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I norske og utenlandske media dukker det stadig opp artikler om utfordringer 
ved å være heltids oppkoplet og hvor befriende det er å ta tilbake regien 
over tanker, sinn og samvær med andre. En skole i Rogaland har begynt med 
mobilhotell – et sted hvor elevene legger fra seg telefonen i timene. 
På Husabø skole i Egersund tok elevene skjermfri en uke, mot en ukes leksefri 
i belønning. Ikke så sterke tiltak mot stråling, men for hver gang et initiativ i 
den retningen kommer, settes en tankeprosess i gang hos barn og voksne. 
Det er lett å avfeie slike ting – de skulle bare visst hvilke skrekkscenarioer 
som faktisk kan følge av den slags teknologi. Men i bakgrunnen skimtes 
stråling som helse- og miljøproblem, som i Aftenposten 24. januar i år. 
En lengre artikkel om operasjon avlogging ble innledet med et stort bilde av 
en mobiltelefon med følgende undertekst:

“Tenk om noen hadde funnet opp noe helt nytt som forstyrret parforholdet, 
skapte separasjonsangst, påvirket langtidskonsentrasjonen og sædkvaliteten, 
tuklet med nattesøvnen, gjorde deg til en farligere sjåfør, ga deg rynker og 
stiv nakke og fikk barna dine til å føle at du ikke så dem”

Midt i et kreativt retorisk grep nevnes alvorlige helseproblemer som uroer 
mange – en påminnelse uten å invitere til krangel med Strålevernet – det var 
jo bare et tenk om! Etter ekspertutvalgets rapport fra 2012 har Strålevernet 
triumfert i forvaltningen og over media. Men en triumf varer sjelden evig. 
I romerrikets stormaktstid fikk ærerike hærførere feire triumf ved å toge inn 
i Roma med sin hær, sine fanger og sitt krigsbytte. For at hyllesten ikke skulle 
gå triumfatoren til hodet, sto det alltid en slave i vognen og visket ham i øret 
Memento mori – jeg minner om at du skal dø.

En fornekting av forskning som viser helseskader kan heller ikke leve evig. 
Aftenpostens oppslag er ett eksempel blant flere påminnelser i tiden om at 
forskning på tvers av dagens stråleregime lurer under overflaten. 
Vi sover vel ikke?
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Dette har Martin Pall, professoren som holdt foredrag i 
Oslo den 18 oktober i år også sagt en del om, at det er en 
sammenheng mellom kjemisk overfølsomhet og elover-
følsomhet. Har man den ene av tilstandene, så får man 
gjerne den andre også. 

I august 2013 kjøpte jeg meg en ny mobiltelefon. Kjempe- 
kult tenkte jeg, med wifi, mobildata og alt det “nyeste”. 
Og jeg visste ingenting om konsekvensene dette skulle 
gi bare noen måneder senere! 
Rundt juletider samme året (2013) kjente jeg en bren-
nende følelse i hendene etter hver gang jeg holdt mobilen. 
Jeg skjønte ingenting og syntes det var helt merkelig. 
Jeg tenkte at det “måtte jo være noe annet”. Jeg fortsatte 
derfor å sitte under teppet i sofaen og kose meg med tv-
serier på telefonen tilkoblet wifi. Men det tok ikke lang 
tid før jeg måtte ta dette på alvor. Videre merket jeg at 
jeg ble svimmel og fikk hjertebank etter hver eneste 
mobilsamtale. Ble også svimmel på soverommet vårt, 
og kunne i hvert fall ikke ligge i stua ved siden av trådløs 
ruter. 
En dag ble jeg veldig svimmel, mista mye av hukommels-
en og måtte rett og slett bli kjørt på legevakten. Men de 
fant jo selvsagt ikke ut noe som helst. Eloverfølsomheten 
min ville jeg ikke ta opp med dem engang, da jeg visste 
jeg ikke ville bli «trodd» uansett!

Etter hvert var jeg også hos øre-nese-hals lege da min 
daværende fastlege ville finne ut om det var «noe annet» 
enn el-overfølsomhet som kunne gjøre meg svimmel. 
Legen fant selvfølgelig ingenting. Jeg nevnte el-overføl-
somheten og at svimmelheten kommer når jeg er i mo-
bilen og ved trådløse nettverk, men jeg følte at han ikke 
trodde på det! 
Jeg bestemte meg for å kontakte Vibeke Skelton og FELO. 

Og jeg var så heldig å få råd om skjerming og viktige tiltak 
fremover. Jeg gikk til innkjøp av måleapparater, både for 
høy- og lavfrekvent. Og jeg målte riktig nok høye verdier 
på soverommet (mot veggen inntil naboen) der jeg hele 
tiden hadde vært svimmel og ikke fikk sove. Vi kjøpte 
skjermende maling, kvittet oss med den trådløse ruteren 
og kjøpte en hustelefon med ledning. Jeg ble mye bedre av 
å være hjemme. Kunne sove godt om natta og alt var bra, 
i hvertfall hjemme!

Men på kjøpesentere, COOP OBS, Posten (på Meny) 
og ikke minst i Sandefjord sentrum, ble jeg dårlig! Fikk 
brennende følelse i huden overalt på armer, bryst og hals 
og ble svimmel. Disse stedene målte jeg også utrolig høye 
nivåer. 
Den daglige innkjøping av mat blir derfor gjort på Rema 
eller Rimi, som går mye bedre!

MEDLEMMERS HVERDAG

Mitt liv med eloverfølsomhet

Mitt navn er Jeanette.  Jeg er 29 år og bor i Sandefjord. 
Det hele startet egentlig i 2007 da jeg ble syk av for 
mye hårfarging. Fikk hodepine etter hver hårfarg-
ing, brennende/rastløse føtter og en overfølsomhet for 
mange kjemikalier (multiple chemical sensitivity). 
Som sikkert noen vet, så har man en risiko for også 
å bli eloverfølsom, når man allerede er overfølsom 
for mange ting fra før. 
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Jeg merket ut på våren i 2014 at jeg begynte å bli overføl-
som for strøm også, men ikke på langt nær så mye som ved 
høyfrekvent stråling. Det første jeg merket med strøm var at 
hendene mine fikk en brennende følelse av å sitte ved dataen 
(bruke tastaturet og musa). Jeg målte da med lavfrekvent 
apparatet direkte i data tastatur og musa, og målte over 300V. 
Gikk da til innkjøp av nytt tastatur, som var like ille. Ringte 
da elektriker for å jorde alle kontaktene i stua. Dette hjalp ikke 
stort, da det fortsatt var høye målinger. 

Fikk en ide om at kanskje det ble bedre i boden hvor kon-
taktene er “spesial-jordet”. Flyttet dataen ned og det gikk bra. 
Kjente ingen verdens plager, og det målte kun 20-50V! 
Så lettet over å kunne bruke dataen. 

Slik det er i dag, er det absolutt verst med strålingen fra mobil-
master og rutere osv. Jeg kan ikke oppholde meg på steder der 
det er mye stråling. Jeg kan sende tekstmeldinger så lenge ikke 
wifi eller mobil data er påslått. Er disse påslått, kommer det en 
rask brennenede følelse i hender og bryst/hals. Jeg kan heldig-
vis bruke komfyren, og jeg måler også forholdsvis lave verdier 
rundt komfyren. 

Jeg føler meg definitivt handikappet i hverdagen, både når det 
gjelder stråling og parfymer/kjemikalier. Jeg er så “heldig” 
at jeg fikk innvilget uføretrygd i 2011 grunnet kjemisk over-
følsomhet. NAV hadde prøvd meg i flere jobber, men det var 
ingen som ville ta hensyn med parfymebruken, derfor ble 
siste utvei varig uføretrygd. 

Da jeg ble eloverfølsom i 2013, kan dere tro at jeg satte enorm 
pris på at jeg hadde uføretrygd fra før, for jeg kan ikke tenke 
meg den kampen jeg hadde hatt for å prøve å “overbevise” 
leger og NAV om at jeg er eloverfølsom. Det er jo umulig å bli 
tatt på alvor angående dette i Norge ser det ut som. 
Dette var min historie. 

  Jeanette
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- Fysikerne har rett, men de tar feil! Det går fram av 
samtalen med professor emeritus Martin L. Pall før hans 
besøk i Norge.
– De har hevdet at stråling fra mobiler, WiFi og liknende 
radiobølger ikke har nok kraft til at partiklene kan påvirke 
menneskekroppen. Det er rett for partiklene enkeltvis. 
Det er dette strålevernet i flere land støtter seg til. Men nå 
vet vi hvordan det foregår: Ikke partiklene enkeltvis, men 
hele feltet av dem klarer å åpne de ørsmå spenningsstyrte 
kanalene i celleveggene. Så det skjer på en annen måte 
enn fysikerne tenkte, og med store helsemessige kon-
sekvenser. Forskningsresultatene vi har, tilfredsstiller alle 
krav til god forskning. Spillet er endret: Bevisbyrden er nå 
like stor hos dem som ikke finner virkninger! 
Det ser ut til at den pensjonerte professoren ved 
Washington State University nå har sørget for det store 
gjennombruddet hva gjelder å forstå hvordan mikrobølger 
påvirker folkehelsen. Hans påstand om helseskade er stikk 
i strid med hva IKT-bransjen, strålevernmyndighetene og 
mange fysikere hevder.
Martin Pall har en bred faglig bakgrunn innen biokjemi, 
genetikk, molekylærbiologi, cellebiologi og medisinske 
emner. I tillegg har han en bachelorgrad i fysikk. 
Og han har skrevet et hav av forskningsrapporter. I 2013 
publiserte han sin første artikkel om hvordan elektro-
magnetiske felt kan påvirke cellene i kroppen. Den havnet 
på listen «Global Medical Discovery», som kårer de 
viktigste artiklene innen medisin.
Professor Pall holder nå stadig foredrag om dette i USA 
og Europa. Jeg selv, som arrangerte hans foredrag i Oslo, 
har en mangfoldig bakgrunn som journalist, forsker, 
strategirådgiver og utvikler, med mer enn 30 år bak 

meg i den bransjen som automatisk blir professor Palls 
skyteskive: telekom- og IT-bransjen. Jeg har som førtids- 
pensjonist begynt å grave meg ned i nettopp dette feltet. 
For riktignok er jeg samfunnsviter og litt teknolog med 
snev av organisk kjemi bak meg, men det rekker ikke 
langt når jeg skal trenge inn i biomedisinen, for ikke å 
snakke om molekylær patologi. Bit for bit og med flere 
oppklaringsrunder går det likevel, og nå må jeg bare dele 
resultatet:
Martin Palls interesse for “stråling” er temmelig ny og 
springer ut av  langvarig interesse for såkalt “uforklarlige” 
lidelser som er på frammarsj i samfunnet. Det gjelder så 
ulike fenomener som hyppigere forekomster av enkle og 
doble DNA-brudd, nedbryting av blod-hjerne-barrieren, 
kraftig senkede melatonin-nivåer og søvnforstyrrelser, 
oksidativt cellestress, kreft, mannlig og kvinnelig 
ufruktbarhet, nevrologiske dysfunksjoner, hjerterytme-
forstyrrelser, forhøyet puls, og plutselig hjertedød. 
Det er dette han har jobbet med i sin tidligere forskning, 
og fått stor anerkjennelse for.
Den pensjonerte professoren har nå utvidet sitt 
byggverk ved å vise at elektromagnetiske felt (EMF) 
kan utløse disse sykdommene.
Pall hadde først vist at årsakene til alle disse tilsynela-
tende ulike lidelsene kan føres tilbake til den såkalte NO/
ONOO(-)-syklusen, som under visse betingelser driver 
fram for mye oksidasjon. Pall viste at denne oksideringen 
kan føre til disse sykdommene – som dermed ikke er så 
uforklarlige lenger. Palls arbeider vakte oppsikt: 
Vi snakker om sykdommer som er utbredt, som er i vekst, 
gir mange mennesker livslange plager, og belaster sam-
funnet med syke- og uføretrygd og andre store kostnader.

FORSKNING

Vi gjengir her en lett forkortet versjon av samtalen mellom Einar Flydal 
og Martin Pall, som kan leses i sin helhet på bloggen til einarflydal.com.  
Martin Palls foredrag på Litteraturhuset i Oslo 18. oktober ligger nå med 
norsk og (ganske snart) svensk teksting flere steder på YouTube og er 
alt i alt sett av rundt 30.000. En av adressene er: 
http://youtu.be/_Up8bqiJN2k.

Strålevett vil gjengi den siste delen av intervjuet i neste nummer, 
også den i lett forkortet utgave.

  Professor Martin Pall: 

Elektrotåka skaper sykdom – og vi vet hvordan
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Einar Flydal: Jeg forstår at du har utvidet ditt interessefelt 
trinnvis. Hvordan og når begynte det?

Martin Pall: Jeg begynte med kronisk utmattelsessyndrom 
(ME – Myalgisk Encefalomyelitt, eller CFS – Chronic Fatigue 
Syndrome). Man visste at kronisk utmattelse hadde likhets- 
punkter med sykdommer som fibromyalgi (FM) og 
multippel kjemisk overfølsomhet (MCS). Disse lidelsene 
utløses av forholdsvis kortvarige, men kraftige belastninger. 
Ettersom de alle er kroniske, er det nærliggende å tro at de 
på en eller annen måte setter i gang en ond sirkel. Det var 
også kjent at ME preges av både kronisk betennelse og en 
energidysfunksjon knyttet til mitokondriene (cellekjernene). 
Det ble snart klart for meg at både kronisk utmattelse, 
fibromyalgi og multippel kjemisk overfølsomhet alle er preget 
ikke bare av betennelse og mitokondrie-dysfunksjon, men også 
av oksidativt stress.

Einar Flydal: «Oksidativt stress» har jeg slått opp i 
Wikipedia, og jeg ser at det betegner en tilstand der det skjer 
for mye oksidering, samtidig som det biologiske systemet 
ikke klarer å bringe balanse i prosessen slik at oksideringen 
begrenses, og heller ikke klarer å rense opp eller å reparere 
skadene raskt nok. Og jeg har forstått at oksidativt stress er 
resultatet av at NO/ONOO(-)-syklusen skaper sterke 
oksidanter, som nærmest er for gift å regne, og særlig koples 
til skader på nervetråder.

Martin Pall: Ja, nettopp. Det jeg begynte å lete etter, var 
kjente biokjemiske mekanismer som de tre lidelsene har felles. 
Det jeg fant var NO/ONOO(-)-syklusen, en ganske så 
kompleks kjemisk runddans inne i hver enkelt celle. Jeg har 
nå publisert artikler om hele 23 ulike sykdommer som alle ser 
ut til å være forårsaket av NO/ONOO(-)-syklusen. Hvilken 
sykdom man får, avhenger av hvilket område i kroppen 
syklusen foregår i og hvor en slik ond sirkel tar form.

Einar Flydal: Hvorfor begynte du så å se på stråling fra 
elektromagnetiske felt (EMF) i tilknytning til dette?

Martin Pall: Jeg ble interessert i EMF på grunn av likhetene 
mellom el-overfølsomhet (EHS, “electromagnetic hypersensi-
tivity”) og multippel kjemisk overfølsomhet. Mye var allerede 
kjent om multippel kjemisk overfølsomhet, og mye av den 
kunnskapen vi har, stammer fra min toksikologiske gjennom-
gang av multippel kjemisk overfølsomhet i 2009.

Einar Flydal: Og «toksikologi» er læren om skadevirkninger 
fra kjemiske, biologiske og fysiske påvirkninger på levende 
biologiske systemer, og om symptomer, virkemåter og 
behandlinger..

Martin Pall: Nå forsøkte jeg så å finne ut hvordan el-overføl-
somhet og multippel kjemisk overfølsomhet kunne tenkes å 
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likne hverandre. Ved multippel kjemisk overfølsomhet 
ser vi at forskjellige kjemikalier får NMDA-reseptorene 
til å bli for aktive. NMDA-reseptorene er det viktigste 
molekylære redskapet for å vedlikeholde fleksibilitet 
og hukommelsesevne i nervetrådene. 
At NMDA-reseptorene blir så kraftig aktivisert, sammen 
med andre sterke indikasjoner, gir et svært godt belegg 
for at disse reseptorene spiller en stor rolle i forbindelse 
med multippel kjemisk overfølsomhet.

Einar Flydal: Her blir det atskillig mer organisk kjemi 
enn hva jeg fikk med meg på skolebenken! Men jeg har 
slått opp «NMDA-reseptorer» også, og jeg tror jeg 
begynner å se hvor du vil hen: NMDA-reseptorer er noen 
ganske så enkle molekyler som det er spesielt mye av i 
nervetrådene. De fungerer som kanaler for ulike stoffer, 
bl.a. kalk, inn og ut av cellene, og de er som du nettopp sa, 
spesielt viktige for å holde nervetrådene myke og 
lærenemme. Og – en ting til som jeg fant: De styres av 
elektriske spenninger!

Martin Pall: Ja vi nærmer oss: Derfor tenkte jeg at det 
var sannsynlig at EMF også kunne sette i gang noe som 
resulterte i overdreven NMDA-aktivitet. Det viste seg 
imidlertid ikke å være rett. EMF virker først og fremst ved 
å føre til overdreven aktivitet av noen andre kanaler: de 
spenningsstyrte kalsiumkanalene (VGCC – «voltage gated 
calcium channels») -  proteiner som sitter i celleveggene 
og åpner og lukker for kalsiumtilgangen i cellene. 
Også disse er det spesielt mange av nettopp i nerve-
trådene. Overdreven kalsiumkanal-aktivitet og over-
dreven NMDA-aktivitet gir svært lignende virkninger 
i kroppen: De setter i gang en hel serie med prosesser som 
vi kan kalle «nedstrømseffekter», og som omfatter forhøy-
et kalsiumnivå inne i cellene, med påfølgende dannelse av 
nitrogenoksid, peroksinitiritt, og oksidativt stress. 
En hel rekke ulike sykdommer kan så følge av dette.
Dette gir, for første gang, en plausibel fysiologisk 
mekanisme for at EMF virker inn, og for hvordan EMF 
virker inn, og det kan i tillegg forklare el-overfølsomhet: 
Man utsettes først for en overbelastning, og så settes det 
i gang en ond sirkel basert på innlæring av et mønster på 
cellenivå.

Einar Flydal: Du sier altså for det første at kroppen kan 
lære i nervetrådene, eller på nevron-nivå. Det er jo i seg 
selv ganske fantastisk, men kjent fra andre sammen-
henger. 
Men du lanserer den hypotesen at el-overfølsomhet er 
forankret som læring på nervecelle-nivå, slik som multip-
pel kjemisk overfølsomhet er. I så fall blir det liten plass 
til de innbilte syke, dvs til placebo- og nocebo-effekter. 
Eller rettere, placebo- og nocebo-effekter kan man slett 

ikke avvise av den grunn, men det tyder jo i så fall på at 
i dag vises det til placebo-/nocebo-effekter også når det 
egentlig står helt andre, biologiske mekanismer bak?

Martin Pall: Ja, nettopp.

Einar Flydal: Dette må jo være sprengstoff i helsesek-
toren. Folkehelseinstituttet i Norge har nylig utredet 
stråling og helse (Folkehelseinstituttet, rapport 2012:3), 
og konkluderte med at eloverfølsomhet bare er et psykisk 
fenomen. Den rapporten setter nå standarden i norsk 
helsevesen, og fører til at man konsentrerer seg om å ta 
pent imot de innbilt syke, men forøvrig avviser at de kan 
ha lidelser knyttet til EMF. De skal derfor henvises til 
psykolog. Men har du rett, tar jo de feil.
La oss gå tilbake til selve kjernen i ditt funn: Du konklu-
derer fra omfattende gjennomgang av andres forskning 
at partiklene som lys- og radiobølger består av, åpner 
kalsiumkanalene. Kan du forklare hvordan dette er mulig? 
Den gjengse oppfatningen er jo den fysikere forfekter, 
nemlig at biologiske effekter umulig kan forekomme fordi 
kraften til partiklene rett og slett er for svak. Kraften måtte 
med andre ord vært så sterk at den kunne avgi energi hvis 
den skal kunne gi noen biologisk effekt, og da vil den også 
produsere varme. Hvordan henger dette sammen?

Martin Pall: Dette er et veldig viktig spørsmål. Det 
avgjørende empiriske funnet er at i to dusin studier ble 
det i eksperimenter først påvist virkninger av EMF, og 
dernest ble disse virkestoffene hemmet når man samtidig 
brukte kalsiumkanalblokkere. Kalsiumkanalblokkere er 
virkestoffer som lukker de spenningsstyrte kalsiumkana-
lene. Så vi har et soleklart grunnlag fra observasjoner for 
å trekke den slutningen at EMF virker ved å aktivere de 
spenningsstyrte kalsiumkanalene, de vi kaller VGCCs.
Du spør så hvordan det overhodet kan gå an: Jo, kalsium-
kanalene og andre spenningsstyrte ionekanaler er 
proteiner som danner kanalåpninger gjennom celle-
veggene. Vi vet at disse kanalene åpnes og lukkes av 
ladede aminosyre-grupper i selve proteinene. De styres 
normalt av svært små spenningsendringer i cellemem-
branen – og da snakker vi om spenningsendringer som 
bare kan utøve uhyre liten kraft på disse ladede gruppene.
Den greske forskeren Panagopoulos og hans kolleger 
presenterte for flere år siden en biofysisk modell som 
forutsa teoretisk nettopp det som er observert. Det har 
jo forøvrig vært kjent i flere tiår at mikrobølger og annen 
elektromagnetisk stråling utøver krefter på slike ladede 
grupper, som i mikrobølgeovner. Så faktisk bekreftet mitt 
arbeid de spådommene som Panagopoulos og kollegene 
hans kom med.
Men la meg gjøre en ting helt klart: det er de elektromag-
netiske feltene som helhet som virker på de ladede 

FORSKNING



7

gruppene i ionekanalene, slik Panagopoulos spådde. 
Det er ikke de enkelte fotonene. De har for lav energi.

Einar Flydal: Så mine fysiker-bekjente har altså rett, men 
tar likevel feil! Du løser faktisk opp den tilsynelatende 
motsetningen mellom dem som hevder at fotonene ikke 
har nok energi til å skade, og dem som hevder at de finner 
skader likevel. Begge kan ha rett, fordi de to påstandene 
ikke er i strid med hverandre.
Hvilke faglige konsekvenser trekker du av dine oppdagel-
ser? Og hvilke konsekvenser bør de styrende myndigheter 
trekke hva gjelder folkehelse og strålegrenser?

Martin Pall: Faglig sett er bildet klart: At kalsiumkana-
lene aktiveres, har forskningen gjentatte ganger rappor-
tert etter eksponering fra svake mikrobølgede felt. Disse 
endringene omfatter oksidativt stress, enkelte positive 
effekter som kan brukes terapeutisk, brudd i den ene eller 
begge trådene i cellenes DNA, kreft, mannlig og kvinnelig 
ufruktbarhet, betydelig reduserte melatonin-nivåer og 
påfølgende søvnforstyrrelser, svikt i blod-hjerne barrieren, 
hjerteforstyrrelser herunder forhøyet puls, rytmeforstyr-

relser og plutselig hjertedød, ulike nevropsykiatriske 
endringer og grå stær. Disse er ikke de eneste endringene 
som mikrobølgeeksponering kan forårsake i kroppen, og 
det er ikke bare mikrobølget stråling som kan skape dem, 
men det er de best dokumenterte negative effektene.
Hva gjelder implikasjoner for myndighetene, er budskapet 
også klart: Gjeldende grenseverdier for stråling byg-
ger på at det bare er oppvarming som kan gi biologiske 
virkninger. Det er feil. Det eksisterer tusenvis av studier 
som viser biologiske effekter ved eksponering for svakere 
mikrobølgefelt, og som dermed motbeviser grunnlaget 
for de gjeldende sikkerhetsstandarder. Vi trenger stand-
arder som baseres på virkelige biologiske effekter, ikke på 
eksponeringsgrenser (måles i SAR) som er irrelevante for 
de biologiske virkningene. Som et føre-var-tiltak og første 
skritt for å redusere helseskadene, kan vi – og bør vi – 
senke eksponeringsgrensene til mellom 1/100 og 1/1.000 
av dagens SAR-verdier fram til vi har utviklet bedre 
målestokker.

Einar Flydal: Takk for denne interessante samtalen.

Strålevåpen på dypt vann
  Av Solveig Glomsrød

Alle har hørt om elektrisk ål, men hva skal de egentlig 
med den elektrisiteten? El-biler kommer seg fram-
over, men det er ikke det den elektriske ålen  bruker 
de biologiske batteriene sine til. Den er en av få arter 
som kan paralysere byttet sitt ved å sende ut elektriske 
sjokk på opptil 600 V. 

At elektrisk ål kan bruke slike råtne triks har vært 
kjent lenge, men mekanismen bak har ikke vært kjent.  
Hittil har forskningen vært mest opptatt av å forstå 
hva som skjer i ålen. Energiproduksjon og biologiske 
batterier fenger interesse, men lidelsene som stråling 
påfører fisken som levende vesen har vært en ikke-sak 
– den også. Nå når det er påvist at også fisk kan kjenne 
smerte kan vi eloverfølsomme ha sterk sympati med 
fisken, som heller ikke har noe Statens Strålevern å 
appellere til. En artikkel i det vitenskapelige 
tidsskriftet Science (5. Desember 2014) forteller 
om hvordan ålens elektrosjokk påvirker byttet sitt. 

Eksperimentene som omtales i artikkelen viste at ålen 
kan sende ut en serie med mindre elektriske pulser 
som får byttefisken til ufrivillig å vri seg hit og dit og 
på den måten avsløre sitt skjulested. I fritt farvann kan 

ålen deretter gi den en lammende ladning og gomle 
byttet i seg. 

Det viste seg at ålens elektrosjokk fjernstyrer og 
aktiverer neuroner som styrer bevegelsene hos byttet. 
Den tar altså kontroll over fiskens nervesystem og 
bruker det som et presist verktøy til å fange den. 
OOooops, dette var da en biologisk mekanisme 
for hvordan stråling påvirker et levende vesen? 

Blir vi også fjernstyrte av elektriske pulser? Både 
eloverfølsomme og befolkningen ellers sliter med 
muskelplager, et skikkelig folkehelseproblem. Selv om 
ingen strålekilder akkurat sluker oss, kunne det kan-
skje være interessant for forskning og helsevesen 
å finne ut hvordan strålingen påvirker våre muskler?
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Formålet med besøket på Kirkengen var å undersøke 
om stedet kan være et aktuelt sted for eloverfølsomme 
som har behov for et bosted eller en fritidsbolig.
Så langt peker mye i positiv retning når det gjelder 
eiendommen Kirkengen.  

  Av Marit Kaarhus

Kirkengen ligger i Skiptvet kommune, ca 4 km nord 
for kommunesenteret Meieribyen, og ca 10 km syd for 
Askim. Det går tog til Askim, og buss derfra til Kirken-
gen, med busstopp rett utenfor området, på hovedveien 
(Sundåsveien). (Skolebussen stopper samme sted.) Bussen 
går videre sydover til Meieribyen, og i retur samme rute, 
så det er lett å komme dit med kollektiv transport.
Kirkengen var opprinnelig et økologisk drevet gårdsbruk, 
med en eier som ønsket å lage noe framtidsrettet ut av 
gården. Det ble bygget miljøvennlige fritidsboliger på 
eiendommen, men prosjektet var langt ”forut for sin tid”, 
og etterspørselen var derfor ikke som forventet. Askim 
Entreprenør bygget husene, og bedriftseieren overtok 
boligene da det ikke lyktes å selge dem som fritidsboliger.  
De har siden vært utleid til gjestearbeidere fra Polen.

Eiendommen Kirkengen
Jorda på Kirkengen har kun vært drevet økologisk, og 
dette utgjør et flott utgangspunkt for de kommende 
eierne av husene. Hvert hus har en relativt stor eiertomt. 
I tillegg er det et stort fellesområde, som av arkitektene 

var planlagt brukt til frukthage, beiteområde og lekeplass, 
eller hva man ellers måtte ønske. Eiendommen grenser 
til Glomma, med en vik hvor det er planlagt båtplasser, 
og et nes som er egnet til badeplass – alt innenfor eien-
dommens grenser. Det sies å være godt med all slags fisk 
i Glomma, og de som nå bor på Kirkengen fisker til eget 
bruk. For de som ønsker det er jorda ideell for økologisk 
dyrking, og tomtene til hvert hus er store nok til at man 
kan dyrke sine egne grønnsaker, noe som også var en del 
av den opprinnelige visjonen for stedet.
Totalt er eiendommen på ca. 100 mål, hvorav ca. 60 mål 
er friområde/fellesområde, og ca. 40 mål utgjøres av de 
19 tomtene. Det er bygget på 16 av de 19 tomtene. Tomt 
nr 7 og 8, samt vaktmesterboligens tomt ved innkjørin-
gen, er ennå ikke bebygd. Husene ble bygget i 2002.
Størrelsen på tomtene er fra litt under 1 mål og opp til 
3 mål. Dette fremgår bl.a. av illustrasjonene.
Husene er bygget miljøvennlig, og har derfor andre 
kvaliteter enn vanlige moderne hus eller hytter. De er 
bygget etter standarden for bolighus (som generelt er 
strengere enn for hytter), slik sett er de egnet for å bo 
permanent i. Den miljøvennlige byggemåten vil i 
praksis bl.a. si at husene er velegnet for allergikere, 
kjemisk intolerante og alle andre som foretrekker å bo 
i naturlige, sunne hus – uten plast i veggene, uten 
kjemikalier i byggematerialene, uten balansert ventilasjon 
med aggregat og metallrør i takene, samt alt annet som 
moderne hus i dag dessverre inneholder. Dette skulle 
være et klart fortrinn for eloverfølsomme!

De ulike hustypene
Det er prosjektert 19 hus på området. Av disse er 
16 bygget. Det er bygget 3 ulike hustyper, og de er 
bygget over samme lest:

Kirkengen økologiske hagebygd, Skiptvet i Østfold
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Hus A1: A1 er det minste huset, på 62 m2. 
Det er i én full etasje, med hems over inngangsparti, bad 
og soverom, og med kombinert kjøkken og stue, hvor det 
er full takhøyde (høyt og luftig), med oppgang til hemsen.

Hus B2: B2 er det mellomstore huset, på 90 m2. 
B2 er i planløsning ganske lik hus A1. Forskjellen er at 
det er full 2. etasje, slik at det ikke er så høyt under taket i 
kjøkken/stue. Med full annen etasje er det mye mer plass 
oppe, med flere soverom og kott.

Hus B1: B1 er det største av de tre husene, på 126 m2. 
B1 har i utgangspunktet samme grunnflate i 1. etasje 
som de to andre, men er forlenget med en ”kald gang” 
ved inngangspartiet, pluss to soverom utenfor denne 
gangen – i husets lengderetning. Den kalde gangen vil det 
ikke være noe problem å bygge inn/isolere, dersom det er 
ønskelig. Annen etasje er fullt isolert, med beboelsesrom 
i hele husets lengde, noe som betyr at det er rikelig med 
soverom og kott oppe. 

Regulering av eiendommen
Bygningene er som nevnt bygget etter boligstandard, 
dvs. de fyller de bygningsmessige kriteriene for bolig- 
hus. Eiendommen er imidlertid regulert til fritids-
boliger, unntatt ett av husene som er regulert til bolig 
(den planlagte vaktmesterboligen, som for øvrig ennå 
ikke er bygget). Husene på Kirkengen var tenkt brukt 
som fritidsboliger, men kan også være egnet som 
boliger. Hvorvidt det er en enkel sak å omregulere 
området som helhet til boliger, er uvisst. Dette er et 
viktig moment i den videre planleggingen.

Omregulering er en sak som må behandles av 
kommunen, både administrativt og politisk. Hittil har 
kommunen uformelt akseptert at det bor gjestearbeidere 
i husene. Om dette er en indikasjon på at kommunen vil 
tillate at norske borgere bor der permanent, uten at det 
er omregulert til boligformål vet vi ikke. At man bor der 
mesteparten av året, hvis man formelt har bostedsadresse 
et annet sted, skal være helt greit. 

Konstruksjonen av husene 
Mot bakken er det en støpt såle av EPS, dvs. hvit isopor 
innstøpt som isolasjon i den støpte sålen. Oppå sålen 
er det lektet opp med ”2 toms 2” i treverk, og her er det 
benyttet 50 mm Rockwool for å isolere mellom sålen og 
gulvet. Oppå lektene er det furu plank: furugulv i 21 mm 
tykkelse (som følgelig kan slipes flere ganger).
Veggene er bygget opp med både ytterpanel og innvendig 
panel i treverk, og med cellulosefiber som isolasjon. Dette 
innebærer at funksjonen/opplevelsen av veggene vil være 
ganske lik laftet tømmer, og de ”puster” liksom tømmer. 
Veggene er diffusjonsåpne. Det betyr at de ikke er tette, 
slik moderne hus er med påbudt diffusjons-sperre (plast) 
i samsvar med byggeforskriftene. 
Miljøhus (bl.a. Kirkengen-husene) kan på visse vilkår få 
dispensasjon fra de alminnelige byggeforskriftene på noen 
vesentlige punkter, bl.a. kravet om diffusjonssperre – det 
vil si plast-duk i veggene, som skal sørge for at fukt innen-
fra eller utenfra blir stoppet midt i veggen av plastduken. 
Noen føler av den grunn at det å bo i moderne trehus 
nærmest er som å bo i en plastpose, eller i alle fall som å 
bo i et ubehagelig tett hus, uansett hvor mye man lufter. 
Konstruksjonen av Kirkengen-husene skulle være svært 
gunstig for alle som er sensitive på en eller annen måte. 

Bilder er fra boka ”Hytter og miljø” fra 2006, skrevet av Chris Butters, Anne Mette Raaholt og Kim Skaara. 
Arkitekt: Hille Melbye arkitekter AS ved Tore Wiig og sivilarkitekt Frederica Miller, GAIA-Oslo.
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Veggene i husene er konstruert slik: Ytterkledningen er 
i granpanel, innenfor den er det en diffusjonsåpen 
asfaltplate, som skal håndtere vind og kondens. Innenfor 
denne igjen er det 15 cm cellulosefiber som isolasjon, og 
på innsiden av isolasjonen er det en diffusjonsbrems-duk. 
Og innerst er det granpanel – som er den innvendige 
veggen. Det er også granpanel i taket. 
Innvendig er det ubehandlet panel på vegger, i tak, samt 
ubehandlet furuplank i gulvet. Det er ikke noe i veien for 
å beise eller male deler av dette, bare det gjøres med 
maling/beis som opprettholder den ettertraktede 
diffusjonsåpne funksjonen i treverket, og følgelig i huset. 
Kjøkkeninnredningen er i heltre furu. Vinduene er i 
2-lags isolerglass.

Andre tekniske forhold
På taket av hvert hus er det solfangere som er konstruert 
for oppvarming av varmt vann, for å redusere strømfor-
bruket. Solfangerne er ikke konstruert for å produsere 
strøm til lys og lignende, slik som solcellepaneler. Ønskes 
dette, kan det eventuelt lages i tillegg, hvis de nye eierne/
beboerne ønsker det i forbindelse med spesialtilpassing 
av husene.
Det er kommunalt vann, mens det er et eget renseanlegg 
for avløpsvann - kun for denne eiendommen. Dette er en 
del av miljø-konseptet for eiendommen, og er forbilledlig 
i så måte. Både gråvann (vaskevann) og svartvann (fra 
toalett) går gjennom et renseanlegg. Det ligger under 
bakken nede på området som er avmerket som lekeplass.
Generelt er det slik at Telenor er forpliktet til å levere 
ADSL bredbånd på fasttelefonnettet.
Det elektriske anlegget er et 400 volts anlegg, med egen 
trafo ved innkjøringen til området. Det innebærer at den 
lavfrekvente strømmen er så god som den kan få blitt 
for området som helhet, fordi trafoen er startpunktet på 
ledningsnettet – og dette ledningsnettet går kun til husene 
på Kirkengen. Det betyr at man ikke får skitten-strøm inn 
på eiendommen. Dette er svært sjeldent, og usedvanlig 
gunstig for eloverfølsomme beboere. 

Lavfrekvente felt i husene
Foreløpige målinger viser relativt høye elektriske felt. 
Det vil derfor sannsynligvis være nødvendig å oppgradere 
det elektriske anlegget med skjermede ledninger, nettfra-
kobler i sikringsskap og topolsbrytere. Det vil 
også være gunstig å legge ledninger lengst mulig unna 
sitte- og soveplasser. Det bør måles på nytt før det tas 
stilling til oppgradering av el-anlegget.

Det er nå skjult elektrisk anlegg. Ledningene som går 
i vegg (i skjult anlegg) er ikke skjermet, og gir derfor 
elektriske felt. Åpent anlegg (ledninger som syns i 

rommet) har krav om skjerming, og de forårsaker 
derfor vesentlig mindre felt/stråling enn ledningene 
inni veggene. Det kan være mulig å bytte ut de gamle 
ledningene med nye/isolerte i det skjulte anlegget, 
eller man kan gå over til åpent anlegg.

Høyfrekvent stråling i området
Vi forsøkte å måle høyfrekvent stråling/mobilstråling 
utendørs. Det ble vanskeliggjort av at det på et av husene 
var påmontert en slags forsterker/antenneliknende sak, 
som ga klare utslag. Dette er privat satt opp, og kan 
følgelig tas ned av nye eiere. Det var oppe ved de første 
husene. Lavt nede i terrenget, ved det som på plankartet 
er angitt som fredet saltoppkomme, ble det målt 0,00 
mikrowatt pr m2. Det er visst svært sjelden i dag.
Mobilantennene i nærheten er: (sydover) i Meieribyen, 
ca 4 km nord for eiendommen, samt på andre siden av 
Glomma, 3 km øst-sydøst for eiendommen. Dette er ihht 
www.finnsenderen.no, og forteller følgelig ikke noe om 
eventuelle planlagte nye antenner fra de ulike operatørene. 
Det vil være viktig før man går videre med prosjektet at 
man kontakter de ulike operatørene (Telenor, TeliaSon-
era, Mobile Norway, Ice og ev. Jernbaneverket) for å høre 
med dem om det er ferdig utbygd i området, eller om 
de har planer for videre utbygging, og hva disse planene 
eventuelt går ut på. (Dette rådet er gitt oss av Post- og 
teletilsynet.) I mer tettbygd strøk vet vi at det er planer for 
videre utbygging av basestasjoner, mens det i spredtbygde 
strøk, som ved Kirkengen, forhåpentligvis ikke vil lønne 
seg for operatørene å bygge ut mer. 
I tillegg må man få sjekket om nødnettet er ferdig utbygd 
i denne delen av Østfold. Disse antennene vil i følge 
Post- og teletilsynet ikke komme på finnsenderen.no, 
fordi myndighetene anser plasseringen av dem som hem-
melig. Selv om myndighetene ikke vil si hvor nødnett-
antennene er, eller skal bli satt opp, bør det være mulig å 
finne ut om nødnettet er ferdig utbygd i området. Dette 
bør sjekkes med kommunen. 
Ut over dette bør det absolutt også sjekkes om det er 
kommet, eller vil komme antenner for ”trådløst bred-
bånd”. Det er en relativt ny statlig satsing å sikre hele 
folket bredbåndstilknytning. I spredtbygde strøk legges 
det ikke kabel, fordi det blir for mye graving og dermed 
for dyrt. Løsningen blir da enten å bruke de stolpene for 
strøm/telefon som allerede står der, eller antenner, som 
likner på mini-utgaver av mobilantenner. Frekvensen 
de sender på skal være fra 5,4 til 5,8 gigahertz, og fanges 
derfor ikke opp av annet enn de nyere/bedre måleap-
paratene. Disse antennene vil i følge Post- og teletilsynet 
ikke komme på finnsenderen.no, fordi de sender på en 
frekvens som ikke er konsesjonspliktig. Når de ikke er 

STRÅLINGSMILJØ
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konsesjonspliktige, er de heller ikke meldepliktige, så 
det foreligger ikke noen offisiell oversikt over dem. 
Dette er åpenbart et problem for eloverfølsomme. Derfor 
bør det sjekkes med kommunen og/eller Samferdsels-
departementet, som gir tilskudd til slike antenner, om det 
foreligger planer for/lokalisering av bredbåndsantenner 
i området.

Formålet med befaringen og denne rapporten
Formålet med besøket på Kirkengen var å undersøke 
om stedet kan være et aktuelt sted for eloverfølsomme 
som har behov for et bosted eller en fritidsbolig.
Så langt peker mye i positiv retning når det gjelder 
eiendommen Kirkengen.  

I utgangspunktet ser det ut til at de høyfrekvente 
strålingsnivåene er relativt lave. Likevel bør eksponerin-
gen av høyfrekvent stråling fra områdene rundt under-
søkes nærmere før man investerer i prosjektet, i tillegg 
til undersøkelsene av videre utbygging av høyfrekvent 
stråling. De individuelle tålegrensene og behovene 
varierer mye, også blant eloverfølsomme. Hver enkelt 
må derfor vurdere om nivåene fungerer for dem. 
Vår konklusjon er at det kan være verd å gå videre 
med dette prosjektet. 

De som var med på befaringen har gjort det som 
privatpersoner. FELO som organisasjon kan ikke anbefale 
noe prosjekt, og FELO har verken frarådet eller anbefalt 
prosjektet Kirkengen.
Vi vil også gjøre det klart at vi ikke er i noen posisjon til 
å anbefale kjøp av bolig, og vi kan heller ikke garantere 
strålefrihet på Kirkengen selv om ”sjekkpunktene” i 
rapporten følges opp. Hensikten med denne rapporten 
er å informere så saklig som mulig på bakgrunn av 
befaringen og den informasjonen vi har tilgjengelig. 
Vi har nedlagt mye arbeid for å lette den videre prosessen 
for de som er interessert i å gå videre med prosjektet.

Veien videre
Jørn Tore Måleng som er eier av stedet og leder av Askim 
Entreprenør AS, (fremtidig benevnt som Jørn), sa mot 
slutten av befaringen: Kirkengen i dag bør ses som et 
”halvfabrikata” – et utgangspunkt for utvikling og 
tilpassing til de behov som måtte være.
Jørn mente at det kan være to alternative veier videre. 

Alternativ 1: Hele området kan selges som det er nå, 
med en antatt pris for alle hus og 100 mål tomt på 20 mill. 
kr totalt. Prisen er kun en foreløpig antakelse, alt må 
takseres først, og Jørn sa at prisen vil bli i underkant av 

takst. I dette tilfellet vil ny(e) eier(e) overta hele stedet 
som det er. Det kan være en kapitalsterk investor eller en 
gruppe interesserte som reiser kapital til å kjøpe alt, for å 
tilpasse/pusse opp, for å bo der selv og/eller selge videre til 
andre som ikke har kapital eller krefter til å være med på 
første runde.   

Alternativ 2: Noen interesserte (f.eks. en gruppe på 8-10 
personer) går inn på eiersiden, slik at man får dannet et 
AS. Nåværende eier, Jørn, blir sittende på eiersiden, men 
med mindre enn 50 % av eierskapet. Han er villig til å 
være med som del-eier, for å gjøre prosjektet mulig, fordi 
han antar at det kanskje kan være vanskelig å få stablet 
tilstrekkelig kapital på beina til å finansiere hele eiendom-
men før alt er innflyttingsklart. 

Jørn er en gründer med lokal forankring, som liker å ta 
samfunnsansvar og få til løsninger som ellers ikke er lette 
å få til. Han antok at noen av de eloverfølsomme er såpass 
syke at de ikke har krefter og kapasitet til å være med i 
utviklingen av stedet. Tanken var at disse kunne kjøpe 
seg bolig i prosjektet senere, når alt er klart til innflytting. 
Han ville da selge ut sin del, eller eventuelt sitte med et 
par hus som kunne leies ut for kortere eller lengre tid, til 
rehabiliteringsopphold eller som midlertidig bolig, der-
som det er ønskelig. 
For oss som var til stede virket Jørns tanker om veien 
videre både gjennomtenkte og realistiske. Vårt klare 
inntrykk var at det å få en slik kapasitet som Jørn med seg 
på laget vil være en uvurderlig støtte, både pga hans om-
fattende byggfaglige kompetanse og erfaring, og pga hans 
vilje til å gå inn med kapital dersom det er behov for det, 
og også fordi han har interesse for levende lokalsamfunn, 
og er en gründer-sjel som finner løsninger og muligheter 
andre ofte ikke ser.
Det å ha en blanding av faste eiere og et par hus med 
utleie vil kunne bli mulig på Kirkengen. Da vil de som har 
behov for å leie seg inn et strålefritt sted for en kortere 
eller lengre periode, eller bare for en ferie eller avveksling, 
kunne leie et lite hus for seg selv, i et fellesskap hvor det er 
likesinnede i nabohusene. Dette fremstår som en drøm for 
mange. 

For å få til prosjektet er det nok viktig at de fleste husene 
er for fastboende. Hittil er det også flest fra denne 
gruppen som har meldt sin interesse.  

Støtte fra kommunen
De fleste kommuner ønsker å ha noe å profilere seg på 
og markere seg med, og være stolte av. Skiptvet er en liten 
landkommune, som kanskje kunne bli interessert i 
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å støtte opp om et slikt pioner-prosjekt som landets 
første “strålefrie grend” ville bli, dersom det realiseres. 
Prosjektet trenger kommunens ”beskyttelse” så lenge 
stråling per definisjon ikke er helsefarlig for Norges 
befolkning, i følge våre sentrale myndigheter. Prosjektet 
trenger som tidligere nevnt også kommunens velvilje og 
samtykke til å omregulere husene fra fritidsbolig til bolig. 
Derfor er god kontakt og godt samarbeid med kommunen 
svært viktig.
Hvis dette prosjektet lykkes, ville det vekke oppsikt, både 
nasjonalt og internasjonalt. Det kunne være morsomt for 
en liten kommune å ha vært med på å løfte frem noe så 
fremtidsrettet!

Borettslagsmodell?
Siden selve poenget med prosjektet er å finne et 
”strålefristed” for eloverfølsomme, blir det viktig å sikre 
at alle beboere forholder seg til nødvendige og avtalte 
spilleregler for ”trådløs adferd”. Dette gjelder også ved 
senere eierskifte. En måte å sikre dette på kan være ved å 
organisere eiendommen som et borettslag.
I borettslag er det vedtekter som angir hvordan fellesska-
pet skal fungere på områder som er viktige for alles 
trivsel. Vi antar at vedtekter utformet med tanke på 
eloverfølsommes behov, vil kunne sikre beboerne fra at 
”stålefristedet” utilsiktet kan bli et ”strålested” pga andre 
beboeres adferd. Kanskje vil det i tillegg være nødvendig, 
eller i alle fall lurt, å tinglyse en klausul om dette på eien-
dommen. Disse tingene vil også være en del av det videre 
arbeidet med prosjektet. 

Dersom man valgte en borettslagsmodell og inngikk 
samarbeid med OBOS, ville man få landets største 
boligbyggelag med på laget. OBOS er nå inne og bygger 
både i Moss og Fredrikstad. OBOS har egen bank for 
finansiering av både felleslån for borettslaget, og private 
boliglån. Hvis man fikk tatt opp et felleslån, ville det 
kunne nedbetales gjennom månedlig ”husleie”. For de 
som ikke har særlig mye egenkapital/boligkapital å kjøpe 
bolig for, kan borettslagsmodellen med fellesgjeld være 
den eneste åpningen dersom man ønsker å skaffe seg en 
egen bolig. For de som har egenkapital/ boligkapital kan 
individuell nedbetaling av hele eller deler av felleslånet 
være et alternativ.

Oppsummering
Kirkengen fremstår som et sted med et stort potensiale 
for eloverfølsomme, hvor mange viktige behov vil kunne 
dekkes. Som det fremgår av rapporten er det imidlertid 
noen forhold som bør avklares bedre før man tar still-
ing til om man vil gå videre med prosjektet. Det gjelder 
ekstra målinger inne og ute, samt å undersøke mobilop-
eratørenes planer for videre utbygging av basestasjoner, 
og myndighetenes utbygging av nødnettet og av trådløst 
bredbånd.

Vi håper visjonen om et strålefristed for eloverfølsomme 
kan bli virkelighet! 

Interesserte kan kontakte post@felo.no eller ringe 
kontakttelefonen (33 48 13 00) for å sette seg på liste for 
mer informasjon.

STRÅLINGSMILJØ
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I vår fikk jeg installert skjermingsbokser rundt PC-
skjermene både hjemme og på jobb. Etter dette har 
jeg økt arbeidsmengden fra 30 til 50 %. Med såpass 
gode erfaringer, vil jeg gjerne dele historien og 
fremgangsmåten med flere.
Jeg har vært eloverfølsom siden 2003 og har fått gjort 
mange tiltak, både hjemme og på arbeidsplassen. 
Arbeidsgiver (SINTEF) har vært usedvanlig positiv og 
har gjennomført tiltakene jeg har foreslått. Dermed har 
jeg kunnet jobbe tilnærmet fullt. Men i 2011 begynte 
jeg å reagere på PC-skjermer som jeg tidligere hadde 
tålt – og ble delvis sykmeldt p.g.a. dette. Så fikk jeg 
kreft og etter et år med behandling, skulle jeg gradvis 
tilbake i jobb. Da klarte jeg ikke mer enn 30 %, noe 
som absolutt ikke var tilfredsstillende. 

Heldigvis gjorde Olle Johansson meg oppmerksom på 
en vitenskapelig artikkel skrevet av Marjukka Hagström 
med kolleger i Finland (2012). De hadde utviklet en 
skjermingsboks, dokumentert at den reduserte felt og 
stråling, samt vist at fem frivillige forsøkspersoner kunne 
øke sin arbeidsmengde når de benyttet slike bokser. 
Jeg tok kontakt med Marjukka – og hun var veldig 
glad for å kunne hjelpe flere. Hun sendte meg tekniske 
spesifikasjoner og bilder som jeg kunne bruke for å få 
noen i Norge til å bygge tilsvarende utstyr. 

Jeg trengte to bokser, ettersom jeg har en avtale med 
arbeidsgiver om å jobbe delvis hjemmefra. Da jeg ba 
om budsjett, viste det seg at de ble ganske dyre, ca. 50 
000 kroner stykket! Neste skritt var derfor å få noen til å 

betale. Ettersom både ar-
beidsgiver og jeg allerede 
hadde tatt store kostnader, 
ville vi prøve å få støtte fra 
NAV. Jeg fikk tak i skjema 
for søknad om hjelpemidler, 
med tilhørende “Hjelpeskje-
ma for hjelpemidler/tiltak 
i arbeidslivet/arbeidsrettet 
aktivitet/utdanning” (H12). 
Skjemaene ble behørig fylt ut 
og vedlegg med detaljer om 
min helse, samt teknisk infor-
masjon om boksene ble lagt 
inn. Med den vitenskapelige 
artikkelen ble hele søknaden 
på 50 sider! 

Jeg var veldig spent på hvordan søknaden ville bli 
behandlet. Heldigvis fikk jeg “ja”! Jeg tror det er flere 
momenter som kan ha vært viktige for utfallet.:
• Jeg hadde vært hos nevrolog(er) som ikke hadde 
 funnet noe unormalt. 
• Jeg hadde legeerklæringer som konkluderte med at   
 det var grunn til å tro at skjermingstiltak ville kunne   
 øke arbeidsførheten min. 
• Oppfølgingsplanen på jobb viste mange tiltak som   
 allerede var gjennomført, inkludert kognitiv terapi   
 (uten effekt).
• Min arbeidsgiver hadde allerede hatt utgifter av 
 størrelsesorden 230 000 for å holde meg i jobb. 
• I aktivitetsplanen min fra NAV hadde saksbehandler   
 skrevet at hun ba meg søke hjelpemiddelsentralen om   
 tilskudd til skjermingsboksene.
Boksene ble bygget hos Trosterud Mekaniske AS i Oslo og 
levert våren 2014. Jeg kunne straks øke arbeidsmengden 
fra 30 til 40 %. Og i høst har jeg økt ytterligere til 50 %. 
Boksene stanser elektriske felt og høyfrekvent stråling. 
Men de er ikke helt perfekte. De stanser ikke magnetfelt, 
derfor har jeg my-metallfolie rundt transformatorer inni 
boksen. Noe felt/stråling i området 160 – 1600 kHz går 
også gjennom, dette fanger jeg opp som støy i kortbølge- 
og AM-bånd på radio. Men selv om ikke boksene er per-
fekte, er de svært gode hjelpemidler i hverdagen. Dersom 
noen av leserne ønsker å søke NAV og kjøpe “skjermings-
bokser”, er det bare å ta kontakt, så kan jeg 
gi dere ytterligere detaljer!

  Bente Gilbu Tilset 
Tlf. 66 90 28 07 (p) - E-post: bente.g.tilset@sintef.no  

NAV bekostet skjermingsbokser
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Fra siden av skapet. 

Her sitter jeg og jobber. Selve PC’en er i et separat skap, med 
lange ledninger inn til skjermen i boksen. Mus og tastatur er 
på ledning, det samme er høyttaler/mikrofon og hodetelefon.   
Ledning til skjermen går inn gjennom en spesialåpning bak i 
boksen. Ettersom “på-knappen” til skjermen er på “feil” side, 
har jeg koplet en egen bryter på ledningen. 
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Lyse Elnett AS er Sør-Rogaland og Midtre Ryfylkes 
lokale nettselskap og de skal installere nye automatiske 
strømmålere (AMS) innen 1 januar 2019 til 140 000 
kunder. Lyse Elnett har vært fremtidsrettet og valgt 
en løsning der informasjonen overføres over kundens 
internett-forbindelse. Når også forbindelsen fra 
strømmåleren til internett kan leveres med kabel blir 
denne løsningen helt strålingsfri. 

  Av Jostein Ravndal

Hvis internett faller ut vil det vanlige mobilnettet 
brukes som nødløsning inntil forbindelsen igjen 
er opprettet. 
I utgangspunktet er dette en god løsning for de 
fleste eloverfølsomme. Men skulle det allikevel være 
spesielle forhold som det må tas hensyn til, sier 
Lyse Energi klart ifra om at «Særskilte tilpasninger 
kan gjøres for eloverfølsomme etter legeerklæring».
På sine internettsider skriver Lyse Elnett bl.a. 
følgende om løsningen (http://www.lysenett.no/
faq-automatiske-stroemmaalere/category14970.html):
“Avgir den nye måleren mer stråling enn den gamle?
Det vil alltid være en kabel mellom måleren og kom-
munikasjonsenheten, og der det er mulig vil det 
også være kabel mellom kommunikasjonsenhet og 
hjemmesentral. Dette vil ikke avgi noen form for 
stråling. Der dette ikke går, vil det brukes trådløst 
nett mellom kommunikasjonsenhet og internettsentral. 
Dette vil allikevel være godt innenfor myndighetenes 
krav til elektromagnetisk stråling, og målinger gjort av 
Post- og teletilsynet og Statens strålevern viser at du får 
0,2 promille av grenseverdien når du står to meter fra 
en trådløs ruter. 
Særskilte tilpasninger kan gjøres for el-overfølsomme 
etter legeerklæring.”
Videre: ”Hvordan sikrer Lyse stabilitet i overføringen 
av målerdata?
Oppstår det problemer med overføringen av data 
via hjemmesentralen, enten ved at internett faller 
ut eller at det trådløse nettverket svikter, vil kommu-
nikasjonsenheten automatisk bytte til GPRS (mobil-
nett) eller radiosignal. Dette sikrer at løsningen alltid 
fungerer uten at du som kunde trenger å bekymre deg 
for noe.”

Vi skulle vel alle ønsket at en slik løsning ble valgt 
av alle netteierne i landet – men det er vel for mye 
forlangt, eller ??

Lyse Elnett velger kablet løsning for automatisk strømmåling
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I Hillevåg menighet i Stavanger er en av konfirmantene 
eloverfølsom. Kirken har to WiFi sendere og den ene 
er montert like ved lokalet der konfirmasjonsforbe-
redelsene foregår. Presten har stor forståelse for 
problemet med eloverfølsomhet og har fjernet strålingen 
fra WiFi senderen under undervisningen. Han har 
klatret opp, hektet ned WiFi senderen og trukket ut 
strømforsyningen til senderen. Etter ferdig undervisning 
var det å klatre opp og kople til strømmen igjen. 
En effektiv, men noe tungvint metode i lengden.

  Av Jostein Ravndal

FELO Rogaland tok saken opp med kirkevergen 
i Stavanger. Kirkevergen viste stor forståelse for 
problemstillingen og var svært positiv til å finne 
en god løsning for å slå av/på WiFi senderne i 
kirken. Kirkevergen ønsket ikke bare en løsning i 
den konkrete saken, men i lys av at det kan komme 
flere tilfeller med elovefølsomme i tiden framover 
ønsket han å få erfaring for å vurdere om løsningen 
skal innføres i flere kirker. 

I samråd med kirkevergen og daglig leder i 
menigheten har vi laget en løsning som er 
• Enkel og billig
• Tilpasset arbeidsmønsteret i menigheten
• Akseptert av de som har driftsansvaret for IT-
installasjonen, i dette tilfellet IT-avdelingen til 
Stavanger kommune.

Arbeidsmønsteret i menigheten er at WiFi 
benyttes i det daglige arbeidet både av administra-
sjonen og prestene i menigheten. Siden løsningen 
skulle tilpasses arbeidsmønsteret i menigheten er 
det valgt en løsning der WiFi senderne normalt er 
påslått og enkelt kan slås av ved behov.

Teknisk løsning
I kirken er det to WiFi sendere som får strømtilførsel 
lokalt. Det ble satt inn tidsbrytere i nærheten av 
senderne. Tidsbryterne virker på følgende måte:
• Strømmen til WiFi senderne kan slås av/på 
 manuelt med tidsbryteren.
• Hvis noen glemmer å slå på strømmen til   
 WiFi senderne, går den automatisk på etter 
 en forhåndsinnstilt tid.
Løsningen er som vist i figuren nederst på siden.

De samlede kostnadene for ferdig montert tidsbryter 
inkl materiell og arbeidstimer for montør, er ca 
kr 3.500,- inkl mva pr enhet. Tidsbryteren er av typen 
«ELKO Tidsbryter sett T10V bryter m/ledning».

Kan løsningen benyttes andre steder?
Løsningen kan brukes alle steder der WiFi senderen 
får strøm fra en egen strømforsyning. Det finnes 
imidlertid andre type WiFi sendere som får strøm 
gjennom selve datakabelen. Slike løsninger kalles 
«Power over Ethernet», forkortet til PoE. 

For slike systemer må en 
etablere en lokal strømforsyning 
til WiFi senderen. Det kan gjøres 
ved å plugge inn en såkalt «PoE 
injector» i datakabelen til WiFi 
senderen. PoE injectoren 
forsyner så strømmen til WiFi 
senderen og kan styres på 
samme måte som beskrevet 
ovenfor. Det er forskjellige 
standarder og klasser for PoE 
systemer, og det er derfor svært 
viktig å ta kontakt med nettverk-
sleverandøren slik at en velger 
en PoE injector som passer 
sammen med deres utstyr.

STRÅLINGSMILJØ

I Hillevåg kirke kan WiFi senderne slås av
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  Av Jostein Ravndal

Jeg får stadig spørsmål om det er noe problem å «jorde seg» 
ved hjelp av jordingslaken eller jordingsmatter. - Påstanden 
til leverandørene er at disse produktene vil beskytte deg 
mot elektriske forstyrrende felt og «fjerne» effektene av 
elektromagnetisk stråling.

Jeg har foretatt målinger i tre forskjellige soverom og 
resultatene viser at vanligvis blir de elektriske feltene 
sterkere når det plasseres et jordingslaken i sengen 

– i noen tilfeller 
mer enn dobbelt så 
sterke. Målingene er 
gjort med et profes-
jonelt måleapparat 
som måler det elek-
triske feltet like over 
madrassen (NFA 
1000 fra Gigahertz 
Solutions, 3D poten-
sialfri måling). 

Målingene ble gjort 
i rom med forskjellig 
styrke på de elek-
triske feltene – et 
med høye feltstyrker, 
et med moderate og 
et med lave feltsty-
rker.

a) Rom med høye 
elektriske feltstyrker. 
Figur 1 viser måleap-
paratets plassering. 
Figur 2 viser styrken 

på det elektriske feltet uten jordingslaken i sengen, mens 
figur 3 viser styrken med jordingslaken.
Som bildene viser økte feltstyrken fra 36,6 V/m uten jord-
ingslaken til 84,6 V/m med jordingslaken. Jordingslakenet 
førte med andre ord til en betydelig forverring av forhold-
ene i sengen, det elektriske feltet ble mer enn dobbelt så 
sterkt.
b) Rom med moderate elektriske feltstyrker.
Det ble gjort en tilsvarende måling i et annet rom der 
det var et moderate elektriske felt. Her økte feltstyrken fra 
7,3 V/m til 12,2 V/m. Også her førte jordingslakenet til 
en merkbar forverring av det elektriske feltet, feltstyrken 
ble rundt regnet 1,7 ganger sterkere med jordingslakenet.
c) Rom med lave elektriske feltstyrker.
Den tredje målingen ble gjort i et rom med lave elektriske 
felt. Her økte feltstyrken fra 1,6 V/m til 2,7 V/m. Også her 
førte jordingslakenet til en merkbar økning av det 
elektriske feltet.

Hva har vi lært? 
Bruk av jordingslaken i vanlige boliger fører i de fleste 
tilfellene til en forverring av de elektriske feltene. Som 
hovedregel frarådes personer som er eloverfølsomme 
å bruke jordingslaken eller jordingsmatter.

Finnes det noen unntak? 
Ja, unntaksvis treffer vi på soverom med svært lave 
elektriske felt. I slike tilfeller vil påvirkningen fra et 
jordingslaken ha mindre betydning. MEN, dette kan 
en ikke vite på forhånd. Måling av feltstyrken med et 
profesjonelt måleapparater er helt nødvendig. Inntil 
det er verifisert at de elektriske feltene på soverommet 
er ubetydelige: hold dere unna jordingslaken.
Hvis noen er interessert i en mer teknisk forklaring på 
sammenheng mellom jordingslaken og elektriske felt 
så finnes det på internettsiden www.emf-consult.com 
i menyen for «EMF info».

2) Elektrisk felt uten jordingslaken 
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1) Plassering av måleapparat

3) Elektrisk felt med jordingslaken

Jordingslaken forverrer EMF belastningen
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    Av Sigrun Brænd

Data- og TV-briller
Bluelightprotect Office orange
Kanskje du har det slik som meg, at du får søvn-
problemer når du sitter lenge foran PC-skjermen 
eller TVen om ettermiddagen og kvelden?
Jeg slet med dette og kunne ligge våken i flere timer 
før jeg klarte å sovne etter at jeg hadde lagt meg om 
kvelden. Til slutt forsøkte jeg å slå av datamaskinen 
fra kl 15.00 om dagen for å komme unna dette 
problemet. Når jeg samtidig hadde mange e-poster 
som var ubesvart, var ikke dette så enkelt. 
En dag jeg var innom hos Baldron i Fastingsgate i 
Oslo, fikk jeg se denne brillen ligge på et bord og 
grep den straks. Denne ville jeg ha. I dag har de også 
brilleglass uten innfatning, men med en klype til å 
feste de gule glassene til en vanlig brille. Det finnes 

også en lysere versjon
-LITE, men den oransje 
har mest effekt. Dessuten 
finnes en dyrere design-
brille.
Både Clip-on og brillen 
med innfatning koster 
NOK 630,- + frakt og 
kan kjøpes hos Baldron, 
Fastingsgate 4 (Bislett) 
tlf 64 94 35 77 eller i 
nettbutikken 
www.helseforhandleren.no 
resp. i e-post: 
post@baldron.no. 

  Av Marianne Kleimann-Sevåg

Alle kroppens hormonelle reaksjoner styres av lys, 
både hos blinde og seende. Det er altså ikke bare lyset 
vi ser, men lyset som går inn via øynene, men også 
via huden, ører, nese og tenner. Øynene er likevel den 
desidert viktigste kilden til lys. De er direkte forbundet 
med hjernen på en særskilt grunnleggende måte. 
Sollyset er usedvanlig viktig for oss, så viktig at grunn-
leggende helse er avhengig av at vi får tilstrekkelig lys. 
Denne kunnskapen som var godt forankret i vitenska-
pelig forskning, forsvant med innføringen av antibio-
tika/penicillin. 20 minutter ute hver dag vil vi utgjøre 
en forskjell for vår generelle helse – om det er sol eller 
overskyet er det uansett flere tusen ganger mer lys enn 
vi kan få innendørs! I tillegg er det viktig å huske at vi 
bør ha arbeidsplassen vår i nærheten av et vindu og 
unngå nattarbeid. 
Øynene er hos mange sensitive særlig følsomme. 
Hos mange er det faktisk lyset fra dataskjermen som 
forårsaker de sterkeste reaksjonene – og ikke nødv-
endigvis bare i øynene, men i hele kroppen. Det er 

derfor tilrådelig å ha en særlig omtanke ved valg av 
lyskilder og skjermbruk. Sparepærer og lysstoffrør er 
absolutt det verste. De fleste LED-lys har også dårlig 
fargespekter og manglende fargekontinuitet, ved siden 
av flimmer og elektrosmog. Halogen og glødepærer er 
i så måte atskillig bedre. De tyske byggbiologene har 
utviklet en LED-pære uten flimmer og elektrosmog 
som både har en jevn fargefordeling og god 
fargegjengivelse. Samtidig finnes denne også i dag-
slyskvalitet, altså også egnet som arbeidslys. 
Foreløpig finnes de bare til «vanlig» E27 sokkel. 
Det finnes en forening som arbeider spesielt med 
dette temaet i Norge; Nordic Light Association. Den er 
knyttet til den internasjonale foreningen International 
Light Association. Deres hjemmesider er nordic-light-
association.org / international-light-association.org
Gjennom disse foreningene kan du få informasjon 
om temaet lys og lyskvalitet, farge og helse. Også det 
internasjonale byggbiologi instituttet i Tyskland 
arbeider for tiden iherdig med tema lyskvalitet og 
utvikling av nye løsninger.

Om lys, farger og briller
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Torvfiber i klær
  Av Marianne Kleimann-Sevåg

Torvfiber er ikke mose, men de urgamle restene etter 
myrull som over tid mineraliseres mer og mer. Når de 
bearbeides kan de skape materialer som ser ut til å ha 
spesielle egenskaper, bl.a. en direkte beskyttende virkning 
mot stråling. I biodynamisk jordbruk benyttes den til å 
pakke inn og beskytte de biodynamiske preparatene mot 
ytre innflytelse. Torvklær brukes også som beskyttelse i 
områder med høy radioaktivitet. Og nå altså: Stadig flere 
synes klær med torv er den beste beskyttelsen mot høy-
frekvent stråling. Det kjennes ut som en ekstra hud som 
mildner stressvirkningen fra omgivelsen og gir en følelse 
av å være beskyttet. 
Dette blir som en erfaringsbasert vitenskap – det er 
vanskelig å peke på en konkret årsak, men den som har 
prøvd, kjenner at det virker. Så får vi si som legen Audun 
Myskja: «Virkelighet er det som virker!» Når det er sagt, 
er det fortsatt kun stoffer med metalltråd som er sterke 
nok til å beskytte mot kraftig mobilstråling på en målbar 
måte. Enkelte opplever ubehag ved å bære metallstoffer 
på kroppen over tid (økt kroppsspenning). Da er det en 
mulighet å ty til torv. Den har i alle fall ingen bivirkninger 
og er i tillegg et vakkert materiale.

Torvfiber blandes med bomull eller ull for å kunne 
spinnes til tråd eller garn. Det lages deretter matter, garn 
eller stoffer som igjen brukes til å lage både vakre og gode 
plagg. Materialet er ikke helt billig, siden framstillingen er 
tidkrevende. Dette er klær man trives i, men gjerne også 
tar godt vare på. Vi kjøpte tidligere opp restlageret da en 
av pionerene avsluttet sin virksomhet. Det ble noen jakker 
og vester og luer som de heldige innehaverne er særdeles 
glade i!
Nå har vi igjen tilgang til torvmaterialer; garn, luer, 
gensere, leggings, pulsvarmere, vanter, stoff. Denne pro-
dusenten har forsket i mange år for å finne den optimale 
blandingen for nettopp stråling. De mener at den beste 
virkningen oppnås ved å blande med bomull, ikke ull. 

I tillegg til stoffer, klær og garn, finnes det torvolje – natur 
eller med ulike urter – som kan brukes i bad eller direkte 
på huden. Særlig bad med torvolje oppleves lindrende og 
beskyttende for mange elektrosensitive. Det er i det hele 
tatt viktig for elektrosensitive å pleie huden så den 
beholder sitt fettlag og gir mest mulig beskyttelse, det 
gjelder både i form av ytre pleie og gjennom et kosthold 
rikt på f.eks. fettsyrer og antioksidanter.
Importør for torvproduktene er BALDRON. For mer in-
formasjon om de enkelte produktene, gå til nettbutikken 
helseforhandleren.no (se under helse/torvprodukter) 

De fleste elektrosensitive merker hvor velgjørende natur-
materialer er. Gode materialer som ull, silke, bomull og lin 
føles behagelig og gir mindre statisk elektrisitet enn kunst-
stoffer. Særlig i omgivelser med tørr luft er dette merkbart. 
I det siste har flere fått øynene opp for et litt uvant natur-
materiale i sammenheng med klær, nemlig torvfiber. 

STRÅLINGSMILJØ
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  Av Odd Magne Hjortland 

Verdens nest største globale forsikringsselskap Swiss Re 
har utgitt en rapport som omtaler risikoområder som 
kan øke i betydning og påvirke forsikringsnæringen 
i fremtiden. Rapporten baserer seg hovedsakelig på 
Swiss Re sin interne SONAR prosess der utsiktene blir 
vurdert av Swiss Re-eksperter på risikostyring.

Det er tre miljøområder som vurderes som potensielt 
å ha en stor betydning, men det antas at det går lang 
tid før man kan se eventuelle skadevirkninger. 
Disse er “hormonforstyrrende kjemikalier”, 
“uforutsette konsekvenser av nanoteknologi” og 
“uforutsette konsekvenser av elektromagnetiske felt”.

Rapporten skal ikke forstås som en prognose som nøyak-
tig gjenspeiler hva fremtiden vil bringe. Snarere er den 
ment å tjene som et system for tidlig varsling som gir en 

første indikasjon 
på hva som kan 
ligge bak hori-
sonten. Tanken 
er at jo tidligere 
industrien begyn-
ner å forstå deres 
implikasjoner, jo 
bedre forberedt 
vil den være for 
morgendagens 
utfordringer som 
tross alt også kan  
presentere nye 
muligheter.

Uforutsette konsekvenser av elektromagnetiske felt
De allestedsnærværende elektromagnetiske felt (EMF) 
reiser spørsmål om potensielle konsekvenser for men-
neskers helse, særlig med hensyn til bruk av mobiltele-
foner, nærhet til kraftledninger og/eller antenner for 
kringkasting.

I løpet av det siste tiåret har spredningen av trådløse 
enheter akselerert enormt. Sammenfall av mobiltelefoner 
med datateknologi har ført til spredning av nye og 
kommende teknologier. Denne utviklingen har økt 
eksponering for elektromagnetiske felt, med mulighet 
for helseeffekter som foreløpig er ukjent.

Angst over den potensielle risikoen relatert til EMF har 
steget. Studier er vanskelig å gjennomføre, siden tidenes 
trendstudier er inkonsekvent på grunn av den fortsatt 
ganske nylige spredning av trådløs teknologi. WHO 
har klassifisert ekstremt lavfrekvente magnetiske felt 
og radiofrekvente elektromagnetiske felt, for eksempel 
stråling fra mobiltelefoner, som potensielt kreftfrem-
kallende for mennesker (Klasse 2B kreftfremkallende). 
Dette er samme klassifisering som bl.a. Bly, Bensin, 
Nikkel og DDT. Videre har en fersk avgjørelse av en 
italiensk domstol antydet en link mellom mobilstråling 
og påvirkning på menneskers helse.

Vitenskapelige studier er fortsatt noe usikkre med tanke 
på mulige negative helseeffekter av EMF. Om det blir 
konstatert en direkte kobling mellom EMF og menneske-
lige helseproblemer vil det åpne dører for nye krav og kan 
til slutt føre til store tap under produktet ansvar dekker. 
Ansvarforsikrings prisene vil trolig stige. 

Les hele rapporten her: http://media.swissre.com/docu-
ments/SONAR_+Emerging_risk_insights_from_Swiss_
Re.pdf. EMF er omtalt på side 11.

STRÅLINGSMILJØ

Uforutsette 
konsekvenser av 
elektromagnetiske felt



24

I praksis må legene forholde seg til standardiserte 
diagnosesystemer og forskningsbasert kunnskap for å 
vurdere om pasienten er syk. Dette er imidlertid ikke 
alltid en enkel og entydig prosess, og i situasjoner der 
det kan være tvil om regeltolking eller skjønnsutøvelse, 
er det rettssystemet som avgjør hva som er gjeldende 
praksis. Etter vårt syn kan det ikke forventes at leger og 
saksbehandlere skal ha tid og kompetanse til å lete opp 

og sette seg inn i tidligere dommer og kjennelser. 
Vi mener derfor at det er av avgjørende betydning for 
pasientenes rettssikkerhet at retningslinjene gir god og 
lett tilgjengelig veiledning om hva som er gjeldende 
praksis.
Spørsmålet som da bør stilles, er om retningslinjene 
gir god nok veiledning på dette området. Vi mener at 
svaret på dette gir seg selv. Når både arbeidsministeren 

Bekymringsmelding fra FELO til Stortinget 
om el-overfølsommes trygderettigheter

I forrige nummer av Strålevett trykket vi et utdrag av den ”bekymringsmeldingen” FELO 
tidligere på året hadde sendt til Kristelig Folkepartis stortingsgruppe angående trygderettigheter 
for el-overfølsomme. I dette nummeret gjengir vi et nytt utdrag av bekymringsmeldingen, for å 
tydeliggjøre hvordan regelverket skal fortolkes og vise hvorfor det i praksis ofte blir feiltolket.

El-overfølsomhet er ingen diagnose. Hadde det vært det, hadde mange ting vært mye enklere 
for de el-overfølsomme. Diagnose-kvernen maler langsomt av flere grunner, og det er uvisst når 
det måtte komme en internasjonal diagnose for det vi inntil videre må nøye oss med å kalle en 
”tilstand”, og ikke en ”sykdom”. Rettighetene til pasientene som lider av denne tilstanden skal 
imidlertid være ivaretatt i og med at det er de ”symptomene og plagene” som avstedkommer 
betydelig redusert funksjons- og arbeidsevne, som i trygdemessig forstand gjør at den el-over-
følsomme er ”syk”. Årsaken til tilstanden, dvs. årsaken til symptomene og plagene, behøver ikke 
pasient og helsevesen/trygdevesen være enige om. Det er symptomene og plagene i seg selv som 
utgjør sykdommen. Symptomdiagnoser må brukes for å spesifisere ”tilstanden” el-overfølsomhet 
så lenge det ikke fins noen egen diagnose for denne tilstanden. Les mer om dette i tekstutdraget 
fra bekymringsmeldingen som vi gjengir nedenfor:

DEL II
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og Helsedirektoratet kunne feiltolke sykdomsbegrepet i 
formelle svar til Stortinget, og når både helseministeren, 
arbeidsministeren og Arbeids- og velferdsdirektoratet 
feilaktig kunne henge seg opp i at tilstanden mangler en 
spesifikk sykdomsdiagnose, mener vi at det er 
åpenbart at retningslinjene ikke er klare og tydelige nok. 
Vi mener at det dermed må forventes at det oppstår feil 
og misforståelser når regelverket skal tolkes i NAV, slik 
at syke, arbeidsuføre mennesker urettmessig holdes 
utenfor trygdesystemet.

Et klart eksempel på at feiltolkningene det er snakk om, 
faktisk finner sted, kommer fram i Trygderettens ankesak 
11/02208. Denne saken omhandlet en kvinne som hadde 
vært utenfor arbeidslivet i 8 år på grunn av helseplager i 
forbindelse med el-overfølsomhet. Kvinnen bodde isolert 
i et gammelt, avsidesliggende hus ute i skogen og klarte 
ikke engang å handle sin egen mat. Hun fikk sykepenger 
til å begynne med, men hun fikk avslag på søknad om 
rehabiliteringspenger. Hun søkte senere om uførepens-
jon, men fikk avslag fra både NAV Forvaltning og NAV 
Klageinstans. Begrunnelsen for avslagene var alltid den 
samme: El-overfølsomhet er ikke en vitenskaplig 
anerkjent sykdom.

Kvinnen anket saken videre til Trygderetten, og kjennels-
en ble avsagt 16.12.2011. Det ble her fastslått at overføl-
somhet for elektromagnetiske felt ikke kunne godkjennes 
som årsaksforklaring, men at dette ikke kunne være 
avgjørende for kvinnens trygderettigheter. Trygderetten 
viste til dom fra Borgarting lagmannsrett av 24.2.2003 
(LB-2001-3483), som stadfestet at også funksjonelle lidel-
ser omfattes av sykdomsbegrepet i folketrygdloven § 12-6.

Denne dommen fra Borgarting lagmannsrett er av 
stor prinsipiell betydning for våre typer trygdesaker. 
Den funksjonelle lidelsen det der var snakk om, var et 
smertesyndrom av funksjonell karakter. Dette var en 
tilstand uten spesifikk sykdomsdiagnose, kjente årsaks-
forhold eller objektivt påvisbare plager, på lik linje med 
el-overfølsomhet, men lagmannsretten fastslo at den 
likevel gav fulle trygderettigheter.

På bakgrunn av prinsippene i denne dommen fastslo 
trygderetten at det sentrale spørsmålet i deres egen sak 
måtte være om det var sannsynliggjort at kvinnens plager 
medførte en funksjonsnedsettelse av en slik art og grad 
at hun måtte anses som varig ufør i pensjonsbetingende 
grad. Trygderetten kunne ikke se at NAV hadde vurdert 
dette spørsmålet. De anså dette som en saksbehandlings-
feil, og saken ble dermed sendt tilbake for ny behandling.
Det er viktig å trekke lærdom fra det som har skjedd i 
denne saken. Den hadde gjentatte ganger vært til behan-
dling i både NAV Forvaltning og NAV Klageinstans uten 
at de hadde forstått hvordan regelverket skulle tolkes, og 
de hadde dermed aldri realitetsbehandlet saken. Da saken 
ble framlagt for arbeidsministeren i Dokument nr 15:2023 
(2011-2012), bekreftet hun kjennelsen ved å gi en klar og 
tydelig beskrivelse av gjeldende praksis. Dette betyr 
imidlertid ikke at problemstillingen er løst. FELO får 
fremdeles henvendelser fra el-overfølsomme mennesker 
som forteller at trygdesakene deres blir avvist med den 
samme ugyldige begrunnelsen som før.
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Som et eksempel på dette kan vi nevne at kvinnen fra 
trygderettssaken tok kontakt med oss våren 2013. 
Etter at saken hennes hadde blitt sendt tilbake til NAV, 
hadde hun igjen fått avslag fra NAV Forvaltning. 
Begrunnelsen denne gangen var følgende: ”På bakgrunn 
av at el-overfølsomhet ikke anses å være en anerkjent 
sykdom, kan vi ikke se at det er relevant å vurdere om 
dine sykdomsbetingende plager medfører en funksjons- 
nedsettelse av en slik art og grad at du anses å være 
varig ufør i pensjonsbetingende grad.”

Som det her framgår, klarte forvaltningen, på tross 
av trygderettskjennelsen, fremdeles ikke å forstå hvordan 
regelverket skulle tolkes, og de nektet dermed fremdeles 
å realitetsbehandle saken. Den alternative forklaringen, 
nemlig at de bevisst valgte å overprøve både trygderettens 
og lagmannsrettens regeltolkning, anser vi ikke som 
særlig sannsynlig.

På tross av at saken har vært oppe i Stortinget gjentatte 
ganger, og på tross av rettsavgjørelser i vår pasientgrup-
pes favør, viser det seg at el-overfølsomme mennesker 
stadig får avslag på trygdesøknader. Avslagene synes ofte 
å bygge på et rent formelt grunnlag; pasientene blir nektet 
trygd fordi helseplager i forbindelse med el-overfølsomhet 
formelt sett ikke blir anerkjent som sykdom.
På bakgrunn av den informasjonen som har kommet 
frem gjennom Stortingets arbeid, kan det nå fastslås at 
disse formelle avslagene ikke bare er urimelige, de er 
direkte feilaktige og ugyldige. At de likevel forekommer, 
skyldes etter vår mening både at kunnskapsnivået om 
el-overfølsomhet er lavt, og at regelverket er vanskelig 
å forstå. 

FELO mener at løsningen på denne problemstillingen 
er åpenbar. Det finnes allerede et etablert verktøy for 
formidling av regelverket, nemlig rundskriv med 
retningslinjer. All nødvendig informasjon er nå til stede 
for å oppdatere disse, slik at de klart og tydelig reflekterer 
trygderettighetene til vår pasientgruppe. For å vise at 
dette er mulig, har vi tillatt oss å utforme et konkret 
forslag til retningslinjer for el-overfølsomhet. Forslaget 
er å anse som en ren systematisering av den offisielle 
informasjonen som har kommet fram gjennom 
Stortingets arbeid.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sitt 
svarbrev til Stortinget ble i sin helhet gjengitt i 
forrige nummer av Strålevett. FELO syns det 
er beklagelig at arbeids- og sosialministeren ikke 
er villig til å utarbeide retningslinjer for saks- 
behandlingen i NAV når det gjelder el-overfølsom-
het, siden det er et betydelig problem for mange 
el-overfølsomme som søker om trygd, at sakene 
deres blir feil behandlet på grunn av manglende 
kompetanse.
Så lenge det verken foreligger et klart og entydig 
regelverk, eller egne retningslinjer for behandlingen 
av trygdesaker for el-overfølsomme, slik vi ba 
uttrykkelig om i bekymringsmeldingen, anser vi 
det som urealistisk at problemet er løst. Selv om 
arbeids- og sosialministeren i sitt svarbrev i klartekst 
sier at el-overfølsommes symptomer og plager vil 
kunne fylle vilkårene for ytelser fra trygden, vil ikke 
det endre praksis før saksbehandlerne i NAV er 
kjent med dette. 
Derfor tror vi fremdeles at egne retningslinjer for 
el-overfølsomhet er nødvendig, fordi dette på en 
enkel måte vil heve kompetansen, unngå feil 
behandling og sikre likebehandling av søknader 
om trygd fra el-overfølsomme.  
FELO jobber videre med saken. 

De som er interessert i å lese bekymringsmeldingen 
i sin helhet, kan ta kontakt på post@felo.no eller 
med Sigrun Brænd på tlf. 67 53 90 47 for å få 
tilsendt en kopi av teksten i sin helhet. De som er 
i ferd med å søke om uføretrygd og har behov 
for det, kan via Sigrun Brænd også få kontakt 
med ekspertise på området. 

FELO	I	POLITIKKEN
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Ordene kom fra 
administrerende 
direktør Berit Svendsen 
i Telenor Norge i et 
intervju i Dagens Næringsliv 
20. januar. 

   Av Solveig Glomsrød

Telenor er misfornøyd med at Stavanger og 
Sandnes og 37 andre kommuner ikke gir dem 
fritt spillerom når det gjelder utplassering av 
basestasjoner. Stavanger og Sandnes vil nemlig 
ikke ha basestasjoner på offentlige bygg som skoler, 
barnehager og idrettshaller.

”Det er mye ubegrunnet strålefrykt i både 
Stavanger og Sandnes” står det i brevet fra Telenor 
hvor de klager til samferdselsdepartementet. Saken er 
vel heller at mange aktivister i området har begrunnet 
strålefrykten ganske grundig med saklig informasjon 
så politikerne har fått øynene opp for at stråling ikke 
er så kjekt og greit som Strålevernet hevder. 

Nylig vedtok FrP i Stavanger å ta inn føre var–
prinsippet når det gjelder stråling i sitt forslag til 
partiprogram. Og fungerende ordfører Pål Morten 
Borgli (FrP) i Sandnes er forbannet på Telenor i 
følge en oppfølger i Dagens Næringsliv 22/1. 
Han viser til at de henger ut kommunen som 
mobil- og bredbåndssinke uten grunn. Sandnes er 
blant de kommuner som har vedtatt føre var-
prinsippet når det gjelder mobilstråling. 

De vil ikke hindre 
utbygging, men 

Telenor skal ikke diktere 
hvor de plasserer sendere. 

Borgli er klar på at bekymring 
i befolkningen skal tas hensyn til. 

Statens strålevern legger stor vekt på strålefrykt 
og bekymring, men de anbefaler ikke å ta hensyn til 
dette i utbyggingssammenheng. All frykt – begrunnet 
eller ikke – skal overkjøres. Slik vil ikke Stavanger 
og Sandnes ha det hos seg. 

Eloverfølsomme og andre i Rogaland som arbeider 
mot helseskadelig stråling fortjener mange stjerner i 
boka – for flere års innsats som blant annet har ført 
til viktige vedtak om innføring av føre var-prinsippet 
i kommunene og nå også til oppslagene i Dagens 
Næringsliv. FELO Rogaland hadde stand for 10. gang 
utenfor bystyresalen i Stavanger den 12. januar – 19 
deltakere sørget for en bred kontaktflate mot byens 
politikere.

I Sandnes skal vedtaket om føre var opp til ny politisk 
behandling til høsten. Statens strålevern bruker føre 
var som floskel, de som bruker det fornuftig og våger 
å legge lokale føringer på utbygging av infrastruktur 
for mobilstråling blir stemplet som ille. 

Det kan altså bli omkamper om føre var-prinsippet, 
men da blir det atter kamp og nye muligheter for 
å mobilisere - det er heller ikke så gunstig for den 
trådløse bransjen. 

“Stavanger 
og Sandnes er 
fryktelig ille”

FELO	I	POLITIKKEN
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Støttespillere
FELO ønsker nå å starte opp med en ½ annonseside i Strålevett som vi vil tilegne støtteannonser fra næringsliv 
og kommuner. Hvis du kjenner noen som ønsker å bli bidra med med annonse i vårt neste blad så ta kontakt.

Vi støtter FELO i deres 
arbeid med å fremme

el-overfølsommes rettigheter

FELO takker vår første 
annonsør for den flotte 

støtten!
Her kan du få din 
støtte-annonse!

RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
v/S. Brænd
Løvenskioldsvei 18 B, 1358  JAR

FELO står på stand for 10. gang utenfor bystyresalen i Stavanger
Politikerne legger merke til oss, og arbeidet vårt har ført til at FrP har tatt inn et punkt om vår sak i forslaget 
til sitt partiprogram. Ambisjonen deres er å  legge føre var-prinsippet til grunn i forhold til elektromagnetisk 
stråling i skoler og barnehager.




