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Leder

Det er tid for å tenke over hvor vi står og hvor vi går 
videre i kampen for et levelig strålingsmiljø. Året 
som gikk var preget av krig, energikrise, renteøkning 
og dyrtid. Heller ikke denne gang ble stråling belyst 
i media. 

I skyggen av alt dette har den pågående rettslige 
søksmålet til aksjonen «Vi tar AMS-målerne til  
retten» gravd seg dypere og dypere inn i retts-
apparatet for å tvinge fram en reell vurdering av 
helserisiko ved stråling, inklusiv skitten strøm. 
Om kort tid vet vi om anke til høyesterett innvilges.

At stråling ikke er på topp i media kan vi saktens 
forstå. Det er vanskeligere å fatte at forskning 
om stråling og helse er totalt fraværende i norske 
media. Er det slik at ingen avis eller journalist som 
tør involvere seg? Med potensiell fare for annonse-
inntektene?

Året som gikk, har levert noen milepæler. Siste  
nummer av Ljusglimten, bladet til den svenske 
søsterforeningen, melder at for annen gang på to 
år har en italiensk domstol idømt rett til erstatning 
for svulst på hørselsnerven, denne gangen etter 13 
år med mobilbruk i jobbsammenheng. Likevel, det 
er seieren i søksmålet til den 13 år gammel jenta 
i Storbritannia som markerer den største milepælen 
for el-overfølsomme (se Strålevett nr 2 2022). 

Utenfor rettsapparatet er det spesielt en begivenhet 
som peker seg ut, nemlig artikkelen til Nordhagen 
og Flydal som dokumenterer at en liten gruppe 
på 17 forskere har produsert all forskningen som  
ICNIRP 2020 bygger på – altså rapporten som 
gir våre retningslinjer for strålevern (se side 8). 
Metoden til Nordhagen og Flydal bør absolutt  
anvendes på neste vurdering av forskningsstatus.

Verdens helseorganisasjon har nylig oppnevnt 
en komité med 21 medlemmer til dette formålet 
– listen over deltakere tyder på at de ikke har lært 
noe som helst om habilitet og interessekonflikt i 
forskning – 11 medlemmer er, eller har vært, knyttet 
til ICNIRP. Her i landet skal Folkehelseinstituttet 
komme med sin kunnskapsoppdatering en gang  
i løpet av sommeren 2023. Vi bør bruke Verdens
dagen for el-overfølsomhet og andre kanaler til å 
nå ut med informasjon om interessekonflikter  
i forvaltning av strålingsmiljøet.

«Det er tid for å tenke over 
hvor vi står og hvor vi går  
videre i kampen for et levelig 
strålingsmiljø»

FELO sin leder 
Solveig Glomsrød
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NKOM har fjernet en viktig funksjon 
Søkefunksjonen på finnsenderen.no som viser om viser plass
ering av mobilbasestasjoner og kringkastingssendere er fjernet. 

WHO-komité med tette bånd til ICNIRP 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppnevnt en komité 
som skal gjennomgå forskning om helsevirkninger fra elektro-
magnetiske felt. Men er konklusjon allerede gitt? 

Edderkoppnettverket 
ICNIRP har satt standarden for strålevernet vårt, men hvilket 
forskningsgrunnlag ligger egentlig bak deres anbefalinger?  

Medlemsnytt  
Sakene som styret har arbeidet med den siste tiden. Fra  
medlem til medlem. Nyttig informasjon, tips og gode råd.  

AMS-dommen ble anket til Norges Høyesterett 
Tre organisasjoner stiller som partshjelpere, FELO er blant dem. 

Kjemper for retten til beskyttelse mot AMS 
– Denne saken er så viktig for befolkningen og fremtidige  
generasjoner, at anken er det eneste riktige å gjøre, sier Gillian 
Godtfredsen. 

– Slik kan livskvaliteten forbedres  
Det kan være mildt sagt krevende å være el-overfølsom i et  
samfunn som er tuftet på EMF. Dr. Toril Jelter deler her råd  
som kan gjøre hverdagen lettere.
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Aktuelt

Kunstig belysning i mørket 
skaper en fin stemning, 
men kan gjøre oss syke. 
En kinesisk studie fant en 
sammenheng mellom lys-
forurensning og diabetes. 

 
Mangel på nattemørke påvirker 
døgnrytmen vår og viser seg å ha 
betydelig innvirkning på helsen, 
ifølge en studie (2010) som kartla 
effekten av kunstig belysning. 
Forskerne så da på sammen
hengen mellom mengden lys om 
natten og forekomsten av dia betes 
blant nærmere 100 000 voksne 
del takere, fordelt på 162 steder 
over hele landet. 

En av forutsetningene var at alle 
personene som befant seg på 
samme geografiske sted skal 
ha blitt utsatt for samme lyspå-
virkning på nattestid, som ble 
kartlagt via satellitt.  

Studien viste at kunstig lys kan 
være en risikofaktor for diabetes, 
og være en årsak til 9 millioner 

tilfeller av diabetes i Kina.  
Samvariasjonen mellom styrken av 
utendørs lys om natten og fore-
komsten av diabetes var tydelig 
(signifikant), og andre studier byg-
ger også opp om en slik sammen-
heng, inklusiv lab oratorieforsøk 
med mus og rotter. 

Dyr og planter påvirkes også. 
Neste høst kan du ta en titt på 
løvtrær i nærheten av gatelys – 
den belyste siden venter lenge 
med å slippe bladene – vinter-
dvalen blir forsinket. Lys er elektro
magnetisk stråling – det blir stadig 
vanskeligere å hevde at stråling 
ikke har biologiske effekter.

Kilde: «Outdoor light at night in re-
lation to glucose homo eostasis and 
diabetes in Chinese adults: a national 
and cross-sectional study of 98,658 
participants from 162 study sites, 
Diabetologia (2022)».  
Ruizhi Zheng (Zhuojun Xin, Mian 
Li, Tiange Wang, Min Xu, Jieli Lu, 
Meng Dai, Yuhong Chen, Shuangyu-
an Wang, Hong Lin, Weiqing 
Wang,  Guang Ning, Yufang Bi, 
Zhiyun Zhao & Yu Xu.)

Lys kan være en 
risikofaktor 

Hyggelig 
førjulstreff 
i Bodø
 
FELO-medlemmene i 
Bodø/Nordland kickstar-
tet julebord sesongen 
allerede tidlig i november. 
Her er en stemningsrap-
port.

Det ble et hyggelig treff for 
fire damer hjemme hos 
Rita Sund Kornberg, der 
det var nydelig dekket opp 
til fest. 

Anita Borkamo hadde sør-
get for herlig pinnekjøtt og 
vossakorv fra Tusenhjem-
met, en lokal leverandør 
som lokallaget også brukte 
sist da de hadde julebord 
i 2018. Til dessert var det 
riskrem og en fabelaktig 
suksessterte som Lilli 
Kanck hadde laget med 
mye kjærlighet. 

Julebordet var en suksess 
og det er nå planer om å få 
til en sommerfest.

Har dere lyst til å treffes?  
FELO kan gi støtte til 
medlems arrangementer. 
Send oss en mail: post@
felo.no.

SKADELIG: En kinesisk studie kartla helseeffektene av kunstig belysning
Foto: Shutterstock

Vil du vite mer?
Her finner du studien: 
https://link.springer.com/
article/10.1007/s00125022
05819-x
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Finner ikke senderen lenger
FELO har over 1000 medlemmer 
som er eloverfølsomme og søke-
funksjonen finnsenderen.no er 
flittig benyttet av våre med lemmer 
– både når det gjelder kjøp eller 
leie av bolig/hytte og som et ori-
enteringsverktøy for å se hvordan 
forholdene er omkring et planlagt 
oppholdssted.

Spesielt viktig er verktøyet ved kjøp 
av bolig. Mange flytter i disse dager 
fordi nye master kommer opp i 
deres nærmiljø og finn senderen 

er det viktigste verktøyet vi har for 
å se om et hus eller leilighet ligger 
i et gunstig eller belastet område i 
forhold til stråling.

FELO har nå blitt kontaktet av 
fortvilte medlemmer som rapport-
erer at denne søkefunksjonen for 
mobilmaster og andre sendere er 
fjernet.

NKOM Seksjon for frekvens- og 
utstyrskontroll opplyser om at den 
delen av finnsenderen.no som 

viser plassering av mobilbase-
stasjoner og kringkastingssendere 
er fjernet av hensyn til gjeldende  
sikkerhetssituasjon. Strålings-
kalkulatoren gir fortsatt en teore-
tisk beregning av ekspo nerings -
nivå, men basestasjonene er ikke 
lenger synlige i kartet. NKOM 
beklager de ulemper det medfører.

FELO har skrevet brev til NKOM, 
men har foreløpig bare fått et stan-
dard brev med beklagelse.

En hodepine for  
helsemyndighetene?
Stadig flere unge kvinner 
rammes av hodepine. 

Rapporten «Kvinners liv og helse 
de siste 20 år» fra Statistisk 
sentralbyrå forteller om helsen 
til unge kvinner i 2019 og hvor-
dan den har utviklet seg i årene 
som har gått siden siste Norges 
offentlige utredninger på samme 
tema ble publisert i 1999.

Halvparten av kvinner i alders-
gruppen 16-24 år har plager 
med hodepine eller migrene i 
2019, sammenliknet med om 
lag 30 prosent i 1999 – altså en 
drastisk økning i løpet av bare 
20 år. 

Blant dem som er 25-44 år er 43 
prosent plaget med varige eller 
tilbakevendende hodesmerter, 
også det en betydelig økning. 

I den siste undersøkelsen for 
2019 hadde dessuten 26 prosent 
søvnvansker og 23 prosent be-
tydelige psykiske plager.

Kanskje det er mange flere enn 
de el-overfølsomme som kan ha 
glede av bedre informasjon om 
stråling? 

Vil du vite mer?
Her finner du rapportene:

Elin Skretting Lunde, Jorun 
Skoglund Ramm og Astri Syse: 
«Kvinners liv og helse siste  
20 år»
Link: https://www.ssb.no/
helse/helsetjenester/artikler/
kvinners-liv-og-helse-siste-
20ar/_/attachment/inline/
c631d91723e04f6daeafadc
41747c6dc:f888278b9158f6df
00294ec20c1441dbe7baf661/
RAPP2022-41.pdf

NOU 1999: 13  
«Kvinners helse i Norge»
Link: https://www.regjeringen.
no/no/dokumenter/nou1999
13/id141704/
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WHO har oppnevnt 
en komité som skal 
gjennom gå forskning  
om helsevirkninger fra 
elektromagnetiske felt. 
Men er konklusjon  
allerede gitt?

Premissene utvalget kommer til 
å legge til grunn gjør at de må se 
bort fra all solid forskning som 
finner stråleskader, uten at det 
skjer oppvarming av vev sier Einar 
Flydal i et innlegg i bloggen sin, 
«Jeg har noe på hjertet».  

Flydal og flere frykter at komitéens 
konklusjon vedrørende risiko ved 
stråling dermed kan bli akkurat 
slik som tidligere: at ingen helse-
virkninger er påvist.

Direktøren for Seksjonen for folke-
helse ved University of California 
Berkeley, medisineren Joel Mos-
kowitz, har sendt ut en uttalelse 
om den nye komitéen:

«Verdens helseorganisasjon 
(WHO) har kunngjort de 21 eks-
pertene som er valgt ut til Utred-
ningsgruppen om radiofrekvente 
felt og helserisiko (Task Group on 
Radiofrequency Fields and Health 
Risks).  

Disse personene er ansvarlige 
for å granske 10 forskningsgjen-
nomganger og komme med sine 
anbefalinger for WHOs monograf* 
om miljøhelsekriterier for radiof-
rekvente felt og helserisiko, som 
er et temahefte som skal pub-
liseres i 2023.

11 av de 21 nye komitémedlem-
mene har nåværende eller tidligere 
tilknytning til ICNIRP. De fleste av 
de andre personene har publisert 
eller presentert artikler som fors-
varer ICNIRPs eksponeringsgrenser 
for RF.  (red. anm. Se også artikkel-
en på side 8 i denne utgaven).

8 av de 21 ekspertene har 8 
eller færre EMF-artikler oppført 
i EMFPortals arkiv (arkivet har 
i alt hele 37 000 publikasjoner).

Ingen av de 250 EMF-forskerne 
som signerte den internasjonale 
EMF-forskerappellen* ble valgt 
ut av WHO til arbeidsgruppen. 
Disse forskerne ble heller ikke 
valgt ut til å jobbe med de 10 
forsknings gjennomgangene som 
arbeidsgruppen skal vurdere. 
Dette til tross for at nettopp disse 
forskerne har til sammen mer enn 
2000 EMF-publikasjoner oppført 
i EMFPortalarkivet, skriver han.

– Det virker som om WHO har 
foretatt en partisk utvelgelse av 
deltakerne i utredningsgruppen
for å sikre at den kommende 
WHO helserisikomonografien om 
RF kommer til å støtte opp under 
ICNIRPs svake eksponerings-
grenser for RF. Dette er grenser 
som ikke klarer å beskytte menne-
sker og andre arter mot kronisk 
eksponering for lave nivåer av 
radiofrekvent stråling. 

– Det er ikke rart at mange får 
mistillit til WHO, hvis dette er 
måten byrået skal fortsette arbei-
det med å forbedre håndteringen 
av interessekonflikter, samt styrke 
offentlig tillit og åpenhet, skriver 
Moskowitz

Les mer om saken her:
WHO sin pressemelding: https://www.
who.int/publications/m/item/task-group-
on-radiofrequency-fields-and-health-
risks
Electromagnetic Radiation Safety/Joel 
Moskowitz : https://www.saferemr.
com/2021/09/who-radiofrequen-
cy-emf-health-risk.html

Innsikt:
• WHOs monograf om miljø-

helsekriterier for radiofrekvente felt 
og helserisiko: WHO Environmental 
Health Criteria (EHC) Monograph 
on Radio Frequency (RF) Fields and 
Health Risks 

• Om den internasjonale forskerap-
pellen på norsk: https://smartskan-
dalen.info/2017/09/forskere-adva-
rer-mot-potensielle-alvorlige-helse-
virkninger-av-5g-norsk-versjon/

• Om den internasjonale forskerappel-
len på engelsk: https://www.saferemr.
com/2019/07/international-scien-
tist-appeal-on.html

Selektivt utvalgt komité skal 
vurdere helserisiko ved stråling 

Her er medlemmene  
av WHO-komitéen:
Hajo Zeeb, Jos Verbeek, Young 
Hwan Ahn, Anssi Auvinen, Elisa-
beth Cardis, René de Sèze, Sta-
cy Eltiti, Serena Fiocchi, Magnus 
Kaijser, Hans Kromhout, Llkka 
Laakso, Hae-June Lee, Sarah 
Loughran, Gregory McGarr, 
Alberto Modenese, Enembe 
Okokon, David Savitz, Janine 
Schmidt, Akira Ushiyama, Soichi 
Watanabe og Tongning Wu.

Vil du vite mer?: 
https://cdn.who.int/media/docs/
defaultsource/documents/
radiation/tgbiographies.pdf?s-
fvrsn=38a717a7_5&download=true
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Rent helsebringende vann med Megahome destillator  

  
Etter over 10 år med utvidet kontakt med kunder som sliter med udefinerte helseplager er det én 
ting som går igjen. De fleste forteller om et utall symptomer de mener kan skyldes at kroppen er 
«overbelastet» med miljøgifter, deriblant tungmetaller, kjemikalier og elektromagnetisk stråling 
(EMF). – I søken etter et produkt som kan hjelpe disse kundene har rent destillert vann stadig dukket 
opp som den beste, rimeligste og mest effektive måten å få renset kroppen for miljøgifter. Ved å 
redusere den totale belastningen fra miljøgifter vil man kunne oppleve at kroppen takler EMF bedre. 

I Norge er vi opplært til å tro at vi har rent vann i springen og at det er helt unødvendig å rense 
vannet. Sannheten er derimot at urenheter i drikkevannet belaster kroppen unødvendig! 

Ved anskaffelse av en Megahome 316 Delux vanndestillator kan du derimot gi deg selv helt rent 
drikkevann, der alle former for virus, bakterier og giftstoffer er fjernet. Du har antakelig aldri smakt 
rent vann, hvis du ikke har drukket vann fra en destillator. En slik maskin vil kunne ha en svært 
positiv innvirkning på helsen din, da den nærmest fungerer som en ekstra nyre. Den sparer med 
andre ord kroppens indre organer fra å måtte filtrere alle urenhetene ved å fjerne disse på forhånd.   

Dampdestillert vann er den eneste formen for drikkevann som                                                                
ikke skaper slitasje eller sykdom i kroppen! 

Megahome 316 Delux er den første destillator i verden for hjemmebruk som også destillerer 
saltvann fra havet uten å ta skade av det. Å ha mulighet til å destillere saltvann og sølevann kan 
være en grei forsikring å ha dersom det skulle bli restriksjoner på bruk av det kommunale vannet, 
eller at brønnen går tom      

Sjekk ut hva leger og vitenskapsmenn sier om hvilke helsefordeler man kan oppnå ved å drikke 
destillert vann på; www.emf-consult.no/nettbutikk/produkt/megahome316/  

 
E-post: info@emf-consult.no  
Telefon:  32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 

A n n o n s e 
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TEKST: Solveig Glomsrød  ILLUSTRASJONSFOTO

ICNIRP har satt standarden 
for strålevernet vårt, men 
hvilket forskningsgrunnlag 
ligger egentlig bak deres 
anbefaling er? 

Edderkopp
nettverket

S t rå l eve t t  0 1 2 3  |  Te m a :  E d d e r k o p p n e t t ve r k e t
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Nettopp blitt eller forstått at du er el-overfølsom? 
Da er det en bratt lærekurve som møter deg. 
Like vel vil det sannsynligvis ikke ta lang tid før 
du opp dager at ICNIRP er «edderkoppen» i trådløs
industriens og myndighetenes vern av tekno
logie n, som el- overfølsomme og andre hevder 
gir helseskader.

Folk flest tenker nok at ICNIRP må bygge på et 
solid kunnskapsgrunnlag og verdensomspennende 
forskernettverk, siden strålevernet (DSA) i Norge 
har fått inn i Strålevernforskriften at Norge følger 
ICNIRPs anbefalinger.

Men her er hva forskerne Else K. Nordhagen og  
Einar Flydal har funnet ut om forsknings grunn laget 
for ICNIRP 2020 – rapporten som gir retnings linjer 
for grenseverdier.

Sentrale avklaringer
I tidsskriftet «Review of Environmental Health» 
beskriver Nordhagen og Flydal hvordan ICNIRP har 
satt sammen sin kunnskapsbase for det som nå er 
gjeldende retningslinjer i Norge og mange andre 
land.

Deres studie av ICNIRPs kunnskapsgrunnlag skulle 
svare på disse promblemstillingene: 

1. Hvem er forfatterne bak litteraturhenvisnin-
gene (referansene) i ICNIRP 2020-rapporten?

2. ICNIRPs anbefalinger bygger på flere samle
studier. Hvor uavhengige er disse samle-
studiene?

3. Hvor uavhengige av ICNIRP er forsknings-
artiklene som brukes til å underbygge ICNIRP 
2020?    

4. Forskningsartiklene som ICNIRP viser til har 
mange forskjellige førsteforfattere. Gir dette 
inntrykket av forskermangfold et riktig bilde? 

5. Hvordan håndterer ICNIRP forskning som ikke 
støtter ICNIRPs termiske paradigme, det vil 
si det rådende syn at stråling bare kan skade 
gjennom oppvarming av kroppsvev?

Slik gikk de frem 
Først identifiserte Nordhagen og Flydal alle for-
fattere bak alle forskningsartikler og samle studier 
og dessuten nåværende eller tidligere med-
lemmer av ICNIRP-kommisjonen eller ICNIRPs 
vitenskapelige råd. Disse forfatterne ble definert 
som ICNIRP- tilknyttede. 

Videre skaffet forskerne seg en oversikt over hele 
«ICNIRPs forfatternettverk». Dette nettverket besto 
av de ICNIRP-tilknyttede forfatterne, og i tillegg, 
medlemmer av komitéene bak samlestudiene som 
ICNIRP 2020-rapporten baserte seg på. 

Nordhagen og Flydal systematiserte forskernes 
roller som førsteforfatter, eller som medfor fatter 
av artikler og samlestudier som ICNIRP 2020 bygger 
på. Deretter kunne de se forfatternes roller i sam-
menheng med for fatternes tilknytning til ICNIRP. 
Nordhagen og Flydal kunne trekke den ene kaninen 
etter den andre opp av flosshatten. Det de fant ble 
opp summert i flere slående resultater.

Først litt om samlestudiene bak ICNIRP 
2020

De mest sentrale samlestudiene er:
• «WHO (2014) : World Health Organization. 

Radiofrequency fields. Geneva: WHO; Public 
Consultation Document; 2014». 

• «SCENIHR (2015) står for: Scientific Commit-
tee on Emerging and Newly Identified Health 
Risks.» (Utvalg underlagt EU-kommisjonen.) 

• «SSM (2015, 2016, 2018)»: tre samlestudier 
fra Sveriges Strålskyddsmyndighet (SSM). 

Samlestudiene utgjør et viktig grunnlag for ICNIRPs 
arbeid. Bak samlestudiene (utredningene) står det 
komitéer, ofte oppnevnt av internasjonale organ
isasjoner eller nasjonale myndigheter.     

Slik er nettverket 
Figuren på side 11 forbindelser mellom komitéer 
bak samlestudiene og personer som er medlem 
av mer enn en slik komité. Komitéene vises som 
små sirkler med komitéens navn på. Medlemmer 

ICNIRPS indre krets
Norge stoler på ICNIRP sine retningslinjer. Men hvem står egentlig bak dem? 

TEKST:  SOLVEIG GLOMSRØD 
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av mer enn en komité vises som ballpunkter, hvor 
størrelsen angir gjenspeiler hvor mange komitéer 
de er medlem av.

ICNIRP tilknyttede personer har blå ballpunkter.
Linjene peker mot samlestudier de har deltatt i. 
Mønsteret som tydelig kommer fram, er at ICNIRP- 
tilknyttede og ICNIRP 2020-forfattere er tungt 
involverte i referansene til forskning som brukes 
til å underbygge ICNIRP 2020retnings linjene. De 
blå kulepunktene representerer pers oner som er 
tilknyttet ICNIRP.

ICNIRP er en liten krets som bruker sitt eget 
forsknings materiale til å begrunne sine egne 
anbefal inger. 

Rapporten fra WHO er forfattet av en kjernegruppe 
på 6 personer, hvorav 5 var medlemmer av ICNIRP- 
kommisjonen. 3 av disse 5 var dessuten medforfat-
tere av ICNIRP 2020. Altså slett ikke uavhengig, slik 
WHO-rapporten blir fremstilt. 

De andre samlestudiene SCHENIHR og SSM har også 
ICNIRP-tilknyttede og ICNIRP 2020-forfattere med 
seg, men ikke like mange.

Alt i alt viste det seg at ICNIRP 2020-forfattere 
var involvert i alle samlestudier som ICNIRP 2020 
bygger på. 
 

Kjernen 
For alle som synes at resultatene hittil er 
avslørend e, har Nordhagen og Flydal mer på 
lager. En liten gruppe på 17 forfattere står bak 
all forsknings litteraturen som underbygger ICNIRP 
2020- retningslinjene.

Hvordan kan dette ha seg når ICNIRP 2020 - rapporten 
refererer til 78 unike forskning sarbeider med et mang-
fold av forfatternavn i referanse listen? Ofte er det 
bare førsteforfatter som nevnes i litteratur listen eller 
som oppfattes som hovedforfatter og legges mest 
merke til. De 78 referansene har hele 45 ulike første-
forfattere og bare 8 er tilknyttet ICNIRP. Men dette 
mangfoldet tilslører at medforfatter-listene til artiklene 
er pepret med forskernavn fra det snevre ICNIRP- 
nettverket. På denne måten får leserne inntrykk av at 
ICNIRP 2020-retningslinjene er bredt for ankret i hele 
forsknings miljøet. Umiddelbart er det vanskelig å gjen-
nomskue at det er snakk om Tordenskiolds soldater. 
De 17 dukker en sjelden gang opp som førsteforfatter, 
ellers svirrer de rundt som medforfattere.

Født sånn eller blitt sånn? 
Det skal noe til å fordele forskningsmidler 
og forskerkapasitet slik at dette smale forsker
nettverket får en slik total, men diskret, dominans 
i det vitenskapelige grunnlaget for ICNIRP 2020. 

Det er vanskelig å forestille seg at vanlige  
kanale r for tildeling av forskningsmidler basert 
på utlysninger, forskningsmeritter og konkurranse 
kan føre til et så intrikat resultat. Er det en kopling 
mellom ICNIRP og forskningsfinansieringen? 

Hvorfor blir så mange forskere utestengt?
Hvor er alle de andre forskerne innen EMF 
og helse? Hele 250 forskere fra 44 nasjoner står 
samlet bak et opprop til WHO om helserisiko ved 
stråling. Hvorfor tar ikke ICNIRP disse inn i varmen? 

Kilde: Nordhagen og Flydal (2022). 

I utkanten av figuren ser vi kulepunktet tilegnet 
Gunhild Oftedal (NTNU), som var medlem av eksper-
tutvalget bak FHI 2012-rapporten. Det samme var 
svenske Maria Feychting ved Karolinska Institutet. 
Oftedal er for tiden medlem av ICNIRPkommisjonen; 
Maria Feychting var tidligere medlem av ICNIRP -
kommisjonen og viseformann i årene 2012-2020.
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Noen viktige uttrykk 
innen forsknings
tradisjonen 

• Forskningsartikkel: Artikkel i tidsskrift 
hvor redaksjonene sikrer at det gjøres 
en kvalitetskontroll (fagfellevurdering) 
før publisering. 

• Førsteforfatter: Forfatteren som står 
nevnt først i listen over alle forfatterne 
til artikkelen , som også ofte er hovedfor-
fatteren. 

• Referanseliste: Oversikt over det  
forskningsmaterialet som en artikkel  
eller rapport bygger på. 

• Termisk paradigme: Det rådende syn  
at helseskader fra stråling bare kan  
skje ved oppvarming av kroppsvev. 

Tordenskiolds soldater 

Tordenskiolds soldater er et uttrykk for en 
flokk som gir inntrykk av å være tallrik, men 
hvor de samme personer går igjen på for-
skjellige poster og skaper inntrykk av å være 
mange, og ha større betydning og oppslutning 
enn i virkeligheten.

En populær, men tvilsom anekdote påstår  
at Tordenskiold, etter å ha ødelagt den 
svenske flåteavdelingen i Marstrand, lot 
sine fåtallige soldater marsjere på kryss og 
tvers gjennom Marstrands gater slik at den 
svenske parlamen tær (som var drukket full 
av Tordenskiold) meldte til festningen at 
Tordenskiold hadde en svært stor hærstyrke 
og den svenske kommandanten kapitulerte 
uten kamp. Denne anekdoten har gitt opphav 
til uttrykket Tordenskiolds soldater. 

Kilde: Wikipedia

Årsaken er trolig at ICNIRP i utgangspunktet avviser 
at stråling kan skade på annen måte enn ved opp-
varming av kropps vev – det termiske paradigmet. 
Dette rådende synet brukes aktivt av nettverket 
med røtter i de nasjonale strålemyndighetene 
til å ekskludere forskning som involverer andre 
virkningsmekanismer. 

Dessuten hevder ICNIRP at bare forsknings resultater 
som viser tydelig dose respons – sammenheng er  
relevant, til tross for at biologien gang på gang 
demonstrerer at sterkest stråling ikke alltid er verst. 

Mange har vært opptatt av ICNIRPs edderkoppnett 
– det er befriende å få den så grundig dokumentert 
og forklart som i artikkelen til Nordhagen og Flydal. 
Hva kan den neste ICNIRPrapporten finne på? Uan-
sett hva neste kommisjon foretar seg, er den nødt til 
å se i øynene at studien til Nordhagen og Flydal kan 
gjentas. 

Referanse:
• Else K. Nordhagen and Einar Flydal (2022)  

Self-referencing authorships behind the ICNIRP 
2020 radiation protection guidelines Reviews 
on Environmental Health  
https://doi.org/10.1515/reveh20220037
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Skjermingsprodukter som garantert, og målbart, 
reduserer elektromagnetiske felt, inkludert 5G. 
 

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

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 
• Lavstråle arbeidslampe 

  

Lavstrålehus-produkter 
• Skjermede kabler og 

installasjonsrør 
• Nettavkoblere 
• «Skitten strøm»-filter 
• Belysning 
• Data/tele-erstatning for 

kobbernettet 
• Panelovner 
• Røykvarsler 
• Vekkeklokker 

 

Sjekk www.emf-consult.no/nettbutikk for måleinstrumenter og EMF-reduserende produkter.  
FELO-medlemmer får 5% rabatt på kjøp direkte i nettbutikken, ta kontakt for «rabattkupong». 

 
  E-post: info@emf-consult.no  
  Telefon: 32 87 94 05  (08 - 16 på hverdager) 

A n n o n s e 
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Saken har vært opp i tingretten og lagmanns retten. 
Under rettssaken i Borgarting lagmannsrett 5. - 9. 
september i år var det dessverre svært få tilhørere. 
Retten kunne ikke slå av WiFi av hensyn til andre 
aktiviteter i rettsbygningen, og vedtok dessuten at 
overføring eller opptak fra rettsmøtet ikke skulle 
finne sted på grunn av hets mot et vitne da saken 
ble behandlet i tingretten.

Hva saken gjelder
Saksøkerne motsetter seg en AMSmåler – til tross 
for muligheten til fritak fra radiosenderen (kom-
munikasjons delen). Årsaken er at slik elektronikk 
uansett kan skape skitten strøm (det vil si sterke 
pulser med ekstra høye og/eller lave frekvenser som 
sprer seg langs ledningsnettet i boligen og kan gi 
helseskader).

Noen av saksøkerne opplever at denne typen stråling 
gir dem helseplager. De hevder at strømselskapet 
Elvia ikke kan stenge strømmen, uansett om man har 
legeattest, eller ikke. Og heller ikke i de tilfellene hvor 
Elvia tilbyr å installere en AMS uten radiosender. 

Det springende punktet i rettssaken er om 
saksøkernes helsebaserte innvendinger mot ny 
måler uten sender er åpenbart grunnløse. Elvia 
krever å få rett til tvungen installasjon av ny måler 
der det ikke foreligger legeattest. 

Elvia fikk medhold
Den 3. november falt dommen. Saksøkernes ad-
vokat Hugo P. Matre kommenterte dommen slik:
 
– Det kom dom fra Borgarting lagmannsrett i kveld. 
Elvia fikk medhold både i at de kan stenge strøm-
men og kreve tilgang til boligene for å skifte måler. 

Domspremissene er meget skuffende for el 
overfølsomme, som nok en gang opplever at 
domstolen ikke gjør egne vurderinger av om det 
foreligger helsefare, men nøyer seg med å vise til 
myndighetenes vurderinger. 

Etter å ha omtalt de ulike sakkyndige bidragene 
skriver lagmannsretten: 

«Selv om det finnes forskere og andre fagpersoner 
som har inntatt et annet syn, ser dette ikke ut til å 
være representativt for det som er det rådende syn 
på dette området.»

Lagmannsretten viser her til den brede gjennom-
gåelsen som er foretatt i rapporten fra Folke-
helseinstituttet. Rapporten er fra 2012, men 
vitneførselen for lagmannsretten gir ikke grunnlag 
for å hevde at funnene der ikke lenger er  
dekkend e, mener retten.

Derfor er dommen skuffende
I et webinar gikk advokat Hugo P. Matre nærmere 
inn på detaljene i dommen. 

Saksøkerne fikk ikke prøvet selve kjernen i saken 
– om at påstått helseskade fra radiobølgene og 
skitten strøm er åpenbart grunnløse. 

Behandlingen i lagmannsretten var litt bedre enn 
i tingretten, men samme kardinalfeilen går igjen. 
Ingen av rettsinstansene har gjort selvstendige 
vurderinger av hovedgrunnen for rettssaken.

Strømselskapene må levere strøm
Matre viste til at det rettslige grunnlaget er slik at 
strømselskapene får konsesjon til å drive sin virk-
somhet, men har til gjengjeld leveringsplikt. Det 

AMSdommen er anket
9 strømkunder står fast på at strømleverandøren (Elvia) ikke har rett til å installere AMS 
mot deres vilje. Nå er dommen fra Borgarting lagmannsrett anket til Norges Høyesterett.

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD/ LILY KALVØ FOTO: EINAR FLYDAL
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er ikke noe spesielt unntak fra leveringsplikten for 
installasjon av AMS, så de kan ikke stenge strøm-
men. Retten har tatt lett på dette spørsmålet. 

For at strømmen skal kunne stenges, må det 
foreligge kontraktsbrudd, og det foreligger ingen 
avtale om AMS-plikt i kontrakten med strøm-
kundene.

Det er vist til flere tusen forskningsarbeider 
som dokumenterer helseskader. Man kan stille 
spørsmålstegn ved om lagmannsretten hadde den 
nødvendige fagmessige kompetansen, ettersom 
den kun hadde dommere med juridisk bakgrunn. 

Kravet om å sette retten med sakkyndige, og 
inkludere fagfolk med tverrfaglig kompetanse, 
ble avvist. Retten baserte seg istedenfor på stråle-
fysikernes tankesett for å vurdere helserisiko. 
Dermed oppsto det en situasjon hvor retten kan 
ha manglet tilstrekkelig kompetanse til å vurdere 
sakens kjerne. Dette punktet utgjør et faglig godt 
grunnlag for anken til Høyesterett. 

Einar  
Flydals  
egne  
reflek sjoner 
over  
dommen: 

«Medisinfagets og domstolenes oppgave 
er ikke å blindt akseptere myndighetenes  
autoritet, og la dem tvinge de som rammes 
av deres foreldede kunnskap til å lide i 
stillhet. Det styrker tvert imot mistilliten og 
mistanken om hva som kan ligge bak stråle-
vernets uforstand. Er det bare kunnskaps-
løshet og gamle fagtradisjoner, eller politisk 
press fra utsiden? Fra næringen? Fra forsvars-
interesser? Eller er det frykten for hvilke 
belastninger samfunnet kan utsettes for 
dersom det må tas hensyn til sårbare grup-
pe r som ligger bak? Eller er det hensynet 
til faggruppers prestisje og karriere?

Dette er tanker man automatisk vil gjøre 
seg når avmakten blir for stor. Søksmålet 
er basert på et grundig dokumentert 
kunnskapsgrunnlag fra forskere ved aner-
kjente vitenskapelige institusjoner med 
fagfellevurderte vitenskapelige arbeider. 
Det er frustrerende å oppleve at kunnskap-
sbasert formidling ikke undergis en forsvarlig 
vurdering.

Det er også viktig å innse at saken ble tapt 
på at retten mente at saksøkernes helseinn-
vendinger ikke var dokumentert. Det mener 
vi er en klar feilvurdering. Her har retten 
oversett hva som har vært lagt fram og hva 
partene ble enige om å la ligge. Det er derfor 
naturlig å klage over bevisvurderingen»

Flydal påpeker en svært betydelig seier: 

– Dommen slår fast at dersom dokument -
asjonen er på plass, har saksøkerne krav 
på fritak – både fra sender og fra en slik 
på tvunget kilde til skitten strøm. Derfor har 
vi nå utarbeidet en ny framgangsmåte for 
søknad om fritak basert på dommen.

FELO er 
partshjelper
Beslutningen om å anke dommen ble tatt 
etter at aksjonen «Vi tar AMS-målerne til 
retten!» bidro og garanterte for anslått 
kostnad ved en sak for høyesterett. Tre 
organisasjoner stiller som partshjelpere: 

• Foreningen for el-overfølsomme FELO

• Norske legers og helsearbeideres 
fellesforbund NLHF

• Norges Landsforbund av 
Homøopraktikere (NLH)
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«Vi tar AMSmålerne til retten» 
• Den 3. desember ble søknad sendt til 

Norges Høyesterett sitt ankeutvalg. De ni 
saksøkerne har nå anket lagmannsrettens 
dom om AMS-målere og helse inn for Norges 
Høyesterett. Alle de ni har helseplager de 
knytter til mikrobølget stråling og moderne 
elektronikk.  

• De ni gikk i 2020 til sak mot nettselskapet 
Elvia for å slippe ny måler. Noen har lege-
attest og har fritak fra senderne, men alle vil 
dessuten ha fritak fra elektronikken, som jo 
ikke kan slås av.  

• En økonomisk dugnad der nærmere 2000 
personer har bidratt, har gjort det mulig å 
føre saken fram til denne anken, trass i tap 
både i tingretten og lagmannsretten. 

• Det er første gang at Norges Høyesterett  
bes om å ta stilling i en sak om helseplager 
fra «svak ikke-ioniserende stråling». Saken 
har stor betydn ing, ikke bare for livene til 
el- overfølsomme, men også for andre som 
er utsatt for generell helserisiko fra elektro-
magnetiske felt og for miljøet rundt oss.  

• Ankegrunnlaget er både bevisbedømmelsen, 
lovtolkningen, rettsanvendelsen, og sakens 
viktighet for så vel saksøkerne som andre.  
Også EØS-rett og Den europeiske menneske -
retts  konvensjonen er trukket inn i saken. 

* Kilde: Utdrag fra tekst publisert på  
http://einarflydal.com den 03.12.2022.

Stoler på myndighetene
Retten har altså i to omganger unnlatt å ta stilling 
til det mest sentrale punktet i søksmålet, nemlig 
om saksøkernes påstand om helseskader fra AMS-
målernes sendere og fra skittenstrøm er åpenbart 
grunnløs. Både tingretten og lagmannsretten valgte 
å stole på myndighetenes vurderinger i saken. 
 
Overser nyere forskning
Lagmannsretten lener seg på en utvalgsrapport fra 
2012 utgitt av Folkehelseinstituttet (FHI) og komment-
erer at den riktig nok er litt gammel, men fortsatt er til 
å stole på. Rettsvesenet i USA er ikke like slepp hendt 
med saksgrunnlaget. 

Frivillige organisasjoner i USA vant fram i sitt søksmål 
mot Federal Communications Commission (FCC) for 
å ha ignorert 25 års forskning og unnlatt å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget siden FCC satte sine grense-
verdier for ikkeioniserende stråling i 1996. FCC fikk en 
knusende dom mot seg i 2021. 

Mens lagmannsretten holder seg til FHI-rapport 
2012:3, er sentrale forskere som har sittet i ekspert
utvalget og bidratt til kapitelet om el-overfølsomhet 
i ferd med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om 
stråling og el-overfølsomhet. 

Provokasjonsstudiene som utvalgsrapporten fra 
2012 lente seg på når det gjelder el -overfølsomhet, 
nyter ikke like stor tillit i dag. Gunhild Oftedal, forsker 
ved NTNU og medlem av ekspertgruppen bak 
FHI-rapporten, har sammen med belgiske og fran-
ske forskere gransket provokasjonsstudiene på nytt. 
I en forskningsartikkel påpeker de metode svakheter 
som kan gi misvisende resultater om sammenheng 
mellom stråling og el-overfølsommes symptomer. Det 
har for eksempel vært vanlig å bruke kunstig gener-
ert stråling, som – i mot setning til strømnett med 
tilkoplede utstyr – kan være uten skittenstrøm og 
uten lavfrekvente pulser, og dermed utgjøre en helt 
vesentlig feilkilde.

For hvert år svekkes utvalgsrapporten fra 2012 og 
uavhengig forskning vil kreve sin plass. Det betyr 
mye for FELO at denne saken går sin gang gjen-
nom rettsapparatet. Om lag 13 prosent av søknad-
er om anke til Norges Høyesterett  blir innvilget. 
AMS-saken har både stor almen interesse og stor 
betydning for sårbare grupper. Derfor stiller FELO 
som partshjelper i en eventuell Norges Høyesteretts-
sak. Blir ankesøknaden avslått, kan vi gå videre til 
Menneskerettsdom stolen i Strasbourg. Der har tann-
legeassistentene  og nord sjødykkerne ført saker med 
godt resultat.  
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Rettens vei er  
fortsatt veien å gå
Søksmålet er ett av mange som nå reises for domstoler i Norge og andre land, 
og gjelder miljørettigheter og miljøskader på natur og helse.  
 
TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD 

Miljøtvister kjennetegnes av mangel på rutine og 
klar rettspraksis. Tvistene omhandler rettigheter til 
naturressurser og miljø som lenge har vært lite om-
stridt, men hvor kunnskap om skadevirkninger som 
det bestående ikke ønsker å ta innover seg, har bygget 
seg opp.

Motkreftene i form av økonomiske interesser er 
sterke. Dette har ført til at regulering av miljøet konse-
kvent har ligget på etterskudd av hva oppdatert forsk-
ning har belegg for og ser som bærekraftig. 

På Ibsens tid
Betydningen av de økonomiske interessene ble 
sylskarpt skildret i 1833 av Henrik Ibsen i skuespillet 
«En folkefiende». Doktor Stockmann var tilsynslege 
ved byens nye badeanstalt og oppdaget at forurenset 
og sykdomsfremkallende vann fant veien til bade-
anstalten. Faren for økonomisk tap satte investorer 
og byens befolkning i harnisk, hvorpå dr. Stockmann 
ble satt ut av spill av for å hindre at informasjon om 
forurensning av byens badeanstalt skulle komme ut. 
Det er snart 200 år siden Ibsen skrev om interesse-
konflikt og dynamikk i miljøkonflikter. 

Resultatet av slike motsetninger er grundig dokument-
ert i rapporter fra EUs miljødirektorat (EEA). Den første 
rapporten heter «Late lessons from early warnings: 
the precautionary principle 18962000» (EEA 2001). En 
oppfølger kom i 2013.

– Miljøreguleringer kommer altfor sent
Den første rapporten fra EEA går systematisk gjennom 
historien til store og kjente miljøproblemer og merk-
er seg når de første varsler om skade kommer, når 
pålitelige forskningsfunn foreligger og når de første 
reguleringer blir innført. 

Forskerne kartlegger dette forløpet for 13 store 
miljøsaker som nå er anerkjent og regulert, men som 
lenge ble ansett som usikre og dermed trenert. Denne 
usikkerheten har fått næring fra kommersielle aktører 
med sterke interesser i å utsette offentlig regulering. 
En av sakene som skildres, er miljøskadene fra trådløs 
teknologi.

Helsemyndighetene tar ikke grep
Et urovekkende resultat fra studien var at det gjerne 
tok flere tiår fra forskning dokumenterte skade til 
miljø- eller helsemyndigheter tok grep. Det mest eks-
treme tilfellet var asbest, hvor det tok nærmere 100 år 
før forbud ble innført. Forsinket regulering på grunn 
av interessekonflikter og overdrevet usikkerhet har 
kostet mange liv og store helseskader. 

Det burde være et tungtveiende argument for en anke 
til Norges Høyesterett at sakens rettslige behandling 
hittil har fått en karakter som fort kan leve opp til 
tidligere forvaltningsfeil på miljøområdet. 
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Det sier Gillian Godtfredsen, som er en av saksøkerne 
som anker avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett til 
Norges Høyesterett. Hun utdyper det slik:

– Det er hinsides at retten til personlig helse må 
kjempes for i en rettssal. Vi som gjør dette, gjør det 
for å kjempe for helsen til borgere som er blitt lurt til 
å få noe som kan skade deres helse i sine egne hjem. 

– Vi må ta det så langt som vi kan, og fortsette å be-
visstgjøre så mange som mulig om overgrepene som 
vi er utsatt for, sier hun. 

AMS-måleren installert uten å informere
Godtfredsen visste ikke at en AMS-måler hadde blitt 
installert i hennes hjem mens hun var borte i septem-
ber 2017. 

– Jeg har hjemmekontor og var selv ikke til stede da 
montøren banket på døren og ble sluppet inn av en 
kollega. Han skal ha fortalt at det skulle foretas en 
obligatorisk utbytting av strømmåleren. Prosessen 
var en oppgradering, ville kun ta kort tid og ha mange 
fordeler for kunden.

Den samme natten ble Godtfredsen akutt syk, uten 
å vite årsaken. Da hun ble gjort oppmerksom på 
AMS-måleren ringte hun straks til Hafslund (som Elvia 
den gang het). 

– Jeg ba om å få tilbake den gamle måleren, men ble 
ikke hørt. Ble fortalt at den var destruert.

Hun fikk beskjed om at hun måtte ha en legeattest 
om hun motsatte seg AMS. Men til tross for attesten 
fikk hun kun fritak fra radiokommunikasjonsdelen av 
måleren, ikke selve måleren. Helseplagene vedvarte. 

Reagerte på mobiltelefoner
Allerede 1990-tallet, da de første mobiltelefonene 
kom på markedet, merket Godtfredsen at hun ble 
uvel da hun var i nærheten av dem. 

– Jeg reagerte på en måte jeg ikke var vant til. Det 

opplevdes som en stor forstyrrelse, først og fremst 
på nervesystemet.

Symptomer på el-overfølsomheten kan være hode-
pine, migrene, svimmelhet, uro, muskelspenninger, 
eksem, elveblest, betennelser/inflammasjon, søvn-
løshet, utmattelse, dårlig allmenntilstand, synsforstyr-
relser, balanseproblemer, svekket konsentrasjons-
evne og dirring i kroppen som om noen har satt et 
strømapparat på musklene.

Måtte flytte og kjøpe et annet hus
AMSmåleren førte til at Godtfredsen måtte flytte fra 
huset sitt. Hytta måtte også selges da det hadde uten 
hennes samtykke blitt installert AMS-måler. 

– Det nye huset har en analog måler og er tilrettelagt 
for å være trygt og beskyttet fra EMF stråling fra om-
kringliggende eiendommer. 

Kjemper for retten til  
beskyttelse mot AMS
– Denne saken er så viktig for befolkningen og fremtidige generasjoner,  
at anken er det eneste riktige å gjøre. 

TEKST: LILY KALVØ FOTO: PRIVAT

Fakta om: 
Gillian  
Godtfredsen   
(69)  

• Har vært sensitiv og allergisk siden 
barndommen

• Yrkesaktiv i over 40 år innenfor medi-
kamentfri og helsefremmende arbeid

• Allergisk siden barndommen, og følgelig 
bevisst på betydning av en sunn og aktiv 
livsstil

• Hun har en legeattest som bekrefter at 
symptomene hun opplever er forenlig 
med el-overfølsomhet
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Det er blitt gjort omfattende tiltak. Veggene er isolert, 
kjøkkenet har gassbluss og keramikktopp (ingen in-
duksjon). Det er også blitt lagt inn vannbåren varme 
som en del av oppgradering/beskyttelsesstrategien. 

Målinger er blitt foretatt, filter for skittenstrøm instal-
lert, samt jordstikk som er plassert utenfor boligen. 
Kun gamle glødepærer benyttes. Alt datautstyr i hjem-
met er kablet, det finnes ingen WiFi eller Bluetooth. 

– Jeg har skjerming fra alle type EMF/AMS ved bruk av 
testet skjermingsutstyr, og har også kjøpt en  
Faraday Cage-seng, forteller hun.

Bevisst dame
Som el-overfølsom må man være bevisst på alle 
kilder som utløser symptomene. Godtfredsen sørger 
for å ha en sunn livsstil for å ivareta helsen sin. Hun 
har fokus på mental trening, yoga og meditasjon, og 
bruker krystaller som beskyttelse. Det å være i nær 
kontakt med naturen og sjøen har en positiv inn-
virkning på helsen, forteller hun.

Men el-overfølsomhet setter likevel begrensninger 
i hverdagen når man blir uvel etter noen minutter 
i nærheten av WiFi, f.eks i private boliger, kaféer, 
kjøpesentre, restauranter, treningssentre og mer. 
 
– Jeg blir uvel av å være i nærheten av smarttelefoner, 
spesielt de som er koblet til WiFi. Jeg reagerer også i hus 
som har trafostasjoner eller kraftledninger utenfor.

Derfor er rettssaken viktig
En rettslig vurdering i AMS-saken er viktig fordi utrul-
lingen av AMS-målere har skjedd uten at befolknin-
gen har fått vite om farene, poengterer Godtfredsen. 

– DSA forholder seg til gamle verdier fra ICNIRP, som 
er et lite upålitelig selskap styrt av mennesker med 
flere hatter innenfor teknoindustrien (red. anm. se 

også side 8) De har ikke fulgt med i timen hva gjelder 
helseforskning på området.

Godtfredsen forteller at hun kjenner mange som har 
tilsvarende plager som hun selv erfarer. 

– De fleste har blitt så redusert for energi og ressur
ser at de ikke makter å stå i en rettsprosess.

Ble overrasket i retten
Da AMS-saken var oppe i Halden tingrett ble Godt-
fredsen overrasket over at saksøkernes ønske om 
å engasjere fagdommere ble avslått. 

– Da begynte jeg å lure på om utfallet var forhånds-
bestemt og de skulle sette inn minst mulig ressurser 
for å få feid dette unna. Istedenfor fagdommere fikk 
vi en ung og uerfaren dommerfullmektig som skrev 
en overfladisk og knusende dom.

– En menneskelig urett
Da ankesaken var oppe i Borgarting lagmannsrett ble 
anmodningen om fagdommere avslått nok en gang. 

– Denne gangen var dette sjokkerende. En sak som 
omhandler et så teknisk komplisert fagfelt, og helse-
messige konsekvenser av AMS-teknologien, trenger 
fagekspertise på høyeste plan. Vi hentet inn verdens 
fremste eksperter til å bevitne helsefarene. 

Motparten forholdt seg til de aksepterte, gam-
meldagse verdiene. Siden det ikke ble gitt tillatelse til 
opptak, fikk heller ikke omverdenen anledning til å 
følge med rettsforhandlingene. 

– Vi fikk ikke en ordentlig rettsbehandling, og jeg har 
vanskelig for å tro at en slik dom kan avsies. Det er 
min og andres rett å være trygg i vårt eget hjem. Jeg 
opplever dette som en stor menneskelig urett, sier 
Gillian Godtfredsen. 

OMFATTENDE TILTAK FOR Å BESKYTTE MOT STRÅLING:  Det nye huset er blitt oppgradert for å beskytte mot stråling.
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Jelter har mer enn 30 års erfaring som allmennprak-
tiker og barnelege, og behandler i dag pasienter 
som er overfølsomme for metaller og elektromag-
netisk felt og stråling (EMF). Hun er forundret over 
at el-overfølsomme pasienter med fysiske plager blir 
tilbudt kognitiv terapi som eneste alternativ.

– Mange forteller at de merket fysiske symptom-
er da de ikke var klar over at de ble eksponert for 
elektromagnetiske felt fra ulike kilder. De ble dårlige 
uten å vite årsaken. Og da de ikke lenger ble ek-
sponert for strålingen, forsvant symptomene, sier 
hun og fortsetter:

– En nevrolog spurte meg en gang om hvorfor jeg 
tror på sammenhengen mellom stråling og fysiske 
plager. Det er fordi jeg vet at menneskene som har 
fortalt meg om dette, gjerne vil arbeide. Det er ingen 
grunn til å tro at de ikke opplever symptomene de 
beretter om. 

Mange leger skjønner rett og slett ikke problematik-
ken, mener hun.

Viktig med erfaringsbasert kunnskap
Legen er forundret over den norske praksisen i 
forbindelse med innhenting av dokumentasjon på 
el-overfølsomhet. 

– En dame fortalte meg at hun hadde bedt legen sin 
om å skrive et attest på at hun ikke kunne ha AMS-
måler fordi hun ville beskytte helsen sin og famil-
iens. Men denne legen skal ha vist henne et skriv 
fra helsemyndighetene om at han risikerte å miste 
lisensen om han skrev en slik attest. Det synes jeg 
er hårreisende! Vi vet jo at det er mennesker som er 
blitt veldig syke av å ha AMS-målere i nærheten.

Det er viktig for legen å kartlegge pasientens erfa-
ringer på en objektiv måte for å kunne hjelpe han 
eller henne, er, påpeker Jelter. I et større perspektiv 
vil dokumenterte pasienterfaringer kunne danne et 

– Slik kan livskvaliteten 
forbedres
Det kan være mildt sagt krevende å være el-overfølsom i et samfunn som er tuftet på 
EMF. Dr. Toril Jelter deler her råd som kan gjøre hverdagen lettere. 

TEKST: LILY KALVØ   FOTO: ERIK AVNSKOG

Dr. Toril Jelter 
• Bor og arbeider i California. 

• Mer enn 30 års erfaring som 
allmennpraktiker og barnelege. 
Idag behandler hun pasienter med 
overfølsomhet for metaller og 
elektromagnetisk felt og stråling (EMF). 

• På begynnelsen av 2000-tallet opplevde 
hun at et barn ble friskt av autisme 
etter tre års behandling. Etter denne 
hendelsen ble hun spesielt opptatt av 
miljøfaktorer som kan skade helsen – og 
da særlig miljøfaktorer som kan endres. 

• Hun er aktiv i arbeidet med å redusere 
strålingsnivåene i samfunnet, og var 
involvert i rettssaken mot Federal 
Communications Commission (FCC), 
som er omtalt i Strålevett 0122
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8 gode råd fra Dr. Toril Jelter
• Unngå helsefarlig ikke-ioniserende stråling 

(elektrisk, magnetisk, trådløs og skittenstrøm 
– dirty electricity) i 1-2 år

• Bytt lege dersom du ikke får gehør for helse-
plagene. Finn en lege som er åpen for ny 
kunnskap

• Prat med likesinnede og støtt hverandre. 
FELO jobber for el-overfølsommes ret-
tigheter og arrangerer jevnlig webseminarer, 
foredrag og sosiale arrangementer

• Bli mer motstandsdyktig. For noen kan det 
hjelpe å bli kvitt og/eller unngå metaller. 
Dette kan gjøres ved å fjerne smykker/klok-
ken. Vær obs på om det er metall i BH’en, i 
madrassen eller i medisiner og kosttilskudd. 
Kvikksølv er giftig, og amalgam i tannfyllinger 
er en kvikksølvlegering. Dersom du har slike 
tannfyllinger, kan det være lurt å fjerne dette 

hos en bra tannlege som forstår problema-
tikken

• Vær obs på kostholdet. Undersøk om du har 
lite av enkelte vitaminer, mineraler osv, eller 
opptaks problemer/ inflammasjon, mataller-
gier eller intoleranse

• Ayurveda Panchakarma er en prosess der 
kroppen blir behandlet for å eliminere giftige 
elementer. Lett vegetar kost, damp bad og 
Ayurvedic olje massasje kan være gunstig.

• Jobb med å forandre tankesettet om du 
sliter med tunge tanker. Lysterapi, yoga og 
meditasjon kan være til hjelp

• Energiforvaltning er viktig! Sørg for god søvn 
kvalitet

Vil du vite mer?  
På FELO sine websider finner du Dr. Toril 
Jelter sin presentasjon i sin helhet:  
https://www.felo.no/drtoriljelterhvordan
kan-livskvaliteten-til-el-overfolsomme-forbed-
resblimedpawebinar284/

Boktips 
Jelter anbefaler boka «Dirty Electricity» forfat-
tet av Sam Milham. Her kan den kjøpes:

• Amazon: https://www.amazon.com/
DirtyElectricityElectrificationDiseas-
esCivilization/dp/193890818X

• Bokklubben: https://www.bokklubben.
no/filosofi/dirtyelectricitysamuelmil-
hammdmph/produkt.do?produk-
tId=16137439&visanmeldelser=ja

mønster som gir økt kunnskap om helseeffektene 
av stråling.

– Historien har vist oss hvor viktig dette er for 
legevitenskapen. Det er jo ikke så mange år siden 
røyking, kvikksølv ellers asbest ble ansett for å være 
ufarlig. 

– Som lege må jeg fortsatt holde meg oppdatert på 
nyere forskning og være åpen for hva mine pasien-
ter viser meg. Spesielt når de forklarer hva det er 
som har hjulpet dem, sier Jelter. 

Å takle hverdagen som el-overfølsom
Alle mennesker med kronisk sykdom kan føle et tap 
fordi helsen ikke lenger er like god. 

– Det er viktig å finne en måte å takle dette på, og 
akseptere at tilstanden er blitt slik den er - i alle fall 
til en viss grad. Målet er at man kan komme seg 
videre, og ikke bare bli deprimert og paralysert, sier 
Jelter.

Mange el-overfølsomme opplever en tilleggsbelast-
ning ved at de ikke blir tatt på alvor når de forteller 
om helseplagene og årsakssammenhengen. 

S t rå l eve t t  0 1 2 3  |  A M S - d o m m e n  e r  a n k e t
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TEKST: LILY KALVØ   FOTO: ERIK AVNSKOG 

Det sier Dr. Olle Johansson, som er spesialist i basal 
og klinisk nevrovitenskap. 

– Sammenlignet med den naturlige bakgrunnen som 
vi hadde tidligere, har strålingsnivået økt voldsomt i 
vårt moderne samfunn. De ulike elektromagnetiske 
feltene er blitt enormt sterke. Den laveste økningen 
gjelder frekvensene i distribusjonsnettet til hushold-
ninger og andre strømforbrukere – som har økt med 
100 millioner ganger.

– Å reagere på en toksisk eksponering er normalt. 
Det er heller merkelig med alle mennesker som ikke 
reagerer på EMF!

Johansson mener at resonnementet til helsemyn-
digheter og leger som ikke anerkjenner el-overføl-
somhet som en diagnose, består av frekkheter.

– Hva legger du i det?

– Jeg merket veldig tidlig, allerede på 1980-tallet, 
at mine kliniske kolleger og professorer betraktet 
pasienter som fortalte om sine plager relatert til 
el-overfølsomhet på en veldig nedlatende måte. En 
slik pasient-tilnærming sto i kontrast til alt jeg hadde 
lært under utdanningen min. 

Ifølge Johansson skal kollegene ha kalt sine el- 
overfølsomme pasienter «svake» og betegnet dem 
med nedlatende kallenavn, dette gjaldt spesielt 
kvinneli g e pasienter. 

– Oppførselen deres sjokkerte meg! Derfor pleier jeg 
å si at el-overfølsomhet og lignende tilstander er som 
et speil av demokratiet vårt.

Det Johansson forteller om dårlige holdninger blant 
helsepersonell og myndigheter, minner dessverre 
mye om det mange av FELO sine medlemmer be-
retter om i dag. Holdningene står fortsatt i stampe. 

– Det er dumt å innta en slik holding. Historien har jo 
vist at det som ble hånet og ledd av i en tidsperiode, 
senere har vist seg å være sant. Alle symptomer må 
tas på alvor! sier Olle Johansson.

Han er overbevist om at det er mulig for el- 
overfølsomme å nå frem med sine synspunkter 
- men forteller til Strålevett at han vet ikke om veien 
til aksept er gjennom domstolen eller forskningen. 
Kanskje begge deler? 

– Dere er fullstendig normale!

Dr. Olle Johansson  
• Johansson har vært docent og 

universitetslektor ved Karolinska 
Institutet og professor II ved Kungl. 
Tekniska Högskolan i Stockholm.   

• På 1990-tallet studerte han hudprøver 
etter eksponering for EMF og fant 
celle-forandringer som kunne forklare 
plagene som mange «skjerm-arbeidere» 
opplevde.  

• Han har hele tiden tatt el-
overfølsommes opplevelse på alvor, 
engasjerer seg mot høye strålingsnivåer 
i samfunnet og er en aktiv forkjemper 
for el-overfølsommes rettigheter

EN KRITISK RØST:  Dr. Olle Johansson er en aktiv forkjemper 
for el-overfølsommes rettigheter. Her er han fotografert på 
FELOs miniseminar i juni 2022, der han holdt et foredrag 
om nyere forskning om generelle helse-effekter av stråling 
og den internasjonale statusen av el-overfølsomhet som 
funksjonsnedsettelse. 

Ut ifra et biologisk perspektiv er det merkelig at ikke flere 
reagerer på den elektromagnetiske strålingen som omgir oss. 
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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 
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Strømpriser  Smartmålerne åpner opp for at du betaler mer for strømmen når du 
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knytte oss til EUs kraftmarked - noe som på sikt kan gi oss samme høye strømpriser 
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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. 
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