei til varslet gebyr
Kunder som har fått fritak for automatisk avlesning av de nye 
strømmålerne (AMS) trues nå med et gebyr. Stadig flere er imot 
nettselskapenes krav!

20  Boknytt
FELO var tilstede da boken «Den usynlige regnbuen» ble lansert 
på norsk. Boken vekker oppmerksomhet. Les hvorfor!
 
22  Skråblikk
Er tilbudet om mobildata (GPRS) et brukbart alternativ til fritak 
av smartmåleren? Eller en trojansk hest? Einar Flydal drøfter 
dette i utdraget fra bloggen han har skrevet.
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Aktuelt

Solveig Glomsrød (68) har 
vært leder av FELO siden 
2008. Som hun selv sier, har 
hun «ansvar for alt som blir 
gjort - og ikke gjort». Hun er 
utdannet samfunnsøkonom 
og arbeider som forsker ved 
CICERO Senter for 
klimaforskning. Solveig er 

spesielt opptatt av informasjon til media, allmennheten, 
politikere og myndigheter om strålingsproblematikk. 
I den senere tid har det vært en eksplosiv økning i bruk 
av trådløs teknologi, med tilhørende økt eksponering.  
I denne situasjonen fungerer el-øverfølsomme som 
varslere om at stråling er en miljøutfordring og et 
helseproblem som angår alle. 

Mai Lindegård er sekretær 
i foreningen og har som 
hovedansvar å holde orden 
på årsmøte- og styrereferater, 
sakslister og annet. Hun er 
utdannet sekretær. I tillegg 
har hun forkurs i russisk! 
Før hun ble pensjonist var 
hun administrasjonssekretær 

i Folketrygdfondet. I FELO-sammenheng er Mai 
engasjert i kampen mot den økende trådløse digitali-
seringen av samfunnet, som f.eks. tvangsinnføring av 
digitale strøm- og vannmålere, WiFi i skoler, samt 
5G-utbyggingen. Disse teknologiene er sannsynligvis 
farlige eksperimenter med folkehelsen.

Jørgen Holst (66) er styrets 
kasserer og sørger for orden 
i økonomien vår. Han er 
sterkt involvert i søknader 
om momskompensasjon og 
tilskudd fra Bufdir. Jørgen er 
utdannet sivilingeniør og har 
arbeidet med undervannsut-
bygginger i Statoil før han 

ble pensjonist. I FELO er han spesielt engasjert i 
organisering av medlemsmøter hvor vi kan utveksle 
erfaringer og hjelpe hverandre til en bedre hverdag.

Britt-Alise Hjelmeland 
har vært styremedlem i en 
årrekke. Hun har magister-
grad i etnologi med støttefag 
i arkeologi, kunsthistorie og 
tysk. Hun begynte på en 
doktorgrad, men måtte 
avbryte pga sykdom. Hun 
jobber som bygningsantik-

var med fredet og vernet bygningsmasse. I FELO bidrar 
Britt-Alise spesielt i forbindelse med arrangementer og 
med innspill til Strålevett. Hun er opptatt av tilrette-
legging for el-overfølsomme, skjerming av arbeidsplasser, 
samt informasjon og støtte til folk som blir syke.

Her er FELO styret 2018-2019
Med om lag 1100 medlemmer, er det langt fra alle som kjenner oss som sitter i styret. 
Derfor vil vi gjerne presentere oss!

Styremedlemmene ønsker å jobbe for el-overfølsommes rettigheter og for å hjelpe andre som også er 
rammet. De fleste har vært el-overfølsomme i mange år og kjenner derfor godt til de problemene som tilstanden 
fører med seg. Men fordi vi selv er rammet, har vi begrenset kapasitet. Et lite hjertesukk: etter hvert som FELO 
har vokst, har også krav til administrasjon og offentlig rapportering økt. Dermed må vi bruke mer tid på 
organisasjonsarbeid og mindre på utadrettet virksomhet og medlemsarbeid enn vi helst skulle ønske. 
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Lena Kjeøy (42) er også 
styremedlem. Hun er utdan-
net sivilingeniør. Hennes 
hovedoppgave i styret er å 
holde kontakt med lokalla-
gene, og å bidra til Strålevett. 
Lena har hovedansvar for at 
FELOs virksomhet følger den 
nye personopplysningsloven. 

Hun er ellers opptatt av hvordan bo- og nærmiljøet vårt 
i fremtiden vil bli påvirket av 5G og smarthusteknologien 
og er sterkt bekymret for hvordan den samlede effekten 
av forurensing, GMO mat, sprøytemidler og strålingen 
påvirker naturen og mennesker. 

Åse Hammer er styre-
medlem. Hun er utdannet 
fotograf. Åse gjør en 
kjempejobb med å holde 
FELOs medlemsliste 
oppdatert. Hennes største 
bekymring er økningen i 
det generelle strålenivået 
som etter hvert gjør det 

umulig for mennesker å finne strålefrie områder.

Tonje Eikvil ble gjenvalgt som styremedlem, med 
spesielt ansvar for FELOs hjemmeside. Dessverre har 
hun måttet trekke seg av helsemessige årsaker.

Bente Gilbu Tilset (53) 
er vara til FELO-styret og ofte 
til stede på møtene. Hun har 
en doktorgrad i uorganisk 
kjemi og materialvitenskap 
og jobbet på SINTEF med 
forskning innen nano-
teknologi og nye materialer 

inntil el-overfølsomheten satte en stopper for det. 
Bente bidrar til Strålevett. Hun ønsker å jobbe med 
likepersonsarbeidet i FELO, hvor slik aktivitet innebærer 
at erfarne el-følsomme kan besøke «ferskinger» og gi 
dem enkel veiledning.

 
Sigrun Riiser Brænd (85) 
er også varamedlem i FELO-
styret. Hun er utdannet 
adjunkt, med spesialisering i 
datafag og spesialpedagogikk 
og jobbet i mange år som 
lærer i datafag på Eikelund 
videregående skole. Hun 
kjenner FELO svært godt 

etter mange år som sekretær og kasserer. Hun har holdt 
orden på medlemslister og sendt ut utallige nyhetsbrev 
til medlemmene i tiden før Strålevett. Sigrun er også den 
som har hovedæren for at FELO tidsnok ba om fritak fra 
Smartmålere for el-overfølsomme. 

Vibeke Dahl Skelton (48) 
er vara til FELO styret. 
Hun har en mastergrad i 
reiselivsledelse og er både 
siviløkonom og gartner/
hagedesigner. Vibeke driver 
Vestfold Hagedesign og 
jobber to dager i uka i 
naturbarnehage. 

Hun er FELOs blide ansikt utad. 
Hun betjener eposten vår (post@felo.no) og FELOs 
kontakttelefon (33 48 13 00, fredager fra kl. 10 til 14). 
I tillegg har hun ansvar for utlån av FELOs baldakiner 
og måleapparater til medlemmene. Vibeke ønsker å være 
en støttespiller i vanskelige situasjoner og hjelpe med 
praktiske råd for el-sanering og måling av EMF. 

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO
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Aktuelt

På vegne av våre medlemmer deltok FELO på en 
demonstrasjon arrangert av Stopp smartmålerne foran 
Stortinget lørdag 15. september 2018. Kravet var fritak 
fra smartmålere for alle som ønsker det. Smartmålerne 
kom gjennom et EU-direktiv. Prosjektet koster flere ti-
talls milliarder kroner og berører alle innbyggere i landet.

– Vi ble servert informasjon om at det skulle sendes 
signaler om el-forbruk 5-6 ganger i døgnet. I stedet har 
vi fått smartmålere som sender ut pulser oftere enn hvert 
sekund, sa FELO-leder Solveig Glomsrød i appellen hun 
holdt.

Pulsene har som oppgave å holde kontakten med an-
dre smartmålere i nabolaget, og har følgelig ingen rolle 
i overføringen av måledata til nettselskapene. Dette er 
en type stråling som er spesielt skadelig for kroppen, sa 
Solveig og utdypet det slik:

— Vi er elektriske vesener. Disse pulsene stresser cellene, 
forstyrrer biologiske prosesser og skader arvestoffet vårt. 
Helsedepartementet i California informerer publikum på 
en mer ansvarlig måte. På hjemmesidene skriver de dette 
om stråling fra trådløs teknologi som AMS og mobil:

«Selv om forskningen fortsatt er under utvikling, peker 
noen studier på at mye bruk av mobil kan knyttes til visse 
typer kreft og andre helsevirkninger som hjernesvulst, re-
dusert fertilitet, hodepine, lærevansker, hukommelsestap 
og søvnproblemer»

— Vi kan ikke lenger akseptere at et så viktig spørsmål 
som stråling og helse skal kveles med Strålevernets 
påstander om at det ikke finnes forskning som viser 
helseskade. For det gjør det –flere enn tusen publika-
sjoner viser forskjellige helseeffekter! Man kan undre seg 
over hvor lenge de skal kunne spre den myten uten å bli 
korrigert, fastholdt hun.

Det er lett å la seg lure av at stråling verken synes eller 
lukter. Men stråling går tvers gjennom betong og krop-
pens celler, og etterlater seg skader på veien. 

Smartmålerteknologien har lagt et heldekkende teppe 
av stråling over samfunnet vårt, og er en katastrofe for 
mange el-overfølsomme, mener FELO.

Selv med fritak i egen bolig kan belastningen i nabolaget 
være ødeleggende. På toppen av det hele krever nett-
selskapene et årlig gebyr på 2-3 000 kroner for fortsatt 
manuell registrering av el-forbruket; en bot for å prøve å 
holde seg frisk! 

Vil dere ha stand?
Dersom medlemmer ønsker å ha stand for å dele ut 
informasjonsmateriell lokalt, kan dere låne roll-ups. 
FELO har også en duk til å legge over et bord og to 
plakater med FELOs logo. For lån av materiell, samt 
brosjyrer til utdeling kan dere kontakte:
Bente Gilbu Tilset  - E-post: bgtilset@online.no

Rungende nei til smartmålere! 

ENGASJERT:  FELO-styret var på plass! 
F.v Bente Gilbu Tilset, Lena Kjeøy og 
FELO-leder  Solveig Glomsrød.  (Foto: 
Privat)

PROTESTMARKERING:  Det var klar 
tale mot smartmålere under demonstras-
jonen foran Stortinget. (Foto: Privat)
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Protestmarkering mot 5G i Spania
5G er i ferd med å installeres i Norge, Europa og USA. 
Borgere og miljøorganisasjoner har tatt til motmæle i 
flere land.  I Segovia, en by nær Madrid i Spania, ble det 
arrangert en konferanse og protestmarkering mot 5G 
i juni 2018. Uavhengige forskere fra USA, Canada, 
Tyskland, Spania og Frankrike deltok på konferansen 
— etterfulgt av workshops.
Hovedfokus var på de negative helsemessige konsekven-
ser utbyggingen kan medføre, deriblant økning i kreft- 
tilfeller, DNA mutasjoner, humørsvingninger og økt 
aggressivitet. Miljømessige konsekvenser var også et 
tema.
I protestmarkeringen 16. juni ble det dannet en men-
neskekjede gjennom byen. Hovedparolen var «retten til 
god helse». I neste utgave av Strålevett er 5G tema. 

Vakre toner på årets siste 
FELO møte
Et medlemsmøte i FELO er både nyttig og hyggelig. 
Det fikk 50 glade FELO-medlemmer erfare da de 
møttes 22. november til julemøte i hyggelige lokaler 
på Asker Museum. Heldigvis ble det akkurat plass 
til alle som ønsket å være med. Møtet ble holdt i 
«Ut-i-solen-stua» som er en laftet tømmerstue med 
lave strålingsnivåer. De fleste klarte seg bra i disse 
omgivelsene, og FELO tar sikte på å bruke disse 
lokalene til medlemsmøter i året som kommer. 

Musikk og aktualitet
Kvelden ble innledet med julemusikk fremført av 
Hanne Thygesen og Bente Gilbu Tilset på fløyte. 
Praten gikk livlig rundt bordene mens nydelig 
økologisk julemat ble fortært. 
FELO leder Solveig Glomsrød tok deretter ordet. 
Det hun kunne fortelle låt også som søt musikk i 
alles ører; stadig flere ønsker å være FELO-medlem! 
Arbeidet mot Smartmålere får også bredere støtte, 
blant annet fra Huseiernes Landsforbund. Dette 
kan du lese mer om på side 18 i denne utgaven av 
Strålevett. 

Kreative innslag
Nytt av året var allsang, med egen anti-strålings-
tekst! Etter et par fløyteduetter, fremførte Hanne 
Thygesen stemningsfulle improvisasjoner på en 
«kvistfløyte» fra England. Vakre toner som henledet 
tankene på leirbål i skogen! Dessert og kaffe ble det 
også, før kvelden ble rundet av med litt musikk og 
ønske om «God Jul» til alle sammen.

Tapt og funnet på julemøtet
To par briller lå igjen etter julemøtet på Asker 
Museum. Og et lilla sjal i indisk bomull er savnet.
Kontakt: Bente Gilbu Tilset, tlf. 66 90 28 07, 
e-post: bgtilset@online.no

Slik får du ekstern antenne til AMS
Selv om GPRS ifølge Einar Flydal er «nest-beste- 
løsning», er det sannsynligvis en rekke el-over-
følsomme som vil velge dette, enten av praktiske 
eller økonomiske grunner. 
Vil du montere ekstern antenne, må du kontakte 
nettselskapet. Da vil du få beskjed om krav til 
fremføringsvei for ledning og krav til plassering 
av antennen. 
Fremføringsvei kan lages av elektriker, og du 
må betale dette selv. En nærmere beskrivelse av 
prosessen kommer i neste utgave av Strålevett.

Vil du vite mer? Les mer om GPRS i Skråblikk på 
side 22.

TIPS!

Visste du at..
Kazakhstan har grenseverdier for 
skittenstrøm i fjøs. Noe å tenke 
på for mennesker også?
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Forskning

Et lite måleapparat viser tydeligere sammenhengen 
mellom strålingsbelastning og alvorlige fysiske 
symptomer.

Er felt og stråling helsefarlig? Dette har forskere i 
mange land undersøkt siden 1970-tallet. Nå tar stadig 
flere forskningsteam eksposimeteret i bruk for å finne 
svarene.

Mye forskning har tidligere kommet til kort når det 
gjelder kontroll med eksponeringen, noe som har 
skapt tvil om resultatene. I tidlige studier ble 
avstanden mellom bolig og en mobilmast ofte brukt 
som indikator på personlig strålingsbelastning. 
Tilsvarende ble avstand til høyspentledning brukt 
som mål på magnetfelt. Dette har vist seg å være lite 
treffsikkert både med hensyn til eksponering i hjem-
met og for måling av total eksponering gjennom et 
døgn. 

Et eksposimeter kan gi mer nøyaktige eksponer-
ingsdata. Instrumentet måler flere ganger i minuttet 
gjennom hele døgnet og lagrer dataene. Noen ekspo-
simetere måler magnetfelt, andre høyfrekvent stråling. 
Dermed kan man lettere finne sammenhenger 
mellom total eksponering og eventuelle helseplager 
eller helseskader.

Dette har bidratt til flere interessante funn. 
Her er noen:

Mobilstråling påvirker hjernen
Mange tenåringer kan se ut til å ha lett for å glemme, 
men skyldes dette smarttelefonen? Med alarmer og 
påminnelser trenger de ikke huske ting som skal 
gjøres.  I tillegg er det indikasjoner på at stråling fra 
mobiltelefoner reduserer evnen til å forstå og huske 
gjenstander, mønstre og former. Dette kom fram i en 
studie uført ved et sveitsisk forskningsinstitutt (Swiss 
TPH) i 2018.

700 ungdommer i alderen 12-17 år deltok i studien. 
Deltagerne måtte svare på en spørreundersøkelse som 
omfattet bruk av mobiltelefon og andre medier, samt 
mental og fysisk helse. Deretter gjennomførte alle 
deltagerne en databasert kognitiv test. 

Til slutt ble ungdommene utstyrt med et eksposimeter 
som målte hvor mye stråling hver og en ble utsatt for 
i løpet av tre døgn. De rapporterte også fortløpende 
om hvilke aktiviteter de holdt på med under målingen. 
Dermed kunne forskerne koble eksponeringsnivåene 
med spesifikke aktiviteter eller steder.   

Ny målemetode avdekker helseskader
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Figurhukommelsen ble redusert ved bruk av trådløse 
telefoner, er forskernes konklusjon. Lengden på mobil-
samtalene påvirket hukommelsen i negativ retning. 
Det samme gjorde økt total strålingsdose, viste det seg.
Figurativt minne er lokalisert på høyre side av 
hjernen. Hukommelsetapet var mest markert hos 
ungdommene som holdt mobilen i høyre hånd – 
og dermed på sin høyre side av hodet. Dette styrker 
resultatene i studien.

Sammenheng mellom magnetfelt og  
fysiske plager
Et nederlandsk forskerteam studerte sammenhengen 
mellom eksponering for magnetfelt og 16 ulike fysiske 
symptomer hos 48 kvinner i Amsterdam. Funnene ble 
publisert i tidsskriftet Environmental Pollution høsten 
2015.

Studien avdekket at kvinnene med høyest strålings-
belastning (topp 20 prosent) hadde 8.5 ganger høyere 
score på fysiske symptomer enn resten av kvinnene i 
studien.

Resultatene er statistisk holdbare, men et utvalg på 
48 kvinner er for lite for å kunne trekke en endelig 
konklusjon om årsakssammenhengen, påpeker 
forskerne. 

Studien bør følges opp i større skala med tilsvarende 
grundig måling av eksponeringen, mener forsknings-
teamet.

Høyere risiko for spontanabort
En tidlig studie som så på sammenhengen mellom 
magnetfelt fra strømnettet og risikoen for spontan-
abort ble omtalt i New Scientist 12. Januar 2002. 

Studien omfattet 1063 kvinner i San Fransisco. 
De hadde på seg et eksposimeter som målte feltet 
hvert 10. sekund gjennom et døgn. Kvinnene som 
ble utsatt for maksimumsverdier over 1 600 nanotesla 
(nT), hadde 3 ganger så høy risiko for spontanabort 
som kvinner med lavere eksponering, viste studien. 
1600 nT var grenseverdien i USA på dette tidspunktet. 

Resultatet fikk forskerne til å undres over om for-
skningen tidligere hadde brukt feil indikatorer for 
strålingsbelastning.  ”It´s a shocker”  skrev New 
Scientist da studien ble omtalt. 

(Kilder: Tidsskriftet Environmental Pollution, dailymail.
co.uk, Tidsskriftet New Scientist)

Eksposimeter
• Et eksposimeter gjør 
 hyppige målinger av   
 felt- eller strålingsnivåer 
 gjennom hele døgnet og lagrer dataene
• Det er vanligvis lite og lett å bære med seg
• Dermed får man nøyaktige målinger av 
 felt- eller strålingsdosen man utsettes for 
 i hverdagen 
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Kan professor Dominique Belpommes 
behandlingsopplegg gi helsegevinst? 
Det ville SINTEF-forskeren Bente Gilbu Tilset finne ut 
av. Hun har vært el-overfølsom siden 2003. Etter flere 
tilretteleggingstiltak kunne hun fortsette i 50 prosent 
stilling. Men i 2016 ble det stadig vanskeligere å jobbe.
— Jeg hadde ikke flere gode ideer til fysisk tilretteleg-
ging. Kontoret mitt var allerede blitt skjermet. PCen stod 
utenfor, med lange ledninger inn til tastatur, mus og 
dataskjerm, i egen skjermingsboks. Kontoret var absolutt 
bedre enn tidligere, men jeg forsto at ytterligere tiltak 
ville være vanskelig å gjennomføre. 
Dermed var hun på jakt etter behandling. Med økt 
tålegrense ville hun trolig være i stand til å jobbe uten 
altfor mye ubehag.

Oppdaget Belpommes studier
Våren 2016 ble hun oppmerksom på de vitenskape-
lige studiene som den franske professoren Dominique 
Belpomme gjennomførte for å finne biomarkører og 
behandling for el-overfølsomhet. Funnene gjorde at han 

utviklet et behandlingsopplegg med naturpreparater som 
skal øke blodgjennomstrømningen i hjernen, sammen 
med høye vitamindoser, omega-3 fettsyrer og mineraler.
— Jeg syntes dette så interessant ut og kontaktet Ullevål 
Sykehus for å be om en henvisning. Dette kunne de ikke 
gi, og jeg ble fortalt at slik behandling sannsynligvis ikke 
var verdt investeringen. Utredningen og behandlingen 
var svært omfattende, og effekten var foreløpig ikke 
tilstrekkelig dokumentert.  

Bente ville prøve likevel, som et siste forsøk for å kunne 
fortsette i jobben. Time hos Belpomme fikk hun først i 
april 2017. Før hun reiste til Paris måtte hun samle 
informasjon om helsehistorikken sin, samt familiens 
sykehistorie. I tabellen tok hun også med sykmeldinger 
og skjermings- og behandlingstiltak som hun hadde 
forsøkt.

— Arbeidsplassen utløste plagene
Den første konsultasjonen varte i omlag to timer. 
Belpomme var veldig opptatt av eksponeringen Bente 

Helse

FORVENTNINGSFULL:  Bente Gilbu Tilset dro til Paris for å få behandling hos professor Dominique Belpomme. 
Studiene hans førte til et nytt behandlingsregime (Foto: Privat) 

Utviklet ny behandlingsmetode basert på biomarkører 
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hadde blitt utsatt for før hun ble el-overfølsom. 
— Dessverre hadde jeg ikke tenkt så godt gjennom hvor 
mye jeg pleide å bruke fasttelefon, mobiltelefon og PC  i 
2003. Sannsynligvis oppga jeg for lang taletid i mobilen 
per dag, og jeg husker heller ikke nøyaktig når jeg fikk 
den. Mobilen ble kun brukt på jobben. Plagene oppsto 
da jeg brukte mobiltelefon og PC på et kontor som lå i 
magnetfeltet fra transformatorstasjonen i bygget.
Belpomme konkluderte med at Bente er el-overfølsom, 
og at jobbsituasjonen sannsynligvis var den utløsende 
årsaken til plagene. Hun ble rådet til å kutte eksponerin-
gen så mye som mulig, fikk resept på flere kosttilskudd 
og et dokument som bekrefter at hun er el-overfølsom. 

Dagen etter møtte hun på laboratoriet for blodprøver og 
måling av blodgjennomstrømning i hjernen hos doktor 
Philippe Lebar. Som hun forventet hadde hun redusert 
blodgjennomstrømning i de indre delene av hjernen. 
Resultatene av blodprøvene viste stort sett normale 
verdier, men med noe økt tendens til oksidativt stress.

Ble sykmeldt under behandlingen
Kosttilskuddene hun skulle ta var spesialprodukter 
som må leveres fra apotek i Paris. Dermed ble det en 
utfordring å få dem importert til Norge. I juni kunne 
hun imidlertid begynne med behandlingen, som innebar 
et ganske stort regime med ulike tabletter, pulvere og 
miksturer.

Til tross for behandlingen ble Bente etter hvert 100 
prosent sykmeldt, og arbeidet på SINTEF avsluttet. 
På vårparten 2018 ble hun gradvis dårligere.
— Jeg reagerer i økende grad på både vaskemaskinen 
og komfyren. PC-tiden er redusert til omtrent 45 
minutter per dag. En del sosiale aktiviteter må også 
begrenses, blant annet korpsøvelser.

I mai 2018 reiste hun til Paris igjen. Belpomme var 
blitt innkalt til møte i et medisinsk tribunale akkurat den 
dagen. En laboratorie ansatt fortalte at han var anklaget 
for kvakksalveri, ettersom han tar el-overfølsomme på 
alvor og tilbyr behandling. 

Behandling hos 
Dominique Belpomme 

— Et behandlingsopplegg som omfatter 
naturpreparater som skal øke blodgjennom-
strømningen i hjernen, høye vitamindoser, 
omega-3 fettsyrer og mineraler. 

— Behandlingsmetoden er fortsatt under 
utvikling og er foreløpig ikke publisert i viten-
skapelige tidsskrifter. De er beskrevet på 
nettsiden http://ehs-mcs.org/en/.

—  Opplegget er i overensstemmelse med 
rådene gitt i 2015 av European Academy for 
Environmental Medicine (EUROPEAM), 
publisert i Rev Environ Health 2015; 30(4): 
337-371. Der anbefales reduksjon av eksponering 
sammen med behandling som reduserer effekten 
av peroksynitritt. Peroksinitritt er en skadelig 
nitrogenforbindelse som dannes når kroppen 
utsettes for belastninger som bl.a. bakterier, 
løsemidler, psykososialt stress, pesticider – 
og elektromagnetiske felt.
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Helse

Ble anbefalt å fortsette
Blodprøver og hjernescan ble tatt, men ikke på nøyaktig 
samme måte som ved den første konsultasjonen. 
Det ene instrumentet for hjernescanning var i ustand, 
og Belpomme hadde byttet til et annet laboratorium for 
blodprøvene. Dermed var det ikke mulig å få sammenlig-
net fulle datasett for de to årene. 
Hjernescanningen viste at blodgjennomstrømningen 
i hjernen, samt fleksibiliteten av blodårene var noe 
forbedret, men fortsatt ikke bra nok. Hjernespesialisten 
Lebar anbefalte Bente å fortsette med behandlingen for 
å bli enda bedre. 

Blod- og urinprøvene viste liten endring. Denne gangen 
ble det ikke tatt prøver direkte relatert til oksidativt stress 
– og det var disse prøvene som for hennes del hadde 
vært utenfor normalområdet. 

Vanskelig å måle effekten
Siden det var liten endring i de målte parametrene, 
samtidig som hun ikke opplevde noen bedring i 
symptomene, bestemte Bente seg for å avslutte 
behandlingen. Hun har likevel ikke mistet troen på 
at denne behandlingen kan ha gunstig effekt.
— Professor Belpomme har sannsynligvis hjulpet mange 
pasienter. Men det er vanskelig å vite om det er kost-
tilskuddene eller redusert eksponering som har størst 
effekt, ettersom man må gjøre begge deler samtidig. 
Samspillseffekter som gir økt effekt av kosttilskuddene 
når felt/stråling reduseres kan også være en del av av 
forklaringen.

— Jeg hadde allerede gjort mange tiltak for å redusere 
eksponeringen før jeg startet på behandlingen. 
I utgangspunktet var også blodprøvene mine bedre enn 
hos de fleste av Belpommes el-overfølsomme pasienter. 
Dermed var det kanskje ikke fullt så store muligheter 
for forbedring? sier Bente Gilbu Tilset (bildet over).

Professor Dominique Belpomme har 
sannsynligvis hjulpet mange pasienter. 
Men det er vanskelig å vite om det er 

kosttilskuddene eller redusert eksponering som har 
størst effekt, ettersom man må gjøre begge deler 
samtidig»

BIOMARKØRER 
Professor Dominique Belpomme gjennomførte 
studier for å finne biomarkører for el-overfølsomhet. 
Over 500 el-overfølsomme ble undersøkt. 
Blodprøver viste at mange hadde økte verdier av stoffer 
som indikerer betennelser, oksidativt stress og/eller 
autoimmunrespons. Urinprøver viste at alle hadde 
avvik i melatoninomsetningen. 
Et stort antall av de undersøkte personene hadde 
nedsatt blodgjennomstrømning i de indre delene av 
hjernen. Funnene er ikke spesifikke for el-overfølsomme, 
men Belpomme anser at de til sammen kan tyde på 
en betennelsestilstand i sentralnervesystemet. 
Resultatene er publisert i Rev Environ Health 2015; 
30(4): 251-271.
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FELOs medlemssider

KJØREREGLER FOR FELO-ARBEID

Hvis vi skal få større gjennomslag, er vi avhengige av at medlemmene engasjerer seg. 
For at dette skal foregå på best mulig måte, har styret utarbeidet noen kjøreregler:

Styret oppfordrer alle FELOs medlemmer til aktiviteter i privat regi. Hvis man f.eks. skriver brev til myndigheter eller 
inviterer til møte på egne vegne trenger ikke styret å godkjenne dette. Man må da undertegne med eget navn. 
Det er greit å nevne at man er medlem/kontaktperson/likeperson i FELO, men det er ikke anledning til å benytte 
FELOs logo i brev/e-post.

Dersom man vil representere FELO sentralt, skal dette godkjennes av styret i forkant. Ledere av formelt registrerte lokallag 
representerer eget lokallag. Et registrert lokallag har eget styre, vedtekter, budsjett osv. Andre kontaktpersoner uttaler seg 
som privatpersoner, i henhold til punktet over. 

Hvis man ønsker å få dekket utgifter i forbindelse med aktiviteter, skal man søke styret om dette minst to uker før man betaler, 
bestiller, melder seg på eller lignende. I ekstraordinære tilfeller (kort frist) kan man ta kontakt med leder eller kasserer.
For å få dekket utgifter, skal man sende original kvittering eller faktura til kasserer. Utlegg som ikke er forhåndsgodkjent vil 
ikke refunderes 

Dersom man allerede har betalt, skal man sammen med kvitteringen sende en tekst med følgende innhold 
(se eksempel nedenfor):
• FELO skal være mottaker av kravet 
• Beskrivelse av hva utlegget har gått til 
• Det skal fremgå hvorfor FELO skal betale, vis til forhåndsavtale
• Ditt kontonummer som penger skal overføres til 
• Merverdiavgift (mva. beløp) må stå på kvitteringene, slik at FELO kan få dette refundert
• Regningen/forsiden skal være signert

Alternativt kan FELO betale faktura direkte. Da skal man påse at:
• Fakturaen/regningen er adressert til FELO
• Det fremgår hva utlegget har gått til og hvorfor FELO skal betale
• Merverdiavgift  (mva. beløp) må være spesifisert, slik at FELO kan få refusjon

Eventuelle spørsmål rettes til:
•  Styreleder Solveig Glomsrød
 Epost: solveig.glomsrod@cicero.oslo.no
 Tlf. 22 15 63 76

Eksempel:
Til FELO v/kasserer Jørgen Holst

Jeg har lagt ut  kr ……….. til …………….. (f.eks. trykksaker) 

kr ……….. til …………….. (f.eks. kaffe)

kr ……….. til …………….. (f.eks. te)

kr ……….. til …………….. (f.eks. stearinlys) 

  Sum          kr. 

i forbindelse med ……………………… for/i FELO ………………………… (dato og sted) som avtalt med ……………… 

(navn, dato).
Se vedlagte kvitteringer.
Vennligst overfør beløpet til min konto nr. ………………………………..

………………………………………………………..

Sted, dato, signatur

 • Kasserer Jørgen Holst 
 Epost: jorgenhlier@gmail.com
  Tlf. 66 90 07 16
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EMF CONSULT - Profesjonell måling      
og reduksjon av elektromagnetiske felt 

 

For den som ønsker å beskytte seg mot stadig økende elektro-
magnetiske felt (EMF) i samfunnet har EMF Consult laget en enkel og 
praktisk veileder. Veilederen «EMF BESKYTTELSE» gir en god oversikt 
over hvilken EMF-kilder du har rundt deg og hvordan du går frem for å 
redusere EMF i ditt nærmiljø  

Veilederen kan du laste ned GRATIS på www.emf-consult.no 
 

Måling og rådgivning 
Grunnlaget for en rasjonell strålebeskyttelse, er en grundig 
måling med skikkelig EMF-måleutstyr, enten du måler selv 
eller lar en fagperson foreta målingene for deg. EMF Consult 
leverer markedets mest anerkjente måleinstrumenter 
supplert med et utvalg av brukervennlige detektorer i alle 
prisklasser. - Trenger du hjelp til å finne frem til riktig 
måleutstyr, eller trenger hjelp til å få utført måling, kan EMF 
Consult hjelpe deg. 

 

EMF sanering 
Etter gjennomført måling er det viktig å analysere 
måledata og finne frem til hvilke tiltak som best reduserer 
de elektromagnetiske feltene man har funnet. Dersom det 
ikke er mulig å fjerne EMF-kilden eller øke avstanden til 
kilden må man se på andre midler og tiltak for å redusere 
feltene. Høyfrekvent stråling og lavfrekvente felt har ulike 
egenskaper og krever forskjellige tiltak for å redusere 
feltene. - EMF Consult har lang erfaring i å finne frem til de 
beste løsningene. 

Lavstrålehus 
Elektromagnetiske felt i bolig kan reduseres betraktelig ved 
gode tekniske løsninger, dvs. elektrisk utstyr og kabler 
konstrueres og monteres slik at feltene minimaliseres. I 
nybygg kan dette gjøres ved at det elektriske anlegget 
planlegges og utføres med sikte på lave elektromagnetiske 
felt i boligen. Planlegger du å bygge nytt eller rehabilitere en 
eldre bolig kan EMF Consult bistå med rådgivning og 
produkter for å skape et bærekraftig «Lavstrålehus». 

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) 

Annonse
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Aktuelt

Huseiernes Landsforbund varsler kamp mot nettskapene 
som krever gebyr fra privatkunder med fritak for trådløs 
fjernavlesning. 

Mange privatkunder har nylig fått brev fra nettskapet 
sitt med varsel om innkreving av et årlig gebyr – selv om 
de skal fortsette å lese av måleren sin og rapportere data 
inn slik de har gjort gratis i tidligere år. Beslutningen har 
fått kundene og Huseiernes Landsforbund (Huseierne) i 
harnisk.

–  Huseierne er sterkt imot at forbrukere som av hen-
syn til egen helse ikke kan installere AMS skal belastes 
ekstra økonomisk. Dette er helt urimelig, og må være en 
kostnad som dekkes av nettselskapene og fordeles på alle 
kundene, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i 
Huseiernes landsforbund til Strålevett.

– Kampen er tapt
Forbundet er i jevnlige møter med bransjen og politikere 
om energispørsmål. Senest under Energi Norges nettkon-
feranse i begynnelsen av desember var AMS et hett tema. 
Fra talerstolen tok Huseierne til orde mot innføring av et 
gebyr ved manuell avlesning av strømmåleren.

— Huseierne vil ikke arbeide for at beslutningen om å 
innføre smartmålere skal reverseres. Den kampen er for 
lengst tapt. Det er dårlig bruk av tid å kjempe mot en 
beslutning som har enstemmig politisk oppslutning. 
Nå fokuserer vi heller på at innføringen av AMS ikke må 
bli en ekstra melkeku for nettselskapene. Det er urimelig 
at kundene skal betale for å slippe en ekstra helseplage 
som kraftselskapet påfører dem, sier Meyer.

Det er nettselskapene som skriver ut gebyrene. De har 
fått tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), som har fastsatt makspris på gebyret.

En viktig sak å kjempe for
FELO-leder Solveig Glomsrød verdsetter støtten fra 
Huseiernes Landsforbund høyt.

— Dette er en viktig sak som FELO også arbeider med. 
Innføring av gebyret er klart urimelig og vil ramme 
mange av våre medlemmer. Det betyr mye for el-overføl-
somme å få en så klar støtteuttalelse i gebyrsaken fra en 
så stor organisasjon som Huseiernes Landsforbund. 
Her har diskrimineringsnemda noe å lære! 

Smartmålere
• Myndighetene har besluttet innføring av AMS 
 (smartmålere) med installasjon hos alle forbrukere  
 innen 1. januar 2019. (Kilde: Datatilsynet)
• AMS-installasjonen skal finansieres over nettleien
• De som ikke kan ha smartmåleren installert trues  
 med et årlig gebyr som fastsettes av nettselskapene
• NVE har satt maksgrense for gebyret

Huseiernes Landsforbund
• Landsdekkende forbrukerorganisasjon for 
 boligeiere, sameier, borettslag og gårdeiere
• 225.000 medlemmer (Kilde: NTBinfo)
• Har gått til kamp mot gebyret nettselskapene vil 
 innføre ved manuell avlesing av strømmåleren

– Målegebyret er klart urimelig

MOTSTANDER AV GEBYR: Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes landsforbund går inn for å fjerne det varslede 
gebyret som nettselskapene vil påføre kundene som ikke kan installere AMS. (Foto: Moment Studio)

Det er urimelig at kundene skal betale for å 
slippe en ekstra helseplage som kraftselskapet 

påfører dem» (Generalsekretær Morten Andreas 
Meyer i Huseiernes landsforbund)
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Ehsshield.com proudly presents.. 

  
Anti blue light datamaskin briller for å beskytte mot blått lys. 

    EMF protection  
Sølv klær med høyt sølvinnhold gir optimal beskyttelse for klær og boliger. 
 
 Adapters for å koble iPad, datamaskin og nettbrett mm til internett og 
andre enheter. 
Wallets and data protection    Få kontroll over dine trådløse betalinger. 
 
http://ehsshield.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vil du ha DIN annonse 
i Strålevett? 
Kontakt FELO Tlf.: 33 48 13 00 
Telefontid: Fredager mellom 
kl. 10 - 14.

Du kan annonsere med
en 1/1 side, en 1/2 side, 
en 1/4 side eller en 1/8 side.
Ta kontakt for annonsepriser.
Rabatt ved repeterende 
annonsering.

           FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO
Strålevett
 Medlemsblad - Foreningen for el-overfølsomme

FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMMEFELO

Utgave 1-2 2016

www.felo.no

Hva skal vi med Strålevernet?
INNHOLD side

STRÅLINGSMILJØ
Hva skal vi med Strålevernet? ........ 1
Felo Rogaland på stand .................. 3
ICKNIRRP? Was ist das? .................. 4
Medlem nr 1000 ............................. 8
Avmagnetisering av bilhjul ............. 9
Støtte til filmprosjekt ...................... 9

FORSKNING
Internasjonal konferranse 
i Brussel ........................................ 10
Kroniske smerter etter 
amputasjoner ............................... 23
Karseforsøket igjen 
- nå vitenskapelig .......................... 24
Kan eloverfølsomhet påvises? ...... 26
“Og hva er ditt siste ønske?” ........ 28

Bokomtale .................................... 30

I 2011 fikk vi §34 i Stråleverforskriften som sier at norske retningslinjer 
og grenseverdier innen optisk stråling og EMF skal følge sist oppdaterte 
versjon av Guidelines fra ICNIRP – den Internasjonale kommisjonen 
for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling. Strålevernet har med 
denne paragrafen fritatt seg fra alt ansvar for strålingsmiljøet og samtidig 
pensjonert seg – gjeldende ICNIRP retningslinjer er fra 1998. 

Denne ordningen står i sterk kontrast til miljøforvaltning på andre 
områder. EU har stor innflytelse også over Norge som EØS-land, men 
i bunn og grunn har de nasjonale myndighetene anledning til å sette 
egne kriterier for hva som er bærekraftig og prioritert miljøpolitikk. 
Det er våre nasjonale miljømyndigheter som må begrunne og svare 
for miljøinngrepene når det gjelder forurensning av luft og vann.   
Forts. neste side.
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(Litteraturhuset i Oslo): Arthur Firstenbergs 
verk (2017) om elektrisiteten og livet er  
nyskapende og kontroversiell.    
Er den også revolusjonerende?

Boken ble lansert på norsk 5. desember, med tittel 
«Den usynlige regnbuen». Den er en populærvitenska-
pelig historiefortelling om elektrisitetens opphav og bruk 
slik den aldri før er blitt fortalt. Sentralt står en helhetelig 
forståelse av hvordan elektromagnetiske felt påvirker 
helsen vår og miljøet, og utgjør en  livsnødvendighet, 
såvel som trussel.  

Firstenberg går svært grundig til verks og lanserer en 
rekke teorier om trusselen mot jordkloden, fugle- og 
dyreartene og menneskene som følge av elektromagnet-
isk stråling fra blant annet smartmålere, satellitter og 
mobilnettverket. Spekteret av mulige skadevirkninger er 
stort og inkluderer influensa, artsutryddelse, sukkersyke 
og kreft.

Forlagssjef Per Christian Øiestad i Z-forlag innledet med 
å fortelle hvorfor denne boken er så viktig.

—  Dette er en stemme som ikke tidligere har vært hørt 
i miljødebatten. En viktig stemme, for aldri har vi vært 
omgitt av så mye elektromagnetisk stråling som i dag. 
Og likevel står vi bare ved begynnelsen, sa han og 
utdypet det slik:

— Det finnes 1100 kommunikasjonssatellitter som svever 
rundt jordkloden i dag. Bare i løpet av de neste to årene 

foreligger det planer om å sende ut mer enn 
10 000 nye satellitter. Dette skjer i takt med utbyggingen 
av infrastrukturer som 5G nettverket og smartmålerne 
representerer. «Den usynlige regnbuen» forteller oss hva 
vi må betale for dette i form av skade og sykdommer.

Avviser skadevirkningene
Helsemyndighetene i Norge og mange forskningsmiljøer 
avviser at elektromagnetisk stråling representerer en fare 
for miljøet, dyr, og menneskers helse. De bør kikke rundt 
seg, er budskapet fra Øiestad.

— Andre legger merke til at gråspurven trekker seg vekk 
fra mobilmastene, og legger du en mobiltelefon under en 
bikube så dør eller forsvinner biene.

«Den usynlige regnbuen» har ikke bare som mål å for-
telle om, men også å dokumentere miljøvirkningen og 
skadene på planter, fugl, dyr og mennesker som følge av 
menneskeskapt stråling.

— Gir ingen total forklaring
Professor og biolog Dag O. Hessen ved Universitetet i 
Oslo deler Øiestads syn på boken som et viktig innslag i 
samfunnsdebatten, men han er også kritisk. 

— Vitenskapen er slik at det av og til kommer noen med 
innsikt som rett og slett snur opp-ned på kjente tanker 
og konklusjoner - nyskapende teorier som kan skape et 
paradigmeskifte. Derfor mener jeg at man skal være åpen 
til denne boken og teorien om at effekten av elektromag-
netisme er blitt sterkt undervurdert. Jeg har selv vært 

Boknytt

— En viktig stemme i samfunnsdebatten!

T.v.: BØR FORSKES MER PÅ: 
Stråling kan bidra til enkelte 
fenomener, mener professor og 
biolog Dag O. Hessen. 
(FOTO: Bente Gilbu Tilset)

OVERSATTE BOKEN: — Det var 
miljøpolitisk viktig å få ut denne 
boken på norsk! For dens budskap 
er fraværende på samfunnets 
dagsorden og mangler fullstendig 
i media, sa oversetteren 
Einar Flydal. 
(FOTO: 
Bente Gilbu Tilset)
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undrende over at det tilsynelatende har vært fritt frem for 
å bygge master.

Han har lest boken med et kritisk blikk. Teoriene som 
lanseres er kontroversielle. I dagens samfunn står ikke 
elektromagnetisme høyt på lista over trusselfaktorer 
mot helsen vår eller naturen, understreker han. Når 
påstandene i boken skal vurderes, mener Hessen det er 
fornuftig å undersøke hva majoriteten av forskningen har 
konkludert med så langt. Men fagfeltet er en utfordring i 
seg selv, mener han.

— For å forstå dette fagfeltet må man ha inngående 
kunnskap både om strålingsfysikk, partikkelfysikk og 
biologi/ molekær biologi og biokjemi. Mennesker som 
har innsikt i alle disse feltene, finnes knapt! 

Hessen er også kritisk til at elektromagnetisk stråling 
lanseres som en total forklaring både på en rekke syk-
dommer, og på redusert artsmangfold. Samtidig åpner 
han for at stråling kan bidra til enkelte fenomener.

— Boken er fabelaktig lesning og kan trygt anbefales, 
men den er samtidig en kampskrift for et spesielt syn – 
det må den kanskje være, så det er ikke riktig å angripe 
boken for det. 
Konklusjonen hans er klar: Det er viktig at noen retter 
oppmerksomhet på feltet. Dette bør vi forske mer på!

Kunne ikke stille diagnose
Professor Finn Levy, tidligere overlege ved Seksjon for 
miljø- og arbeidsmedisin ved Oslo universitetssykehus, 
har gjennom årene hatt en rekke pasienter som fortalte 
om plager relatert til stråling fra elektromagnetisk felt og 
stråling. Men tilstanden er ikke klassifisert som sykdom, 
med tilhørende diagnose og kjent årsakssammenheng i 
norsk helsevesen. Derfor var det vanskelig for overlegen 
å hjelpe disse pasientene.
— Firstenbergs bok tar for seg miljø– og helseskader på 
grunn av stråling som vi har trodd var uproblematisk. 
Nærheten til de mange senderne, mobil-nettverkene og 

innendørs smartmålerne ser ut til å være et økende 
internasjonalt problem, også for befolkningen. 
Barn anses som mer følsomme enn voksne. Det påpekes 
også at det er stor forskjell i den individuelle sårbarheten, 
at det kan være genetiske disposisjoner som gjør at noen 
reagerer sterkt på den elektriske påvirkningen.

Det er vanskelig å vurdere den vitenskapelige holdbar-
heten i påstandene som fremmes i boken, mener Levy. 
Selv om man kan påvise sammentreff, betyr ikke det 
nødvendigvis at det er årsakssammenhenger mellom to 
fenomener. Motstridende forskning er heller ikke omtalt, 
samtidig som boken utfordrer synet på felt og stråling 
som legges til grunn i vår verdensdel.  

Denne boken er viktig, sier han:
— Leger som har pasienter med diffuse helseplager, og 
alle som er involvert i innføring av ny teknologi i større 
eller mindre skala basert på elektromagnetiske bølger, 
bør ha lest «Den usynlige regnbuen» før de tar sine 
avgjørelser.

Måtte oversettes
Einar Flydal, universitetslektor ved NTNU og forhen-
værende forsker, forsto raskt at boken måtte oversettes da 
han leste den amerikanske versjonen i 2017.

— Jeg synes det var miljøpolitisk viktig å få ut denne 
boken på norsk! For dens budskap er fraværende på sam-
funnets dagsorden og mangler fullstendig i media. 

Ifølge Flydal skal et ekspertpanel allerede i 1971 ha advart 
den amerikanske presidenten om at energiforurensning 
av miljøet kan bli like alvorlig som kjemisk forurensning, 
og svak langvarig eksponering kan bli et kritisk prob-
lem for folkehelsen. Problemstillingen er fortsatt svært 
omdiskutert, med sterke motpoler, men foreløpig foregår 
ikke diskusjonen i stor offentlig skala.

«Den usynlige regnbuen» er uten tvil en brannfakkel i 
miljødebatten. 

T.v.: 1100 SATELLITTER SVEVER RUNDT 
JORDKLODEN: Aldri har vi vært omgitt av så 
mye elektromagnetisk stråling som i dag. Derfor er 
denne boken viktig i miljødebatten, sa forlagssjef 
Per Christian Øiestad (t.h) i Z-forlag. 
(FOTO: Bente Gilbu Tilset)

ANBEFALER BOKEN: Professor og tidligere 
overlege Finn Levy (t.v)ville hjelpe pasientene 
som fortalte om strålingsrelaterte helseskader, men 
tilstanden er ikke klassifisert som sykdom, med 
tilhørende diagnose og kjent årsakssammenheng 
i norsk helsevesen. (FOTO: Bente Gilbu Tilset)



Skråblikk: Utdrag fra bloggen til Einar Flydal

22

Strømselskapene sender for tida ut brev til kunder 
som ikke vil ha – eller ikke tåler å ha – en AMS-måler 
i huset. I brevene trues med et gebyr på 2-3000 kroner 
i året dersom man ikke har automatisk avlesning. Det 
er mye penger for mange. 

Samtidig tilbys kunden GPRS - en annen teknisk 
løsning enn den massive strålingen som følger med 
maskenettverkene, altså de trådløse nettverkene der 
målerne stadig sender og lytter til hverandre. Er GPRS 
en bedre løsning? Jeg har fått en rekke eposter og tel-
efoner om dette. Her er mine synspunkter om saken. 

Det som kundene nå tilbys, er GPRS eller UMTS – 
som betyr at måleren utstyres med et SIM-kort slik 
at den blir en slags «spesialmobiltelefon» som kan 
sende og motta data, oppgraderinger, fjernstyring og 
eventuelle tilleggstjenester via mobilt bredbånd. Det 

betyr langt sjeldnere kommunikasjon enn når målerne 
koples sammen i lokale maskenettverk som kontinuer-
lig, døgnet rundt, snakker til hverandre for å vedlike-
holde sitt trådløse nettverk, og så «melkes» iblant, som 
det kalles i fagsjargongen når de tappes for data om 
strømforbruket. 

Med GPRS kan trafikken i prinsippet begrenses til én 
eneste sending i døgnet, som er kravet om innrap-
portering som er satt fra NVE, eller når nettselskapet 
vil ha målerdata. I prinsippet kan avlesningen skje 
til faste tider av døgnet, når beboerne normalt ikke 
sover, og kanskje heller ikke er hjemme, f.eks. midt på 
formiddagen. 

Så langt virker dette som en langt bedre løsning, og 
ble ganske raskt anbefalt av EMF-Consult AS i møte 
med NVE for å dempe helserisikoen i alle fall mange 

Smartmålere: 
Er tilbudet om mobildata (GPRS) et brukbart 
alternativ til fritak — eller en trojansk hest? 
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hakk. Dette er en bedre løsning, ikke bare for de 
som er el-overfølsomme, men for alle. For vi er alle 
el-følsomme, enten vi merker det raskt og akutt, eller 
ikke! Biologien vår er et elektrisk system – eller rettere 
sagt en hel mengde av dem – og påvirkes naturlig nok 
ved «interferens» fra andre elektriske systemer. Slik er 
det bare.
Dette er så solid belagt at det overhodet ikke hadde 
vært noe diskusjonstema dersom slike funn ikke tråk-
ket så store interesser på tærne. Forskning viser til 
overmål at slik interferens over tid gir helsevirkninger.

Med en slik mobildataløsning sparer man også 
«straffegebyret», og slipper å lese av måleren. Nett-
selskapene får de data de ønsker, og NVE får bedre 
gjennomføringsscore. Dermed skulle alle være glade. 

Ser vi nærmere etter, er saken likevel litt mer kompli-
sert enn som så. Her er det en del hensyn å veie opp 
mot hverandre før man treffer sitt valg: 

1. Hvor lenge kommer datatrafikken til å 
begrense seg til forbruksrapportering bare 
én eneste gang i døgnet?
Blant hensiktene med AMS-målerne er tross alt blant 
annet å skape – eller i det minste simulere - et såkalt 
“effektivt konkurransemarked” for strømhandel. Skal 
det fungere, vil jeg tro at det krever stadig hyppigere 
avlesninger etterhvert som AMS-systemet, og elHUB-
databasen som det skal rapporteres til, kommer i siget. 

Hensikten er også å fjernstyre, oppdatere pro-
gramvare, hente ut forbruksprofiler 
og tilby tjenester – fra nettselska-
pet selv eller fra andre tjenestetil-
bydere. Mobildata er en teknologi 
som godt kan stå på hele tida, 
med ganske lite signalering, og 
så sender den noen korte ladninger 
med datatrafikk når det trengs – eller når det ønskes 
av en eller annen programvare som er installert hos 
selskapet som netteier har satt ut driften til, eller 
av tjenestetilbydere som har ansvar for noe av pro-
gramvaren som er installert. Og det kan komme til å 
bli stadig oftere, uten at kunden får det minste varsel 
om dette. Kanskje settes det også i gang en oppdater-

ing av målerens programvare midt på natta når det 
er mest praktisk for nettselskapet at slikt skjer. Da går 
kommunikasjonen for fullt en stund – begge veier. 

Slik sett er en mobildataløsning en slags trojansk hest, 
selv om den vil gi langt mindre trafikk – og antakelig 
oftest svakere signaler med mindre plagsom pulsing, 
fordi man blir kvitt all den ekstra signaleringen mel-
lom målerne. På kort sikt kan det altså virke som en 
bra løsning. På litt lengre sikt er den kanskje bedre, 
men antakelig ikke bra. Den betyr at det ikke lenger 
er du, men en utydelig sverm av fjerne aktører som tar 
kontrollen over hvor mye og ofte du skal eksponeres 
for mobildata-stråling fra din måler. 

Nettselskapene gir inntrykk av at strålingen vil være 
så sjelden, kortvarig og svak. Min forståelse ut ifra 
alle de ulike tilbudsbrevene jeg får tilsendt kopi av, er 

at nettselskapene mangler 
oversikt over teknologien 
de tilbyr og hvordan den 
virker, f.eks. hvor ofte 
det sendes meldinger fra 
målerne. Det er kanskje 
ikke så rart, for dette er 

tjenester de har satt ut og som gjelder fagfelt de ikke 
har satt seg inn i.  Driften av målernettverkene og rap-
porteringen drives av egne serviceselskaper. 

Ansvaret pulveriseres, og vi vil få situasjoner som 
likner på dem vi har sett i helsesektoren i seinere år: 
ingen visste hvem som gjorde hva, eller kunne gjøre 

Vi er alle el-følsomme, enten vi merker 
det raskt og akutt eller ikke!» 
(Einar Flydal)

Einar Flydal.
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det – for de som drev IKT-systemet, drev med det i 
selskaper som både legalt, tankemessig og geografisk 
lå bortenfor sol og østenfor måne. Samtidig blir de 
som former systemene opptatt av å bygge inn så mye 
tvang som mulig, for hvis ikke 
blir det for vanskelig å styre 
systemene. 

Den fjernstyringen som IKT 
åpner for og innbyr til, skaper 
avmektighet blant kundene/
brukerne og ansvarspulverisering 
hos dem som dytter på oss sys-
temene. Dette styringsproblemet 
diskuteres nå kloden rundt i avis-
er og tidsskrifter fordi det er blitt politisk presserende. 
Dette er nettopp den utviklingen som bombemannen 
«The Una-bomber» i sin tid advarte mot. Budskapet 
ble ikke oppfattet. Selv sitter han inne for livstid fordi 
ha etterhvert begynte å sende brevbomber da han ikke 
nådde fram med sine advarsler gjennom bare å skrive, 
og i stedet for å bli tatt alvorlig, bare ble oppfattet 
som “den gale matematikeren”. (Se f.eks. Theodore J. 
Kaczynski: Technological Slavery”, Feral House, 2010.) 
I dag ser vi at han hadde rett i sin beskrivelse, i alle fall 
på dette punktet. 

Når teknologien dette gjelder, ikke bare dreier seg om 
pasientjournaler eller kundedata, men i tillegg åpen-

bart skulle vært faremerket, slik andre miljøgifter i 
samme WHO-fareklasse er (2B), bør alarmklokkene 
gå. 

Håndtering av miljøgifter 
krever kunnskap hos 
de som håndterer disse, 
sentralisert og tydelig 
ansvar, og føre var som 
praksis. Utplasseringen 
av målerne bærer ikke et 
slikt preg. Det er ikke en 
gang noen som spør om 
hvor nær senga di antenna 
vil komme til å stå, eller 

foreslår en løsning for deg som skal sikre mot ekspo-
neringen – f.eks. når du sover og av rent fysiologiske/
biologiske grunner tåler mindre enn når du er våken. 
I stedet skyver de i sine tilbudsbrev ansvaret fra seg og 
over til deg for å vurdere om GPRS er en akseptabel 
løsning, og om du kanskje vil flytte hele sikringsskapet 
til et annet sted i eller utenfor huset? 

Du som kunde skal altså overta nettselskapets 
kompetanseplikt. Det er ganske enkelt helt uhørt, 
og burde i seg selv være grunn nok for å sende saken 
tilbake til nettselskapet med beskjed om å utrede en 
løsning som ikke gir deg høyere eksponering enn den 
du har fra før, og å utstede en garanti for at trafikken i 

Dersom du overveier en mobildata-
løsning, be nettselskapet om en 
redegjørelse for hvor antenna kommer, 
hva slags antenne de vil installere, 

hvor de vil installere den, hva det vil koste og 
om hvem som skal ta regninga.» 
                                                            (Einar Flydal)
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framtida ikke vil komme til å øke, og ikke vil overstige 
kravene satt i EUROPAEM 2016-retningslinjene, som 
for tida er de eneste vi har som er noenlunde a´ jour 
med kunnskapen på feltet. Nettselskapene vil ikke 
kunne gjøre noen av delene på noen holdbar måte. 
Dette gir deg i grunnen svaret om GPRS er et 
akseptabelt alternativ. 
Å velge GPRS framfor ingen automatisk avlesning er 
etter mitt syn en høyst midlertidig løsning, ikke bare 
for de som har fått fritak av helsemessige grunner, 
men også alle andre som har forstått at strålingen 
altfor lett kommer ut av kontroll og da kanskje slett 
ikke vil være så uskyldig som bransjen hevder. 
Men den er bedre enn maskenettverkene. 

2. Hvor kommer antenna til å stå, hva slags 
antenne vil det bli og hvem tar kostnadene? 
Antenna som mobildataløsningen bruker, er enten 
bygget inn i måleren, eller plasseres på utsiden av 
måleren, f.eks. rett på sikringsskapet. De antennene 
som vanligvis brukes, er rundtstrålende, dvs. de 
stråler omtrent like sterkt i alle retninger, og settes 
gjerne inni sikringsskapet eller utenpå skapet. De 
sender med lavere styrke dersom de får stå utenpå 
murhus i stedet for inne i trapperommet eller i kjel-
leren, og helst et sted der det er fri sikt til en mobil-
basestasjon. 

Men det trengs jo heller ikke rundtstrålende antenner. 
Man kan bruke en antenne som er retningsbestemt, 
og som stilles inn slik at den sender en smalest mulig 
kjegle rett mot basestasjonen. I dag er retnings-
bestemte antenner dyrere enn de rundtstrålende, og 
de må siktes inn. De krever altså mer arbeid. Skal de 
på ytterveggen, kreves det både boring i vegger og 
stige, og med dagens HMS- regler, kanskje til og med 
kranbil eller stillas. 

Hvem skal ta denne kostnaden? Det ønsker neppe 
nettselskapet å gjøre. Da er det greiere å la kunden ta 
belastningen, for i heimen gjelder ingen HMS- regler 
for strålingseksponeringen, og ingen vil kunne påvise 
at det var nettselskapets målerrapportering som 
skapte helseskadene. 

Dersom du overveier en mobildataløsning, be nett-
selskapet om en redegjørelse for hvor antenna kom-
mer, hva slags antenne de vil installere, hvor de vil 
installere den, hva det vil koste og om hvem som skal 
ta regninga. Du bør også fortelle dem skriftlig at an-
tenna skal lengst mulig vekk og være retningsbestemt 
og sende i en smal kjegle. 
En annen sak er at en og samme antenne godt kan 
utnyttes av flere målere. Kanskje flere naboer i en 
oppgang kan få koplet sine målere sammen, og så 
bruke samme mobildataantenne som plasseres på 

Mobildataløsningen er en slags 
trojansk hest» (Einar Flydal)
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ytterveggen? Det kan gi en langt bedre løsning for 
alle naboene. Det gjelder bare å få borettslaget eller 
sameiet til å innse at man heller bør få noen skjem-
mende antenner på fasaden enn oppgangen ødelagt 
av mikrobølget stråling. 
Men også denne løsningen har sine sider, for slike 
strålekjegler har jeg lest en del om i det siste.

3. Ønsker du å bidra til et bærekraftig  
samfunn – til å gjøre elektrotåka mer 
eller mindre tett?
Hvis jeg ikke husker feil, skal det i Norge installeres 
2,9 millioner målere. La oss si at alle velger å in-
stallere mobildata, og at vi alle av hensyn til oss selv 
og våre naboer valgte å installere eksterne antenner 
som sender retningsbestemt mot nærmeste mobil-
mast og med smale strålekjegler; 
På den ene siden ville det bety en kraftig nedgang 
av eksponering for mikrobølget stråling inne i 
huset i forhold til dagens løsning, som i hovedsak 
er maskenett der målerne roper til hverandre hele 
tida og forsøker å nå hverandre gjennom etasjer 
og murvegger. På den andre siden ville det bety 
en betydelig økning av den totale eksponeringen i 
forhold til å la være å bruke trådløs kommunikasjon 
til og fra målerne og nettoperatøren i det hele tatt. 

En slik økning er et skritt i feil retning — bort fra 
et bærekraftig samfunn. For selv om disse smale 
kjeglene enkeltvis virker svake i forhold til de 
såkalte grenseverdiene, gir de sitt lille bidrag som 
betyr mye over tid. 

I Arthur Firstenbergs bok «Den usynlige regnbuen 
– historien om elektrisiteten og livet», som nå snart 
kommer i salg, gjengis et lite regnestykke som viser 
hvordan selv den uhyre svake strålingen fra trådløs 
radiokommunikasjon mot tretoppene i et skogholt 
over tid blir mer enn nok til å skape surt jordsmonn 
som tar livet av trærne. Det var nok ikke den sure 
nedbøren, og heller ikke klimaendringene som tok 
knekken på skogen, men den trådløse kommuni-
kasjonen og radaranleggene langs grensa mellom 
DDR og Vest-Tyskland som sto for mye av den 

skogsdøden som herjet i Sentral-Europa fram til 
muren falt, Tyskland igjen ble samlet, og radar-
anleggene ble slått av. 
Vi vet også at fugler og insekter reagerer på disse 
strålekjeglene, at de er på rask og kraftig retur. Er 
det da akseptabelt å plassere enda noen hundretuse-
ner eller millioner strålekjegler ut i naturen? 
Valget av kommunikasjonsløsning er altså også et 
valg mellom graden av bærekraft. Nettselskapene 
har – av vanvare, skjødesløshet, i tillit til Statens 
strålevern – eller hva som måtte være årsaken – 
gjort seg til talsmenn for det minst bærekraftige 
teknologivalget, selv om de nå tilbyr oss noe som 
i alle fall midlertidig er en smule bedre. 

Valget de gir oss, er valget mellom Fanden og 
Belsebub: «Velg en litt mindre dårlig løsning enn 
den dårligste, så slipper du å måtte ut med 2-3 
tusenlapper i året for å velge den beste.» 

Jeg har bestemt meg for å gå for den beste løsnin-
gen, for å minne nettselskapene om at de har et 
moralsk og et juridisk ansvar for å ikke å bidra til 
å ødelegge helse og miljø. Norsk el-bransje har 
lenge profilert seg som forvalter av bærekraftige 
energiløsninger. Den profilen har den nå valgt 
seg bort fra. 

Nettselskapene har, eller burde i alle fall ha, HMS-
kompetanse i selskapet som de kan ta i bruk for å 
gjennomgå hvordan de syns nettselskapets 
informasjonsarbeid overfor kundene fungerer. 

For å hjelpe HMS-ansvarlig i gang, har jeg bestilt 
en liten vurdering fra en uavhengig HMS-rådgiver 
om hvordan Statens stråleverns informasjonsarbeid 
overfor befolkningen synes å være i denne saken. 
Den presenteres i en seinere bloggpost. 

Denne teksten ble først publisert som bloggpost på 
http://einarflydal.com den 8.10.2018.
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Vil du prate med oss?

FELO's kontakttelefon
Tlf.: 33 48 13 00
Telefontid: Fredager mellom kl. 10 - 14
Betjenes av Vibeke Dahl Skelton
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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
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