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HELHET  
– hele mennesket!



FORBUNDSLEDER HAR ORDET
t  -
Året 2019 har i Forbundet Tenner og Helse vært innholdsrikt. Folkeopplysning og likepersonsarbeid 
har vært sentrale tema gjennom hele året. Representanter fra sentralstyret og lokalstyret i Horda-
land har bidratt aktivt ved betjening av stands på ulike arrangementer. Budskapet vi formidler om 
sammenhengen mellom kvikksølvlekkasje fra amalgamfyllingene som årsaksfaktor til diverse 
helseproblemer og sykdommer blir mottatt på ulikt vis. For noen er vårt budskap innlysende, de 
forstår realitetene her, mens  andre er mer avvisende og betenkte. 

At tannhelse likestilles med annen helse i forhold til egenandelsordning er et tema alle støtter opp 
om. Det er på høy tid at egenandelsordning for tannhelse kommer på plass, det kan ikke være den 
enkeltes økonomi som skal være avgjørende om man kan ivareta egen tannhelse.

Funksjonshemmedes Fellesforbund, FFO, avholdt kongress og representantskapsmøte i november. Her ble blant annet 
program for 2020 – 2021 vedtatt. FTH fremmet forslag på at tannhelse måtte synliggjøres i dette programmet. Forslaget 
fikk ikke medhold hos redaksjonskomitéen, men blant forsamlingens stemmeberettigede fikk forslaget et overveldende 
flertall. Det skal bli spennende å se hvordan FFO kommer til å prioritere fokus på tannhelse de kommende år.

I dette nummer av Tenner&helse kan du blant annet lese artikkelen «Fluorid - hva har de gjort med oss nå?», om eksponering 
for kvikksølv som en av de viktigste risikofaktorene for autoimmunitet, og om hvordan maten eksponerer mennesker for 
giftstoffer. 

Anbefaler Arild Bodins bok, Helhet – hele mennesket! Omtale av boken finner du også i dette nummer av Tenner&helse. 
Boken kan være en nyttig julegave.

Ønsker dere alle en trivelig førjulstid, og God Jul
Vennlig hilsen

Dag Einar Liland
Leder FTH

REDAKTØRENS HJØRNE

Tiden vi lever i er fylt av utfordringer, utfordringer som bør føre til at vi skaper samhold, og vender 
«splitt-og-hersk-kreftene» ryggen. Vi kan være uenige om mye, og enige om like mye. Vi kan til og med 
være enige om å være uenige. Men én ting er uomtvistelig; vi er nødt til å rydde opp i alt vi har stelt i 
stand på denne kloden dersom våre etterkommere skal ha en framtid her. Uavhengig av hva vi mener 
om klimaendringenes opprinnelse,  må vi erkjenne det vi kan se med egne øyne. Fugler, bier og ville 
dyr i hopetall dør. Været blir villere, og stormene sterkere. Skogbranner herjer på en måte vi aldri har 
sett før. Lufta vi puster i er forurenset, havet er fylt av plast, menneskenes reproduksjonsevne er i fritt 
fall...

Det er så mye vi kan gjøre, så mye det er mulig å endre på. Kloke sjeler har tenkt ut mange løsninger 
på mange problemer. Om vi kunne samle oss i viljen til endring, ville vi være i stand til å utrette «mirakler». 

For meg var alle årene som amalgamsyk enn «vekker». Det å leve med kjemisk overfølsomhet. Å være el-overfølsom. Å leve 
på siden av arbeidsliv og samfunn. Det å ha vondt og alltid være trøtt og sliten. Det ble til kimen for den kamplysten som 
endelig fikk slippe fri da helsa etter hvert og omsider var i bedring. Jeg er blant de heldige som har lykkes i å gi kroppen en 
ny sjanse. Det fører til takknemlighet, og også til ydmykhet. En ydmykhet som først og fremst handler om hvor mye vi 
mennesker fremdeles har å lære. 

Jeg er så takknemlig for alle som våger å stå opp for det de tror på. Mange må tåle mye. Jeg håper og tror at framtiden vil 
bringe oss som menneskehet inn i en tidsalder der kunnskap er felleseie og der nestekjærlighet er grunnmuren. 

Jeg ønsker dere alle en fredelig jul og et godt nytt år.
Redaktør  

 Toril Sonja Gravdal
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LANDSMØTET 2020

Landsmøtet 2020 blir 6. og 7. juni 2020 på Scandic Kokstad.

Alle betalende medlemmer av FTH i 2019, og som har betalt medlemskontingent for 2020 

innen fristen, har møte- og talerett på landsmøte i 2020. Forbundet dekker reise og opphold 

for de som er valgte representanter fra fylkeslagene til landsmøte, andre må dekke reise og 

opphold selv. Det er bindende påmelding innen 30. mars 2020

 

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, og påmelding til 

landsmøte sendes på e-post til post2@tenneroghelse.no

eller pr. post til Forbundet Tenner og Helse 

Postboks 114 Nesttun, 5852 Bergen, 

og må væresentralstyret i hende innen 30. mars 2020.
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Av Toril Sonja Gravdal

Arild Bodin’s bok er et funn - en 
kjærkommen og oversiktlig presen-
tasjon av tankegangen bak en 
helhetlig forståelse av mennesket. 
Dette er en bok enhver lege med 
respekt for sitt yrke bør lese, der - 
som ønsket om å hjelpe pasientene 
til bedre helse har hovedfokus. Det 
er også en bok for alle oss som 
ønsker innsikt og forståelse for 
egen helse. 

Bodin har 36 års erfaring som 
behandler. Han er utdannet innen 
psykiatri, fysioterapi, akupunktur, 
homøopati og osteopati. Sentralt i 
hans virke står arbeidet med å finne 
årsaker istedenfor bare å behandle 
symptomer. 

TENNENE PÅVIRKER ULIKE 
DELER AV KROPPEN
Særlig interessant for Tenner & 
helse er hans kunnskap om hvordan 
tennene påvirker ulike deler av 
kroppen. Han forteller i boken at 
det var en ny verden som åpnet seg 
for ham da han forstod sammen-
hengen mellom tennenes tilstand 
og kroppslige plager. Sanering av 
amalgamfyllinger har ofte vært 
nødvendig for å oppnå ønskede  
behandlingsresultater, og samar-
beid med tannleger som innehar 
riktig kunnskap og innsikt har vært 
viktig. Dette gjelder også for even - 
tuelle bittproblemer som har hatt 
behov for korrigering. Også rotfylte 
tenner og Kavitasjoner har krevet 
oppmerksomhet.

«Det skjer stadig ny og bekreftende 
forskning på forholdet mellom 
tenner og kroppslige sykdommer. 
Det må være lov å håpe på at man i 
fremtiden vil kunne oppleve at all 

forskning - både den som gir nye og 
bedre kunnskap - og den som av slø - 
rer gammel, utgått og uheldig kunn - 
skap - blir bedre kommunisert og mer 
tilgjengelig for alle som vil helhets-
behandle pasienter», skriver Bodin. 

Mange vil kunne kjenne seg igjen i 
flere av pasienthistoriene som 
presenteres i boka. At tennene og 
deres helse har omfattende på-
virkning på hele kroppen, er noe 
våre medlemmer kan skrive under 
på. Det oppleves som befriende å 
lese saklig sammensatt dokumen-
tasjon som bekrefter mye av det 
som fra før er selvopplevd. 

 
BITTPROBLEMER
At bittproblemer kan medføre skjev - 
heter i kroppen for øvrig er kanskje 
ikke kjent for så mange. Dette er 
imidlertid noe Bodin har lang erfa - 
ring med. «Primært bitt problem» er 
en diagnose innenfor fagområdet 
«oral-posturologi» 

Posturologi er læren om kroppens 
stilling i hvile og bevegelse, og be - 
handling av alle forstyrrelser som 
avledes av stillingen. Dette er en 
vitenskap som kan studeres på 
universiteter i blant annet Frankrike, 
Italia, USA og Spania, og i Valencia 
foreleses det i posturologi ved både 
odontologisk og medisinsk fakultet. 
Behandlingen utøves først og fremst 
av fysioterapeuter, men det finnes 
også noen leger som behersker 
denne behandlingen. Plager som 
kan avhjelpes kan blant annet være 
skjevheter og smerte, balanse-
problemer og kognitive problemer. 
«Primært bittproblem» kan avsløres 
ved en enkel mekanisk test. En slik 
test, med påfølgende korrigerende 
behandling, kan vise seg å gi stor 
helsemessig gevinst. 

PASIENTHISTORIE TIL 
ETTERTANKE
En 25 år gammel kvinnelig pasient 
oppsøkte Bodin etter at hun etter 
mange års sykehusbehandling for 
revmatoid artritt var blitt forgiftet 
av medisinene hun tok, noe som 
medførte at hun ikke lengre kunne 
medisineres. Hun fortalte at hun 
også opplevde svært sterke bivirk-
ninger i forbindelse med en influensa - 
vaksine. Kvinnen tok nå blodprøver 
for kontroll ved sykehuset hver uke.

Bodin gjennomførte tester som 
fokuserte spesielt på funksjonen i 
bukspyttkjertelen og på problema-
tikk relatert til vaksinering, før han 
startet behandling for å styrke 
immunsystemet og avgifte blodet. 
Allerede etter en dag var kvinnen i 
bedring, og etter tre måneder var 
alle blodprøver normale igjen. 
Kommentaren fra sykehuset på den 
raske forbedringen var at de syntes 
det gikk «unormalt» fort. 

Bodin fortsatte behandlingen av 
kvinnen med det mål å hjelpe henne 
med hennes revmatologiske plager. 
Han avdekket oral posturologi med 
et primært bittproblem, som ble 
korrigert hos tannlege. Dette førte 
til bedring. Imidlertid avtok denne 
bedringen etter en måned. 

Ny test viste at også synet var 
involvert som bakenforliggende 
årsak. Med hjelp fra optiker gjen - 
nomførte Bodin derfor en test som 
viste at det forelå et tydelig sam-
synsproblem. Kvinnen fikk tilpasset 
en prismebrille som hjalp godt i tre 
måneder, før skjevheten og plagene 
kom tilbake igjen. 

Etter dette ble en visdomstann 
fjernet. Dette bedret igjen skjev -
heten. Dersom kjeveleddsfunsjonen 
og kjevemuskulatur forstyrres kan 
dette forårsake spenninger, noe som 

HELHET 
– hele mennesket!
Sykdom og behandling – symptom eller årsak?
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HELHET 
– hele mennesket!

igjen kan medføre en kjede reak  sjon 
av plager. Dette kan eksempelvis 
være spenningshodepine, nakkepla -
ger, synsproblemer, smerter i armer 
og ben - bare for å nevne noen. 

I tillegg til dette gjennomgikk pasi - 
enten en lockfootbehandling hos en 
behandler som hadde kunnskap om 
sammenhengen mellom kjevepro-
blemer og lockfoot. Red.tilføyelse: 
lockfootbehandling innebærer korri - 
gering av et mellomfotben. (Det var 
faktisk en norsk tannlege som opp - 
daget denne problematikken.)

Videre behandling innebar også 
kostholdsendringer. Det viste seg at 
kvinnen ikke tålte hverken melk eller 
gluten, noe som innebar at dette 
måtte utelukkes fra kostholdet. Hun 
avstod også fra å spise sukker. Hun 
har senere erfart at dersom hun 
spiser mye sukker, går dette rett i 
leddene. Riktig kosthold er derfor 
blitt hennes «medisin». Fram til nå 
har hun vært «frisk». Skjevheten er 
borte, og hun er medikamentfri på 
sjette året.

Denne historien forteller noe om 
hvor sammensatt et sykdomsbilde 
kan være og om hvor viktig det er å 
se hele mennesket. Ikke minst er den 
et klart eksempel på betydningen 
av å forstå de bakenforliggende år - 
sakene når helseproblemer oppstår. 
Å kun behandle symptomene, slik 
medisineringen hadde vært med å 
gjøre i dette tilfellet, kan bære galt 
avsted og medføre komplikasjoner 
og skade istedenfor varig bedring 
og økt livskvalitet. 

LETTFORSTÅELIG OG LÆRERIK
I tillegg til det som her er beskrevet, 
har boka et rikholdig innhold av pasi - 
enthistorier og ulike problemstil lin-
ger, samt egne kapitler om kosthold, 
om homøopati, om psykiatri, psyko - 

farmaka og tenner, om forskning, 
medisinering, vaksinasjon, medisin-
faget ... alt grundig presentert i en 
lettforståelig form, med spørsmål 
og ord til ettertanke. 

I etterordet skriver Bodin blant annet: 
«En holistisk eller helhetlig tilnær-
ming vil være å tenke årsak og ikke 
symptombehandling. Det finnes forsk - 
ning, kunnskap og erfaring på at auto-
immunsykdommer kan kureres på 
naturlig vis. Hvis det er slik at kroppen 
utsettes for celler eller stoffer som 

skaper reaksjoner har man mulig-
heten til å prøve å avsløre disse, samt 
unngå dem. Da må man søke i områ - 
der som eksempelvis kosthold og er - 
næring, miljøgifteksponering, parasitt/ 
bakterie/soppinfeksjoner, den lydløse 
miljøgiften EMF(Electro-Magnetic-
Fields), skjulte betennelser og 
toxiner.» 

Boken anbefales på det varmeste. 
Den er utgitt på Kolofon forlag, og 
kan bestilles på www.kolofon.no 
eller kjøpes i bokhandelen. 
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Av Anders Krokfoss, 
Funksjonellmedisinsk Institutt

Ledende forskere sier den beste 
måten å bekjempe autoimmune syk - 
dommer er å forstå miljøfaktorene 
som sammen med gener utløser dem. 
Professor Aristo Vojdani mener for - 
ståelsen av miljøfaktorene poten-
sielt kan være viktig for å unngå 
eller behandle autoimmun sykdom. 
Han skriver at identifiseringen og 
forståelsen av disse miljøfaktorene 
som kan utløse autoimmune tilstan-
der er viktig for utviklingen av nye 
terapier for autoimmune sykdom-
mer.

Miljøgifter, tungmetaller og gift - 
stoffer er en viktig del av dette 
større bildet av miljøfaktorer. Vi ser 
her på to nyere studier som peker 
på kvikksølv som en potensielt sen - 
tral faktor ved autoimmune til-
stander.

KVIKKSØLV OG AUTOIMMUNITET
En av de største risikofaktorene for 
autoimmunitet blant kvinner i fertil 
alder kan være assosiert med ekspo - 
nering for kvikksølv, for eksempel 
gjennom sjømat, sier en ny Univer -
sity of Michigan-studie.

Funnene, publisert i Environ men-
tal Health Perspectives, fant at 

kvikksølv – selv i lave nivåer som 
generelt anses som trygt – var asso - 
siert med autoimmunitet.1)  Auto-
immune tilstander, som får kroppens 
immunsystem til å angripe friske 
celler ved en feiltakelse, rammer 
nesten 50 millioner amerikanere.

Det er Emily Somers, Ph.D., Sc.M, 
professor, U-M Medical and Public 
Health Schools som er ansvarlig for 
studien.

KVIKKSØLV SOM EN AV DE 
VIKTIGSTE MILJØTRIGGERNE
«Et stort antall tilfeller forklares ikke 
med genetikk, så vi tror å stu - 
dere miljøfaktorer vil hjelpe oss å 

Studie:

EKSPONERING FOR KVIKKSØLV 
– en av de viktigste risikofaktorene for autoimmunitet
Eksponering for kvikksølv-nivåer som anses som trygge er forbundet med 
markører for immunsystemlidelser, i følge University of Michigan.
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forstå hvorfor autoimmunitet skjer 
og hvordan vi kan være i stand til å 
gripe inn for å forbedre helseut fallet. 
I vår undersøkelse skilte ekspo nering 
for kvikksølv ut som den viktigste 
risikofaktoren for autoimmunitet.» 
Emily Somers

Forskere analyserte data blant kvin - 
ner i alderen 16-49 år fra National 
Health and Nutrition Examination 
Survey fra 1999-2004. Større ekspo - 
nering for kvikksølv var assosiert 
med høyere nivåer av autoanti stof-
fer, en forløper for autoimmun syk - 
dom. De fleste autoimmune sykdom-
mer er preget av autoantistoffer, 

proteiner laget av en persons immun - 
system når det ikke klarer å skille 
mellom sitt eget vev og potensielt 
skadelige celler.

«Tilstedeværelsen av autoantistoffer 
betyr ikke nødvendigvis at de vil føre 
til en autoimmun sykdom, men vi vet 
imidlertid at autoantistoffer er bety - 
delige prediktorer for fremtidig auto - 
immun sykdom, og kan forutsi symp - 
tomene og diagnosen flere år senere.»
Emily Somers

1)  https://www.uofmhealth.org/news/archive/201502/
exposure-mercury-seafood-associated-risk-factor-
autoimmune

Studie:

EKSPONERING FOR KVIKKSØLV 
– en av de viktigste risikofaktorene for autoimmunitet

FREMTIDENS HELSEVESEN – NÅ
Som svar på den voldsomme 
økningen i kroniske sykdommer 
skal EU og Norden og Norge 
gjennomføre et paradigmeskift i 
helstjenester innen 2030 – fra 
dagens reaktive og diagnose-
fokuserte helsevesen til et mer 
involverende, holistisk, preven-
tivt, forebyggende og persontil-
passet helsevesen. Vi i Funksjo-
nellmedisinsk Institutt har alle rede 
jobbet med dette fokus og person - 
tilpasset medisin i mange år.

DET SOM SKJER MED 
MILJØET – SKJER OGSÅ MED 
OSS MENNESKER
Inflammatoriske og autoimmune 
sykdommer øker dramatisk og 
mange av verdens ledende fors - 
kere mener vi nå står midt oppe i 
en katastrofal epidemi. Fors ker ne 
er nå enige om at det er en rekke 
miljøfaktorer som i hovedsak står 
bak denne dramatiske utviklingen 
– og at man poten sielt kan stoppe 
utviklingen eller reversere den. I 
Funksjonell medi sinsk Institutt AS 
har vi tatt dette komplekset på 
alvor og har gjen nom mange år 
utviklet et eget program, Helse-
forbedrings pro grammet, hvor man 
kan lære- og få under visning om 
sin egen helsetilstand, miljøfak to - 
rene som på virker og de mulige 
interaksjo nene med tarmen m.m. 
Og med kunnskap sammen med 
mulig heten for individuell oppføl - 
ging av leger, kostholdseksperter 
og helsecoacher ha mulighet for 
å ta ansvar for sin egen helsefor -
bedringsprosess.
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Forskere sier eneste måten å bekjempe epidemien av kroniske sykdommer 
– er å adressere miljøfaktorene
Av Anders Krokfoss, 
Funksjonellmedisinsk Institutt

Professorene som ledet studien mener 
miljømedisin bør være grunn leggende 
i opplæringen av alt helse personell 
– og viser hvordan miljø ekspone rin-
ger kan påvirke helsa.

Det er Professor Margaret E. Sears 
og professor Stephen J. Genuis som 
har fått publisert sin omfattende gjen - 
nomgang av det de kaller miljø syk-
dommer i Journal of Environ mental 
and Public Health. 1)

De mener at den eneste måten poli - 
tikere og helsepersonale kan lykkes i 
å bekjempe epedimien av kroniske 
sykdommer – er når miljø faktorene 
blir anerkjent, forsket på og adres-
sert. Kliniske interven sjo ner for å for - 
hindre ytterligere ekspo nering og for 
å avgifte kroppen for giftige stoffer 
kan være livreddende for utsatte 
personer.

“I en epoke med mange kjemiske 
toksiske stoffer, bør grunnleggende 
kunnskap om miljømedisin gis i opp - 
læringen av alt helsepersonell. Histo - 
rien viser imidlertid gjentatte ganger 
at omsetning av ny viten ska pelig 
kunnskap til praktisk bruk klinisk – 
vanligvis ikke skjer raskt. 

Forhåpentligvis, i vår moderne tid 
med rask informasjonsoverføring, vil 
prosessen med utbredt problem-
gjenkjenning og implementering av 
løsninger bli fremskyndet for å dem  - 
me opp tidevannet av kronisk sykdom 
som sies å potensielt gjøre helse-
vesenet konkurs”.

VERDENS HELSEORGANISASJON 
ADVARER
Verdens helseorganisasjon advarer 
også om at kroniske, ikke-smittsomme 
sykdommer raskt blir en epidemi 
over hele verden. Økende nevrokog-
ni tive, metabolske, autoimmune og 
hjerte-kar-sykdommer kan ikke til - 
skrives bare genetikk, livsstil og kost - 
hold; men også eksponering i tidlig 
liv og senere for bioakkumu lerte tok - 

siske stoffer. Forskerne mener kunn - 
skap om hvordan klinisk forholde seg 
til miljøeksponeringer kan bli avgjø - 
rende. Bredt anven delige strategier 
inkluderer kost hold og kosttilskudd 
for å motvirke toksiske effekter og 
for å støtte metabolismen; samt tre - 
ning og svette, og muligens også 
medika menter og strategier for å 
forbedre avgiftning. Å adressere 
miljøhelse og bidragsytere til kronisk 
sykdom har store konsekvenser for 
sam funnet, med store potensielle 
for deler av forbedret helse og pro - 
duk tivitet, skriver forskerne.

Vanlige kroniske tilstander inklu - 
derer hjerte- og hjernekarsyk dom-
mer, kreft, diabetes, metabolsk syn - 
drom og overvekt, nevrokogni tive 
lidelser og immundysfunksjon som 
autoimmun sykdom. Dette er de vik - 
tigste årsakene til sykelighet og døde - 
lighet i industrialiserte land, og er 
stadig også mer utbredt i utviklings-
land

Mens gjennomsnittlig levetid har 
økt gjennom den nyere historien – så 
øker også antallet ikke-smittsomme 
kroniske sykdommer hos yngre men - 
nesker så kraftig at de det har en 
økende andel av livet sitt med syk - 
dom, snarere enn å nyte god helse.

Det ble nylig konservativt anslått 
at kostnadene i USA for miljøsykdom- 
mer hos barn alene utgjorde svim -
lende 76,6 milliarder dollar i 2008, 
bare fra “blyforgiftning, pre natal 
metylkviksølveksponering, kreft, 
astma, intellektuell funksjons hemning, 
autisme og hyperaktivitet.

De vidtrekkende implikasjonene 
illustreres ved å vurdere nevrokogni - 
tive forstyrrelser, som også inklu derer 
en generelt lavere IQ. Forsk erne 
mener dette kan få uante konsekven-
ser for samfunnet.

MILJØFAKTORENE
 Forskerne peker helt spesielt på 
noen konkrete risikoområder som er 
godt forstått:
•  Tungmetaller som arsen, kadmium, 

bly og kvikksølv finnes vanligvis i 
drikkevann, mat, støv, fisk, amal gam 
og gamle plantevernmidler.

•  Naturlig stoffer. Disse inkluderer 
muggsopp og deres metabolitter, 
så vel som dyre-, plante- og matall - 
ergener. I denne sammenhengen er 
det stadig mer anerkjent at sensi - 
 bilisering for en rekke stoffer ikke 
nødvendigvis involverer klas siske 
akutte reaksjoner, men at sensitivi-
tet for forskjellige stoffer, inkludert 
mat, kan spille en rolle i sykdommer 
som autisme.

•  Plantevernmidler. Disse (f.eks. Insekt - 
midler, ugressmidler og sopp drep - 
ende midler) har forskjellige virk - 
ningsmåter for å drepe eller på 
annen måte kontrollere skade dyr 
(f.eks. Insekter, ugress og sopp). 
Plantevernmidler er de eneste kjemi - 
kaliene som er produsert og spredt 
i miljøet spesielt for å være giftige, 
med bare en liten brøkdel av de 
sprayede kjemikaliene som når sine 
mål.

•  Vedvarende organiske miljøgifter 
(POP). Dette er en stor gruppe av 
forskjellige kjemikalier definert av 
deres levetid i miljøet og i kroppen. 
De inkluderer dioksiner og furaner 
(ugressmiddelforurensninger, for - 
brenningsprodukter og det antimi - 
krobielle “triklosan”), polyklorerte 
bifenyler og polibromerte difeny le-
tere (gamle og nyere flamme hem-
mere), polyfluorerte midler, stoffer 
som Teflon og organoklor kjemi kalier 
(gamle sprøytemidler – f.eks. heksa - 
klorbenzen, DDT og DDE).

  Flyktige organiske forbindelser 
(VOC). Dette er en annen stor 
gruppe kjemikalier, definert av deres 
lave molekylvekt og flyktighet. De 
inkluderer løsemidler, drivstoff som 
bensin og mer.

•  Plaststoffer

MEKANISMER FOR TOKSISITET 
VED KRONISKE SYKDOMMER
Forskerne mener at rekken med effek - 
ter og interaksjoner med for skjellige 
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Forskere sier eneste måten å bekjempe epidemien av kroniske sykdommer 
– er å adressere miljøfaktorene

toksiske stoffer som påvir ker mange 
metabolske og fysiolo giske mekanis-
mer, kan se ut til å trosse reduksjonis-
tiske tilnærminger om enkeltkjemiske 
toksisiteter og årsakssammenheng. 
(Altså hvor man f.eks ser på kun ett 
stoff som årsak). Ikke desto mindre, 
med store popula sjonsstudier og sofis - 
ti kerte analyser, kan effekter av gif - 
tige stoffer og interaksjoner med gif - 
tige så vel som gunstige kjemikalier/ 
nærings stoffer identifiseres. Forskerne 
peker på flere viktige helseutfor drin-
ger ved miljøeksponeringer:

•  Oksidativt stress. Påvirker utvik ling 
og forverring av mange kro niske 
tilstander, som allergi og autoimmu-
nitet, kreft, hjerte- og karsykdommer, 
diabetes, nevroin flammasjon, lunge - 
sykdommer, og ME. Mitokondrier er 
et spesielt fokus for disse effektene.

•  Endokrine forstyrrelser. Dette er 
tyde lig i endret pubertet og seksu - 
ell utvikling, så vel som energifor-
bruk, glukosesensitivitet og nevro - 
logisk utvikling. Som at Alzheimers 
sykdom blir kalt “diabetes i hjernen”.

•  Gentoksisitet. Dette er blitt stu dert 
grundig for enkeltkjemikalier, men 
er nå anerkjent som bare ett aspekt 
av utviklingen av klinisk rele vante 

kreftformer. Mer vanlig enn endrin-
ger i DNA-sekvenser er epi genetiske 
endringer som endrer uttrykket av 
genomet, og derved induserer en 
sykdomstilstand.

•  Enzymhemming. Dette er en direkte 
effekt av at plantevernmidler er 
designet for å binde seg med resep - 
torer, eller at giftige metaller inak - 
tiverer et bredt spekter av enzymer, 
med forskjellige skadelige effekter.

•  Dysbiose. Dysbiose eller forstyr relse 
av det menneskelige mikro biomet 
har blitt et område med intens forsk - 
ning og klinisk interesse de senere 
årene. Infeksjoner og forskjellige 
giftstoffer, inkludert noen tungme-
taller, har potensial til å endre tarm - 
floraen, og kan dermed endre for - 
skjel lige funksjo ner i magetarm ka-
nalen, inkludert fordøyelse, biotil-
gjengelighet/absorpsjon, elimine-
ring, avgiftning og immunfunksjon. 
Disse fenomen ene fremkaller for - 
skjellige helsetil stander i mage-
tarmkanalen så vel som forskjellige 
systemiske toksi siteter som beten-
nelse og nevrolo giske effekter.

HVA KAN VI GJØRE MED DETTE?
Realiteten i den moderne verden er 
at giftstoffer er overalt, og selv om 

unngåelse er sentralt i enhver stra - 
tegi, er ikke giftstoffer helt unngå-
elige. Vi har alltid hatt en viss ekspo- 
nering. Men den nylige voldsomme 
økningen av giftstoffer og av men - 
neskeskapte stoffer gir nye utfor drin-
ger for den enkeltes biokjemi og der - 
med også for klinikeren.

Selv om det å ha identifisert de 
epidemiologiske mønstrene for ekspo - 
nering av toksiske stoffer og helse-
følger har vært et fokus, er det noen 
i den kliniske verden som spør: “Så 
hva gjør vi med det?” Erkjennelsen 
av at mange over hele verden alle - 
rede har en betydelig helsebelast-
ning av miljøgifter har uunngåelig 
ført til at noen forskere og klinikere 
vurderer mulige tiltak for å redusere 
den giftige belast ningen i menneske -
kroppen for å redusere risikoen for - 
bundet med akkumulasjon av for skjel - 
lige stoffer.

Mange mener de to som er fremst 
på avgifting er Andrew Cutler, Ph.D, 
BS og Amy Yasko, Ph.D, NHD, AMD, 
HHP, FAAIM som har utviklet egne 
metoder for avgiftning. 

1)  https://www.hindawi.com/journals/
jeph/2012/356798/#B139
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Stor viktig studie: 
Hvordan maten eksponerer mennesker for giftstoffer
Internasjonalt team forskere viser forholdet mellom kosthold og nivåer av 33 
kjemikalier og plantevernmidler hos gravide og barn.

Av Anders Krokfoss, 
Funksjonellmedisinsk Institutt

Hvilke matvarer er sunne, og hvilke 
skader oss? Er fisk sunt? Er økolo-
gisk mat noe bedre enn ikke-
økologisk mat? Dette er mye disku - 
terte områder. Ny stor internasjonal 
studie viser at selv i utgangspunktet 
sunne matvarer som fisk, frukt og 
grønnsaker kan være skadelige på 
grunn av eksponering for plantevern - 
midler og andre forurensninger. 
Dette i følge ny studie publisert i 
Environ mental Health Perspec-
tives.1)

“Under svangerskap og tidlig utvik - 
ling er henholdsvis fosteret og barnet 
svært sårbare for effekten av miljø - 
kjemikalier. Et balansert kosthold i 
disse periodene er samtidig avgjø-
rende for optimal ernæringstilstand, 
men hva du skal spise, og hvor mye, 
er kritiske spørsmål .»
Lida Chatzi, professor ved Keck 
School of Medicine i USC.

Et stort team av forskere fra USC 
og institusjoner over hele Europa så 
på sammenhengen mellom kosthold 
og nivåer av 33 miljøgifter i mødre 
og deres barn fra seks europeiske 
land.

MILJØSYKDOMMER
Professor Lerner, som en del av EU- 
panelet, er i sitt fokus på miljøfak-
torer helt på linje med andre verdens - 
ledende forskere. Det er ikke i hoved - 
sak gener som er årsak til denne 
pandemien – men miljøfaktorer.

FISK MED HØYEST NIVÅ 
KJEMIKALIER
Forskerne fant at jo høyere fiske-
konsumet var, jo høyere er nivåene 

av giftige kjemikalier i blodet for 
både gravide og deres barn. Kjemi ka - 
liene inkluderte polyklorerte bifeny ler 
(PCB), perfluoroal kylstoff er (PFAS) 
og de giftige metallene arsen og 
kvikksølv.

De fant også at fruktkonsumet 
var positivt assosiert med nivåene 
av fire organofosfat-sprøytemidler 
(OP) metabolitter målt i urinprøver 
for både gravide og barn. Da de 
vurderte effekten av kostholds an-
befalingen for frukt på nivåene av 
OP-metabolittene, fant de at gravide 
som fulgte anbefalingen om mer enn 
to porsjoner frukt hver dag, hadde 
høyere nivåer av metabolittene i 
urinen, sammenlignet med lavere 
fruktforbruk.

For både frukt og fisk så observerte 
forskerne lavere nivåer av miljøgifter 
i kroppen til mødre og barn som 
konsumerte lavere nivåer av disse 
matvarene.

ØKOLOGISK MAT – MINDRE 
MILJØGIFTER
Til slutt fant forskerne at barn som 
spiste økologisk mat mer enn en 
gang per uke, hadde lavere nivåer 
av OP og ftalatmetabolitter i urinen, 
sammenlignet med barn som rappor - 
terte at de ikke spiste økologisk mat.

Studien ble utført som en del av 
Human Early Life Exposome-
prosjektet, en tverrfaglig studie som 
inkluderer 1000 gravide kvinner og 
deres barn som ble fulgt opp til en 
alder av seks til 10 år gamle i Fran - 
krike, Hellas, Litauen, Norge, Spania 
og Storbritannia.

Forskerene vurderte hvordan 
forbruket av flere matvaregrupper 
– kjøtt, fisk, meieriprodukter, frukt, 
grønnsaker, brød og frokostblan-
dinger og belgfrukter – var koblet 
med nivåene av 33 miljøgifter som 

ble målt i blod- og urinprøver fra 
gravide og deres barn .

Forfatterne sier at det er den mest 
omfattende vurderingen av sammen - 
hengen mellom matforbruk og bio - 
markørmålte eksponeringer for miljø - 
forurensninger i mor-barn-kohorter.

DEN VIKTIGSTE KILDEN ER 
GJENNOM MAT
For de aller fleste som ikke blir ut - 
satt for kjemikalier gjennom jobben, 
er forbruk av forurenset mat den 
viktigste kilden til eksponering for 
et bredt spekter av giftige miljøforu - 
rensninger. Disse kjemikaliene er 
blitt knyttet til et bredt spekter av 
helseutfordringer som kan påvirke 
barns kognitive, motoriske og atferds - 
messige utvikling og føre til høyere 
risiko for tidlig fødsel, overvekt hos 
barn, diabetes type 2 og astma m.m.

En økende mengde forskning på 
risikoen forbundet med disse gift - 
stoffene har resultert i initiativer for 
å redusere eksponeringen.

“Å forstå kildene til kostholdsekspo-
nering for miljøkjemikalier kan føre 
til nye intervensjonsstrategier for å 
redusere eksponeringen.”
Eleni Papadopoulou, forsker fra 
Folkehelseinstituttet i Norge.

“Endringer i kostholds- og matvalget 
vårt kan være en effektiv strategi for 
å unngå for høy eksponering for 
miljøkjemikalier.”
Eleni Papadopoulou, forsker fra 
Folkehelseinstituttet i Norge.

Videre sier den norske forskeren:

ØKT FOKUS PÅ MILJØGIFTER 
OG ØKOLOGISK MAT
EU-rapport og Harvard-professor 
påpeker mulige negative helsekon-
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Stor viktig studie: 
Hvordan maten eksponerer mennesker for giftstoffer

sekvenser for barns hjerneutvikling 
og antibiotikaresistens ved forbruk 
av ikke-økologisk mat.

Forskerne fant altså ut at mindre 
mengde konsumert fisk og sjømat 
ga lavere eksponering for PCB og 
PFAS, så vel som kvikksølv og arsen. 
I tillegg var høyt fruktforbruk rela - 
tert til økt eksponering for plantevern - 
midler, mens valget av økologisk 
frukt bidro til lavere eksponering av 
plantevernmiddelrester.

Menneskelig eksponering for PFAS 
har vært en stor bekymring for ameri - 
kanere siden det ble gitt ut rappor-
ter om utbredt eksponering for 
PFAS-forurenset drikkevann. U.S. 
National Health and Nutrition Exa - 
mination Survey har oppdaget PFAS 
i blodet til alle barn i alderen 3-11 år 
som ble testet fra 2013 til 2014. I 

tråd med funnene fra studien er fisk 
og sjømat blitt identifisert som en 
viktig kilde til eksponering for PFAS.

NOK BEVIS FOR Å BYTTE TIL 
ORGANISK?
Forskerne fant at forbruk av ikke- 
økologiske frukt og grønnsaker har 
vært en viktig kilde til eksponering 
for plantevernmidler. Bruk av disse 
syntetiske plantevernmidlene er for - 
budt i produksjon av mat som er 
sertifisert som organisk.

U.S. Department of Agriculture 
rapporterer at forbrukernes etter-
spørsel etter økologisk produserte 
matvarer har vist tosifret vekst i de 
fleste år siden 1990-tallet. Frisk frukt 
og grønnsaker har vært den mest 
solgte kategorien av økologisk 
dyrket mat.

“Valget av organisk framfor konven-
sjonelt dyrket frukt bidro til lavere 
eksponering av plantevernmidler og 
ftalater, samtidig som man får de 
helsemessige fordelene ved frukt og 
grønnsaker.”

Lida Chatzi, professor ved Keck 
School of Medicine i USC.

FORSKERNE MENER FUNNENE 
HAR STOR BETYDNING:
“Vi tror resultatene har viktige 
folkehelsemeldinger relatert til å 
unngå overflødig eksponering for 
miljøgifter med skadelige effekter 
for mennesker.”
Lida Chatzi, professor ved Keck 
School of Medicine i USC.

1)  https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP5324



 

Av Toril Sonja Gravdal

FTH hadde også i år egen stand på Terapeutdagene 
på Sundvolden 25.-27. oktober. Dette er en viktig del av 
vårt informasjonsarbeid, og vi opplevde, som alltid, å bli 
tatt godt i mot. Noen nye medlemmer fikk vi også.  
Bonusen for oss som deltar blir at vi får med oss en 
rekke flotte og interessante foredrag. Her følger noen 
korte innblikk. 

HVEM STYRER KROPPEN - DU ELLER TARMEN DIN? 
Første foredragsholder denne oktoberhelgen var 
Oddveig Myhre,  som er særlig opptatt av å finne ut av 
hvorfor så mange av pasientene hennes har problemer 
med mat. Hva har vi gjort med maten som gjør at så 
mange får matintoleranser?

I tarmen foregår både en mekanisk, en kjemisk og en 
mikrobiologisk metabolisme. Mikrobiotaen, alle mikro-
organismene i tarmen, spiller en sentral rolle i fordøyel-
sen av mat og drikke. Hele to kilo av kroppsvekten vår 
utgjøres av mikrobiota!

Sammensetningen av mikrobiotaen vår avgjøres av 
en rekke faktorer, blant annet tiden i mors liv, fødsel og 
barndom; mors mikrobiota, keisersnitt eller naturlig 
fødsel, brystmelk eller morsmelkerstatning, hvorvidt vi 
utsettes for gunstige bakterier mens vi er små... 

Mikrobiotaen vår påvirkes i stor grad av kostholdet 
vårt. Fersk og naturlig mat, som tilberedes fra grunnen 
med gode råvarer er alfa og omega for å opprettholde 
en godt fungerende mikrobiota. Mens et kosthold som 
inneholder mye bearbeidet mat kan føre til en dysfunk-
sjonell mikrobiota, med fordøyelsesforstyrrelser og de 
helseplager det kan medføre. 

Myhre rettet blant annet søkelyset mot lettbrus og til 
forskning som viser at en lang rekke kunstige søt nings-
midler påvirker tarmbakteriefloraen på en slik måte at 
man blir intolerant til glukose. Dersom man drikker 
lettbrus med det mål å gå ned i vekt, vil man neppe 
lykkes, siden man rett og slett risikerer å bli stadig mer 
insulinresistent, noe som igjen er forbundet med 
overvekt. 

Myhre har et stort engasjement i forhold til sammen-
hengen mellom tarmhelse og mental helse. Kronisk stress, 
mangelfull diett, usunn livsstil og bruk av antibiotika er 
blant ting som påvirker tarmhelsen og dermed også vår 
mentale helse, og det er derfor av avgjørende betyd-
ning at man endrer disse faktorene dersom man skal 
oppnå ønsket bedring. Psykoterapi og medisinering er 
ikke nok. Myhre blir provosert når hun hører ordet «bare» 
brukt i forbindelse med mentalhelse. «Er det noe som er 
viktig, så er det mentalhelsa vår», sier hun.  

Oddveig Myhre innehar en svært innholdsrik CV. Hun 
har blant annet Bachelor in Science i Mikrobiology, en 
Master of Science i Nevrologisk Immunologi og utdan-
nelse som Naturopathic Medical Doctor fra Southwest 
College of Naturopathic Medicine and Health Sciences 
i Tempe, Arizona. Gjennom mange år har hun jobbet sam- 
men med mange legespesialister, kiropraktorer, homeo -
pater, og naturleger for å skaffe seg mest mulig erfaring, 
i til legg til at hun har drevet et eget legesenter som spe - 
sialist i nevrologisk immunology. Sammen med en kollega 
har hun skrevet fire skolebøker innenfor Naturmedisin. 

IBS/ME – ET ØKENDE HELSEPROBLEM. KAN VI 
GJØRE NOE MED DET?” 
Under denne tittelen holdt overlege og professor emeri - 
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tus Arnold Berstad neste foredrag på programmet.  
Berstad har vært professor og sjef for gastroseksjonen, 
medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus i 
23 år. Han er i dag pensjonist og forsker ved Unger-
Vetlesens institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus i 
Oslo.

Han fortalte blant annet om hvordan man tidligere 
trodde at årsaken til magesår var en psykosomatisk 
sykdom, at årsaken først og fremst satt mellom ørene. 
«Her tok vi grundig feil», sa han «både når det gjaldt 
magesår og irritabel tarm.»                   

 
«Min konklusjon er at psykiske problemer er sekundært. 
Det vil si at det ikke er angst eller psyken som forårsaker 
verken irritabel tarm eller magesår, men det blir en følge 
av mageproblemene» 

Matintoleranse, IBS, Fibromyalgi og ME har en felles-
nevner i systemiske metabolske fordøyelsesproblemer 
som ofte begynner som en dysbiose i tarmen, noe som 
blant annet kan være en konsekvens av antibiotikabruk 
tidlig i livet. Man finner ofte en biofilm av sopp og bakte - 
rier i tynntarmen - Small Intestinal Bacterial Overgrowth, 
SIBO. Man finner også en proinflamatorisk tilstand med 
for lite elektroner/for mye elektronakseptorer (NO3) i 
tykktarmen. Behandlingen innebærer karbohydrat fattig 
fettrik kost, samt fjerning av biofilm i tarmen. 

Film med Arnold Berstad - «Behandling av IBS – irritabel 
tarmsyndrom» kan du se på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ISHc6O4e5cs

Linda Rahbek holdt sitt foredrag under overskriften

Hvordan påvirker mikrobiomet helse, 
immunrespons og nærings opptak, og 
hva kan vi gjøre med det?
Rahbek jobber spesifikt med matintoleranse, og har lang 
førstehåndserfaring med denne problematikken. Hun har 
mer enn 10 års erfaring innen testing av organiske syrer 
og miljøgifter, og de siste årene har hun i tillegg jobbet 
med gentesting og mikrobiomtesting. Hun holder fore - 
drag for ulike terapeutgrupper og leger både i inn- og 
utland. 

Hun rettet søkelyset mot blant annet tilsetningsstoffer 
i mat, og presiserte at dersom man skal reparere en øde - 
lagt tarmbakterieflora må man i størst mulig grad unn - 
gå slike stoffer, fordi de motarbeider det positive du 
gjør for å gjenoppbygge tarmbakteriefloraen. 

Hun understreket også at når man reagerer på spesi - 
 fikke matvarer, så trenger ikke dette nødvendigvis å være 
en immureaksjon. Det kan være at maten inne holder sub - 
stanser som du ikke har tilstrekkelig med bakterier til å 
fermentere. 

Internettforedraget «Optimal tarmhelse» kan du se på 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nm0gjUd7N
TU&app=desktop 

 
Foredraget er et samarbeid mellom Linda Rahbek og Stein 
Flaatrud, som også var møteleder på konferansen. >>>
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«Sannheten på bordet og i glasset»
var tittelen på neste foredrag i programmet. Det var 
forfatter Niels Christian Geelmuyden som stod på podiet. 
Geelmuyden har hovedfag i statsvitenskap fra Universi-
tetet i Oslo. I tillegg har han grunnfag i psykologi og 
historie, samt utdannelse fra befalsskolen for Kystartil-
leriet. 

Som alltid hadde han gode historier på lager. Lun 
humor gir foredragene hans en egen dimensjon. De 
senere årene har han utgitt flere samfunnskritiske fakta - 
bøker om mat, drikke og legemidler. ”Sannheten i 
glasset”, ”Sannheten på bordet” og kokeboken 
”Sunnheten på   bordet» er blant de mest kjente titlene. 

Geelmuyden har egen erfaring med medisiner, siden 
han etter en nyretransplantasjon for noen år siden må 
innta et nokså stort antall piller hver dag. Dette er inn - 
fallsvinkelen når han forteller at nordmenn spiser oftere 
og flere piller enn de noen gang før har gjort. I 2016 
brukte 70 prosent av den norske befolkning ett eller flere 
reseptbelagte legemidler. Målt i døgndoser er det høyest 
forbruk av kolesterolsenkende, blodfortynnende og 
smertestillende midler. I en alder alder av 70 år vil de 
fleste ta minst fem piller daglig.

Geelmuyden holdt to foredrag denne dagen. Foredrag 
nummer to hadde tittelen: «Sannheten om legemidler og 
en oppløftende mengde fordeler ved å passere 50”. 

Du kan finne en rekke foredrag med Niels Christian 
Geelmuyden på YouTube. Ett av dem finner du her: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQDTfjnNL3w

Neste post på programmet var to foredrag om eteriske 
oljer:

”Eteriske oljer; hvordan kan de støtte 
fordøyelsen?”og «Eteriske oljer kan 
påvirke både følelser og fornuft»
Det var forfatter og blogger Gry Hammer som tok oss inn 
i de eteriske oljenes verden. Hun har en allsidig studiebak  - 
grunn innen medier, statsvitenskap, litteratur, kultur, orga - 
nisasjon og ledelse, og jobber som forfatter, kurs- og fore - 
dragsholder. «Fermentering», «Den moderne jeger» og 
«Kraft og andre styrkedrikker» er blant de mest kjente 
titlene. I 2017 ble hun kåret til Matprisens «Årets blogger». 

Visste du at eteriske oljer, blant annet, i større eller 
mindre grad er antiseptiske/antibakterielle, soppdre pen-
de, slim løsende, immunstyrkende, krampeløsende, beten-
nelses hemmende, beroligende, lokalt smerte stillende, 
fordøy elsesfremmende, stimulerende, cellefornyende…

Og at eteriske oljer kan virke positivt inn på:
• Fordøyelsessystemet
• Luftveiene
• Muskler/skjelett
• Hjerte/kar/lymfesystem 

• Det reproduktive system
• Huden
• Psyken, hjernen, sjelen 
• Infeksjoner
• Immunforsvaret

På bloggen hennes kan du få hennes beste råd for å 
styrke tarmen til et bedre og gladere liv:  
www.gryhammer.no

”Langtidsstress, fordøyelses
problemer og påvirkning av hjernen”
Ernæringsterapeut Marianne Fjordgård fra Danmark 
holdt sitt foredrag med overnevnte tittel. Hun har skrevet 
5 bøker om kost og sunnhet, fordøyelses problemer og 
probiotika. Hun gir individuelle ernær ingsterapier i egen 
klinikk i Danmark, og underviser og holder foredrag både 
i Norge og Danmark. I tillegg skriver hun artikler om 
kosthold og sunnhet. 

Hva mener vi når vi bruker ordet stress?
•  Når utfordringene i hverdagen, med arbeid og familieliv, 

overskrider det enkelt menneskes ressurser.
•  Når vi føler at vi ikke selv har kontroll over 

begivenhetene.
På plansjen med overskriften «Ta det med ro - det er stress 
nok til oss alle!» trekker hun fram ulik stress som virker på 
kroppen: arbeidsbelastninger, fysiske og psykiske stress-
faktorer, næringsfattig kost, stimulanser og svingende 
blodsukker.

Hun viser hvordan Noradrenalin og Dopamin virker ved 
positivt stress, og hvordan hormonet Cortisol virker nega - 
tivt ved langvarig stress. Overvekt og fettdepo nering 
rundt magen, nedsatt immunforsvar, nedsatt stoffskifte 
og nedbryting av benmasse er stikkord i denne 
sammenhengen. 

Langtidskonsekvenser av stress kan således være 
hjerte- karsykdommer, diabetes, benskjørhet, allergier, 
astma, depresjon, angst, demens, Alzheimers og Parkinson.

Søndagens program åpnet med foredraget 

”Tarmens mikrober styrer både 
”kropp og sjel»  på godt og vondt” 
ved biokjemiker/mikrobiolog Jan Raa
I løpet av de siste tjue årene er det publisert mer enn  
12 000 vitenskapelige artikler som har ordet «mikro-
biota» eller «microbiome» i tittelen. Dette er fagartikler 
som er publisert i anerkjente tidsskrifter, og dette 
forteller noe om hvilken plass forskning på dette feltet nå 
har fått. 

Det er flere ting som påvirker mikrobiotaen vår. Livsstil 
er en viktig faktor. I vår vestlige verden er det flere årsaker 
til at vårt mikrobiom blir mindre allsidig enn mikrobiomet 
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til mennesker som lever nærmere på naturen. De har oftest 
et mye større antall ulike arter bakterier.  Et slikt allsidig 
mikrobiom er viktig for en velfungerende fordøyelse. 

Ett eksempel på at bakterier er viktige for oss kan illu - 
streres med et bilde av et barn som spiser jord. Hadde 
dette vært farlig så hadde evolusjonen fjernet trangen 
vår til å gjøre dette for lenge siden.

Tap av arter og ubalanse i tarmen kan føre til ulike 
sykdommer som infeksjoner, fedme, diabetes, inflam ma-
sjoner og nevrologiske forstyrrelser som ADHD, autisme 
og parkinson. Mange lidelser starter i tarmen og ikke i 
hjernen.

Blant årsakene til sykdommene er vestlig kosthold, anti - 
biotika, antiseptika, miljøgifter og herbicider.

«Det var bakteriane som var her på jorda først. Vi 
menneske måtte tilpassa oss», mener han.

Se foredraget «Tarmens mikrober bestemmer» her:
https://www.youtube.com/watch?v=LL_zBganaXI

”Faste  med helseeffekter som er 
bekreftet av banebrytende ny  
forskning! ved lege Stig Bruset
Forskning viser at faste har en rekke målbare effekter. 
Det ser ut til å «nullstille kroppen», på en måte som kan 
sammenlignes med å restarte en datamaskin. Samspillet 
mellom hormonene harmoniseres. Bruset anbefaler 14 
timers faste og 10 timer til måltider. Dette vil si at man 
kan hoppe over frokost dersom man ikke er veldig sulten, 
eller dersom man spiser sent om kvelden.

Man kan velge å faste av helsemessige årsaker, for 
eksempel for å rense kroppen, eller for å gå ned i vekt. 

Faste kan også brukes som innledning til en eventuell 
eliminasjonsdiet.

Faste er en del av vår evolusjonære fortid, og brukes 
fremdeles av flere store religioner.

Når det gjelder vekt og ønsket vektreduksjon fram hol-
der Bruset fordelene ved å være aktiv i hverdagen. Det å 
gå eller sykle til jobben, gå tur med bikkja, gå i trapper, 
måke snø, jobbe i hagen, hugge ved... kan forbrenne opp - 
til 3500 kcal.  Det er mer enn dobbelt så mye som det 
man forbrenner ved moderat aktiv trening! En time rask 
gange, sykling, jogging, løping, langrenn, svømming pr. 
dag gir en ukentlig forbrenning på opptil  1500 kcal. 

Konklusjonen må være: faste og hverdagsaktivitet ser 
ut til å være nøkkelen for trivselsvekt og god helse. 

Se «Faste motvirker livsstilssykdommer» med Stig Bruset 
på:  https://www.youtube.com/watch?v=Q1P8Dp8Zj1I

Avslutningen på Terapeutdagene er foredraget

”SIBO – en vanskelig nøtt å knekke, 
men det er håp!” ved ernæringstera
peut og lærer Jens Veiersted
SIBO - Small intestinal bacterial overgrowth er en økning 
av bakteriene i tynntarmen.  Man finner flere bakterier 
enn det skal være og/eller andre typer enn normal. Mye 
tyder på at dette handler om en dysbiose. SIBO har nylig 
blitt anerkjent som en underliggende årsak til:

* Irritable bowel syndrome (IBS)
*  Nye anfall av Crohn’s (oppblomstring av symptomer) 
*  Cøliakipasienter som ikke blir bra på en glutenfri kost

SIBO fører til fermentering i tynntarmen som normalt ikke 
skal finne sted. Symptomene omfatter luft i magen, opp - 
blåsthet, magesmerter, diaré og forstoppelse.

Det som gjør SIBO til et problem er at bakteriene 
spiser av maten før nær ings stoffene absorberes. Bakteri-
ene skader tarmslimhinnen og reduserer næringsopp-
taket. Skadene kan føre til beten nelse og utvikling av 
matvareintoleranse. Bakteri ene produserer gass – 
oppblåsthet, smerte, diaré, for stoppelse.... Noen av 
bakteriene svekker fettabsorpsjonen og opptak av A, D, 
E, K. Bakteriene og produkter fra dem kan komme inn i 
blodet. Dette kan selvfølgelig gi mange forskjellige 
symptomer.

Behandling av SIBO er en oppgave for terapeuter med 
spesialutdannelse, men de fleste terapeuter kan hjelpe 
pasienten noe på vei ved blant annet å anbefale et 
kosthold som støtter fordøyelsesfunksjonene og ikke 
mater de uønskede bakteriene.

Film om SIBO med Jens Veiersted kan ses på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=s-OZ0yoACFo

Du kan kjøpe tilgang til alle foredragene i sin helhet her:
https://tunmed.no/pages/studie.asp?id=300&src=fbvid2



Tenner helse&16

Tannhelse uten grenser
Tannhelse Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpe organisasjon 

(forening) som arbeider for å fremme oral helse i land der det finnes dårlige tann-
helsetilbud. En gruppe frivillig tannhelse personell reiser og hjelper dem som har 

størst behov for behandling, uavhengig av pasientens politiske, etniske og religiøse 
tilhørighet. De frivillige arbeiderne utfører gratis akutt behandling, profylaktisk 
arbeid og undervisning i oral helse. Årets hjelpeprosjekt i Etiopia er i gang. Et 
team med tannhelsearbeidere skal lære opp lokalt tannhels epersonell, utføre 
pasientbehandling, og drive opplæring til forebyg ging. Teamet består av 5 
tannleger, 2 tannpleiere og en tanntekniker. Sammenhengen mellom oral helse  
og systemisk helse blir stadig mer akserptert; sykdommer i munnen kan føre til 

sykdommer i resten av kroppen. Med et tverrfaglig samarbeid med fokus på 
forebygging ønsker man å hjelpe flere mer effektivt til bedre helse og livskvalitet.  

Les mer: tannhelseutengrenser.no 

GOD TANNHELSE 
– spesielt viktig for barn 
med medfødt hjertefeil
Medfødt hjertefeil kan gi økt risiko for hull i tennene, og 
noen hjertesyke barn har også økt risiko for å få den 
livstruende tilstanden endokarditt - årehinnebetennelse. 
Det er ofte munnhulebakterier som er  årsaken til at 
denne betennelsestilstanden utvikles. Forebyggende 
tannstell og munnpleie er derfor av avgjørende 
betydning for disse barna.

https://www.ffhb.no/om-hjertefeil/a-leve-med-hjertefeil/tannhelse/

Mange pasienter med kjevesmerter får ikke  
nødvendig hjelp
TMD - temporomandibulær dysfunksjon, kommer av de latinske navnene for skjelettdelene som inngår i kjeve - 
leddet: os temporale = tinningbenet, og mandibula = underkjeven. TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon 
og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd. Symptombildet varierer mye og personer med TMD 
kan ha forskjellige plager. 

Symptomer kan være:
• Smerter og ømhet i kjeve/ansikt
• Lyder fra kjeveledd (klikke- eller skrapelyd)
• Redusert bevegelse av underkjeven
• Overbevegelighet av underkjeven

• Forbigående låsing i kjeveledd
• Nakkesmerter, hodepine og/eller svimmelhet
• Øreplager, for eksempel lydfølsomhet og smerte

De fleste tilfeller av TMD er forbigående, men det anslås at noen hundre pasienter lever med kronisk TMD uten at 
de får behandling som hjelper dem i norsk helsevesen. Et utvalg av fagfolk har slått fast at behandlingstilbudet i 
Norge ikke er bra nok, og de har derfor anbefalt at man bygger opp kompetansen.

Dersom det ikke finnes et dekkende og forsvarlig tilbud i Norge, kan pasienter ha krav på behandling i utlandet. 
Imidlertid har pasienter opplevd å få avslag på søknaden sin med begrunnelsen: «Nødvendig kompetanse og 
behandling finnes i Norge.»

Flere hardt rammede pasienter har stått fram i media og fortalt om fortvilelsen over ikke å få hjelp.
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Forslag om verdensomspennende 
forbud mot amalgam
World Alliance for Mercury Free Dentistry leder arbeidet med å avslutte all 
bruk av amalgam som tannfyllings materiale i hele verden. Nå foreligger det 
et afrikansk forslag som innebærer utfasing av bruk av amalgam på barn, 
gravide og ammende kvinner fram mot 2021, og et totalforbud mot amalgam 
fra 2024. Flere europeiske land gjør motstand, og det arbeides derfor intenst 
for å engasjere og å få med europeiske politikere på forslaget.

Det afrikanske forslaget kan leses på engelsk her: 
http://www.tf.nu/images/uploads/Afrikanska_ländernas_förslag_
kvicksilverförbud_COP3.pdf

Dvitamin og emaljefeil
En studie, gjort av forskere fra Copen-
hagen Prospective Studies on Asthma 
in Childhood, har funnet en sammen-
heng mellom et høyt D-vitamintilskudd 
under graviditeten og nedsatt risiko 
for emaljefeil hos barn.1) Studien viser 
at barn av mødre som har fått en høy 
dose D-vitamin under svangerskapet 
har nesten 50 prosent lavere risiko for 
emaljefeil, sammenlignet med dagens 
anbefalte dose.

Det er første gang forskere har sett 
på sammenhengen mellom D-vitamin 
og emaljefeil, og resultatet kom derfor 
som en overraskelse.

1)  https://jamanetwork.com/journals/jama/
fullarticle/2484338 

Nytt hjelpemiddel for  
bedret tannpuss
Oral-B har kommet med en avansert ny elektrisk tannbørste som kan hjelpe deg å 
forbedre tannpussingen. Basert på data fra tusenvis av mennesker, kan den kjenne 
igjen individuelle pussestiler og på den måten analysere hvordan man pusser tennene. 
På bakgrunn av dette gir den tilbakemeldinger både under og etter tannpussingen for 
å hjelpe til å sikre at alle tannområder blir pusset tilfredsstillende. Dataene fra tann-
børsten overføres via Bluetooth til en egen app på mobiltelefonen.

I gjennomsnitt er en vanlig tannpuss gjennomført på i mellom 30 og 60 sekunder. 
Undersøkelser har vist at de som bruker Oral-B-appen når de pusser tennene, har en 
gjennomsnittlig børstetid på 2 minutter og 22 sekunder. Dette er 22 sekunder lengre 
enn det tannleger anbefaler som børstetid. 

HAR DU LYST TIL Å PRØVE DENNE NYE TANNBØRSTEN? 
Send oss et kort eller en e-post. To av våre lesere får hver sin tannbørste. Hvis 
mange er interessert, må vi trekke lodd. 
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Oversatt av Anders Brettingen

Artikkelen er en oversetting av den første tiende-del av 
kapittel 4, som har tittelen over, fra boken «Health and 
Nutrition Secrets That Can Save Your Life», (revidert 
utgave) av Russel Blaylock, 2006, Health Press NA Inc.

Boken kom i første utgave som innbundet i 2002. I 
2006 ble en revidert utgave utgitt i paperback (mykt 
omslag), og på Kindle format. Lybokutgaven (Audible 
audiobook) av den reviderte utgaven utkom 2011. En 
MP3-CD utgave utkom også i 2011. En audio-CD 
utgave utkom i 2013.

Oversetteren har selv kjøpt både den nå utilgjenge-
lige Kindle-utgaven, og nylig lydbokutgaven, som for - 
resten er svært godt innspilt.

Flourid er den generelle betegnelsen på fluor i kje - 
misk forbindelse. Fluor er egentlig grunnstoffet, eller 
den rene formen, som knappest finnes, og som heter 
«fluorine» på engelsk. Flourider («fluorides» på engelsk) 
er mye vanligere forekommende.

Kapittel 3, det forut i boken, «Kvikksølv: Den Tause 
Morderen», er det «forrige kapittelet» som forfatteren 
referer til her i innledningen.

 
«Tilsetting av flourid er det største tilfellet av 

vitenskapelig bedrageri I dette århundret.» - Robert 
Carton, PH.D., tidligere forsker i EPA [Environmental 

Protection Agency, Miljøverndepartementet], 1992

«Angående tilsetting av flourid, burde EPA handle 
umiddelbart for å beskytte offentligheten. Ikke bare ut 
fra kreftdataene, men ut fra bevis for benbrudd, artritt, 

mutasjonsfremming og andre virkninger.» - William 
Marcus, Ph.D., Senior EPA toksikolog, 1992

Om ikke det forrige kapittelet skremte deg, så skal nok 
dette. Ikke at det er min hensikt å skremme deg; jeg for - 
søker heller å informere deg om de reelle farene du og 
din familie står overfor hver dag. Uheldigvis er denne 
verdenen bosatt av noen mennesker som søker profitt 
uansett kostnad og som ikke bryr seg om offentlig vel - 
være og trygghet. Fluorfortellingen vil sterkt bevise at 
vi har rett i å være mistenkelige overfor megabedrifter. 
Vi vil nå se hvordan disse institusjonene har gjort alt i 
sin makt for å unngå sivilt ansvar og for å manipulere 
regjeringen, vitenskapelige institusjoner, og de medi - 
sinske og tannlege-profesjonene, alt til sin egen for- 
tjeneste.

De fleste av oss har vært ledet til å tro, av et kraftig 
propagandanettverk, at fluoridering av drikkevann, 
vanlig tannbørsting med fluortannpasta, og jevnlige 

fluorbehandlinger ikke bare er en god måte å unngå 
hull i tennene på, men også at fluorideringspraksisen i 
seg selv er svært trygg. Ingenting kunne vært lenger 
unna sannheten. De som fremmer dette synet har et 
ytterligere motiv, og som vi vil se, så er det ikke din helse.

HVA ER FLUORID?
Et fluorid er en forbindelse som består av det høyt reak - 
tive grunnstoffet fluor samt et annet grunnstoff (eller 
grunnstoffer). For eksempel, når fluor forbinder seg 
med hydrogen, blir forbindelsen hydrogenfluorid dannet. 
Fluor kombinerer også svært lett med grunnstoff metal-
lene, slik som kalsium og natrium, og den nye forbin-
delsen utviser da metalliske egenskaper; det er disse 
forbindelsene og deres potensiale til å akkumulere i det 
menneskelige vevet som vil oppta oss mest.

Halogenet fluor er en gulaktig, giftig, høyst etsende 
gass. Halogener er en klasse av ikke-metalliske kjemiske 
grunnstoffer som også omfatter klor, brom, og jod, og 
som brukes industrielt til å drepe patogene organismer 
– og kan drepe menneskeceller og. Ett halogen, klor, 
kan drepe alle livsformer inkludert virus og til og med 
prioner (kort for «protein-aktig infeksiøs partikkel», et 
nukleinsyrefritt protein som kan overføre smittsom syk - 
dom, og som er ansvarlig for slike nedrige tilstander 
som kugalskap og Creutzfeldt-Jakobs sykdom).

Fluor er det minst tette og mest aktive medlemmet av 
dets kjemiske klasse; det kan til og med fortrenge oksy - 
gen fra vann. Og, fordi det er så reaktivt, så forekom-
mer det aldri ubundet i naturen. Fluorid er også et bi - 
produkt av aluminium-, stål-, og kunstgjødsel-industriene. 
Det er avgjørende å huske at fluorid er så reaktivt at 
det kan spise gjennom stål, glass, jern, aluminium og de 
fleste andre forbindelser; sammen med kvikksølv er det 
en av de giftigste forbindelsene på jorda.

Forbindelsene til grunnstoffet er i vid bruk i industrielle 
prosesser. For eksempel brukes fluorsyre (en vannløs-
ning av hydrogenfluorid) i glassetsing, og natriumfluorid 
i høye konsentrasjoner brukes i rottegift og pesticider 
– i mindre konsentrasjoner vil du finne det i tannkremen 
din. En vanlig ingrediens i mange tannpastaer, hexafluoro - 
silikat (også kjent som natrium silisiumfluorid), tilsettes 
drikkevann. I lavere konsentrasjoner enn de som brukes 
til å drepe ugress, forteller ekspertene oss at stoffet ikke 
bare er sunt, men at det også forbygger hull i tennene 
og fremmer god tannhelse.

HISTORIEN OM FLUORID I FOREBYGGINGEN AV 
HULL I TENNENE
Embetspersoner som høylytt fremmer tilsetting av fluor 
i offentlig drikkevann, hevder unngåelse av hull i tenn - 

Flourid:  
Hva har de gjort med oss nå?
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ene som deres motivasjon. De siterer ofte studier som 
sammenligner tannråterater i områder fluorid var til - 
satt (flouriderte) med ufluoriderte områder, som påstår 
å vise dramatiske reduksjoner i tannråte hos barn – så 
mye som 60% forskjell. Hvis dette var sant, og fluorid 
virkelig var trygt, ville det vært et virkelig mirakuløst 
stoff, men det ville ennå ikke rettferdiggjøre å tilsette 
det til vannet, bare fordi vi medisineres og har ikke en 
gang blitt gitt et valg i saken, som du skal få se. Slik det 
står, så finnes det faktisk ingen troverdig bevis for at 
fluorid tilsatt vannet minker tannhullsraten i det hele 
tatt, og flere studier har overbevisende vist at fore kom - 
sten av hull i tennene i flouriderte områder faktisk er 
høyere.

Kort etter århundreskiftet ble det lagt merke til at 
barn i visse områder hadde en høy forekomst av skadde 
tenner. Videre undersøkelser viste at denne flekkingen 
av tannemaljen, kjent som «dental fluorose», var forår - 
saket av forhøyede nivåer av naturlig forekommende 
fluorid i visse vannsystemer. Dette funnet motiverte det 
amerikanske tannlegeforbundet (American Dental 
Association, ADA) og den amerikanske offentlige helse - 
tjenesten (U.S. Public Health Service, USPHS) til å opp - 
fordre til fjerningen av fluor i vannet i disse områdene. 
H. Trendley Dean i USPHS gjorde det opprinnelige 
arbeidet på dette problemet.

Ved dette veikrysset, tok Dr. Gerald Cox opp banne-
ret og foreslo at å bruke en mindre dose fluorid ikke 
bare kunne forhindre dental fluorose, men også kunne 
beskytte mot hull i tennene. Han foreslo å tilsette 1 del 
per million (ppm) til det offentlige drikkevannet. Han 
gjorde disse uttalelsene uten [å vise til] noen studier, på 
mennesker eller ellers, som skulle vise at det skulle være 
trygt og effektivt. Det som gjør dette så interes sant, er 
at Dr. Cox var i staben i Mellon Instituttet, og Mellon-
familien eide Aluminum Company of America (Alcoa). 
En av hovedavfallsproduktene produsert i aluminiums-
industrien er fluorid. På grunn av dens intense etsende 
evne og ekstreme giftighet, hadde avhending av fluorid, 
opp til den tid, vært en svært dyr og kontroversiell  
opp gave. Så hva skulle aluminiumsindustrien gjøre  
med all denne giftige fluoriden? Trygg avhending kostet 
jo tross alt bedriften flere millioner dollar hvert år. 
Ironisk nok skulle svaret vise seg å komme fra regje-
ringen.

Heldigvis for Alcoa, var Andrew Mellom, dets grunn-
legger, også finansminister. Interessant nok var USPHS 
(de offentlige helsetjenestene) den gang under direkte 
kontroll av finansministeren. Dr. Dean, som etterhvert 
kom til å støtte å tilsette 1 ppm i drikkevannet, som en 
trygg og effektiv måte å redusere hull i tennene (dental 

karies) på, ble kjent som «Mr. Flouridering», og ble ut - 
nevnt av USPHS til å lede fluorideringsstudiene.

Som Dr. John Yiamouyiannis bemerket i sin fremrag-
ende bok, Fluor, aldringsfaktoren (Fluoride. The Aging 
Factor), advarte det amerikanske legeforbundet (AMA, 
American Medical Association), på den 18. september, 
1943 (i det flouridering første gang ble foreslått), at 
fluorid er et kraftig protoplasmisk giftstoff, og at på 
grunn av dets utbredte forekomst i naturen, kunne akku - 
mulering av giftstoffet bli et alvorlig problem hvis vann 
skulle tilsettes fluor (fluorideres). På 1. oktober, 1944 
bemerket også det amerikanske tannlegeforbundets 
fagtidsskrift (Journal of The American Dental Associ-
ation) at «potensialet for skade er større enn for bed - 
ring.» Forbundets nåværende medlemskap gjør godt i å 
minnes at i denne samme artikkelen anerkjente ADA 
(det amerikanske tannlegeforbundet) at så lite som 
1,2-3,0 ppm fluorid i drikkevann var assosiert med «utvik - 
lingsforstyrrelser i bein som osteosklerose, spondylitt, 
og osteoporose, så vel som gikt.»

Til tross for disse advarslene overbeviste Dr Cox Dr 
J.J. Frisch, en tannlege fra Wisconsin, om å aktivt frem - 
me fluoridering av drikkevannsforsyningen. I henhold til 
historikere på den tiden, ledet Frisch fremstøtet med 
vanviddet til en religiøs fanatiker og snudde det om til 
et politisk korstog.

Disse utviklingene var selvsagt akkurat det Alcoa sine 
eiere ønsket. I 1944, i henhold til høringer foran komi-
teen for mellomdelstatlig og utenlandshandel (Com-
mittee on Interstate and Foreign Commerce) av - 
 Fortsetter på side 26. 
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Et stort antall barn kan miste  
offentlig støtte til tannregulering

Dette har fått mange til å reagere, både foreldre og 
fagfolk. 

Tannlegeforeningen mener regjeringen burde ha hørt 
på faglige råd før de kuttet i støtten til tannregulering. 
«Det er viktig å høre på fagmiljøet, og jeg synes man 
burde ta seg tid til det når det gjelder en så stor gruppe 
barn og ungdom», sier Camilla Steinum, president i Den 
norske tannlegeforening, til NRK.

I en kronikk i Dagens Medisin 26. oktober stiller fem 
tannleger og kjeveortopeder følgende spørsmål:

«Kan vi stole på at «grundige» rapporter er objektive 
og vel fundamentert i forskning? Kan rapportene bære 
preg av å være politiske bestillingsverk?» De viser til at 
helseminister Bent Høies beslutningsgrunnlag i forhold 
til avgjørelsen om at en stor gruppe pasienter (gruppe 
C) innen tannregulering skal miste sin refusjon med 
begrunnelsen om at dette er kosmetikk, bygger på to 
rapporter av Helsedirektoratet fra 2014 og 2017. De 
har flere innvendinger til både fagkompetanse hos 
rapportforfatterne, samt mangelfull redegjørelse for 
hvem som har skrevet den ene rapporten. 

«Reguleringstannleger eller kjeveortopeder er tann -
leger med spesialistutdanning. Det tar åtte år (fem+tre) 
på universitetet for å tilegne seg kunnskap og ferdig-
heter for å kunne arbeide som spesialist i kjeveortopedi. 
Gruppe C utgjør cirka halvparten av de pasientene vi 
behandler hver dag. Det betyr i helseministerens øyne at 
vi jobber halvparten av vår tid som kosmetologer. Da er 
det jo selvsagt betimelig å spørre seg om samfunnet 
virkelig er tjent med å utdanne så mange kjeveortopeder. 

For samfunnet koster det anslagsvis tre–fire millioner 
kroner å utdanne en kjeveortoped. Hvorfor skal sam-
funnet gi denne utdanningen gratis når det egentlig ikke 
er behov for den? Eller kan det være noe galt med kunn - 
skapsgrunnlaget og beslutningsgrunnlaget til helse-
ministeren? Vi velger å holde enn knapp på det siste, og 
det er her vi kommer tilbake til Høies to «grundige» 
rapporter», skriver de.

Gjeldende definisjon av akseptabel oral helse inne-
bærer at brukeren har tilfredsstillende tyggefunkjon, 
ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munn-
hulen, kan kommunisere og ha sosial omgang uten pro  - 
blemer som skyldes tennene. Jmfr. Stortingsmelding Nr. 
35. (2006–2007): «Tilgjengelighet, kompetanse og 
sosial utjevning – framtidas tannhelsetjenester». Avvik 
som fører til psykososiale problemer for det enkelte 
individ, omfattes av denne definisjonen. 

«Undersøkelser viser at det ikke er grunnlag for å si at 
visse psykososiale problemer er lettere å leve med for 
den enkelte enn visse fysiske problemer. Det er mer 
relevant å knytte kjeveortopedisk behandling til 
begrepet «helse» enn til begrepet «sykdom». Pasienter i 
gruppe C oppfyller ikke kriteriene i definisjonen av 
akseptabel oral helse og må derfor anses som nødvendig 
tannbehandling.»

For alle som ønsker å lese forfatternes velformulerte 
kronikk i sin helhet, finnes den her: https://www.
dagensmedisin.no/artikler/2019/10/26/fjerning-av-
tannregulering--og-kvaliteten-pa-offentlige-rapporter-
eller/

I Stortingsmelding Nr. 35. (2006–2007): 
«Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – 
framtidas tannhelse tjenester», fikk Helsedirektoratet i 
oppdrag å utarbeide faglige retningslinjer om hva som 
ligger i nødvendig tannhelsehjelp/tannbehandling.

«Fellesskapet bør ikke sponse forbedringer av barns utseende»,  
sier helseministeren.
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Nå blir fluor forbudt i skismøring 
Fluor i skismøring har vært i bruk 
siden begynnelsen av 1980 tallet. 
Det har gitt skiløperne ekstra god 
glid, men det har også hatt en høy 
pris.  Ikke bare har det vært svært 
dyrt å kjøpe inn, det har også på - 
ført mennesker ubotelige helse-
skader. I tillegg har det ført til foru - 
rensning av naturen. Gjennom en 
serie artikler har Dagbladet denne 
høsten rettet søkelyset mot de 
alvorlige problemene som fluor-
holdig skismøring fører med seg. 
Dette har ført til at Det internasjo-
nale skiforbundet nå har vedtatt et 
totalforbud mot bruk av fluorholdig 
skismøring i alle konkurranser. For - 
budet vil gjelde fra sesongen 
2020/21. Vinteren 2018 ble det 
innført forbud mot fluorholdig ski - 
smøring i konkurranser for barn 
under 16 år. 

Seksjonsleder i kjemikaliesek-
sjonen i Miljødirektoratet anbefaler 
at man ser etter skismøring som er 
svanemerket.1) Denne innholder 
ikke fluor. Hun sier også at fluor-
produk ter skal leveres som farlig 
avfall. Ditt nærmeste innleverings-

sted kan du finner på sortere.no 
Også produksjonen av fluor-

holdig skismøring innebærer store 
trusler mot helse og natur. Miteni-
fabrikken i Trissino har laget norsk 
skismøring siden 1980-tallet. Nå 
anklages sel skapet for miljøkrimi-
nalitet. Fors kere ved Universitetet i 
Padova har funnet en overhyppig-
het av kreft, diabetes, skrumplever 
og annen alvorlig sykdom blant 
arbeiderne ved fabrikken. Årsaken 
til helseska dene hos Miteni er først 
og fremst kjemikalet PFOA. Ren 
PFOA har ikke vært tilsatt i skismø - 
ringen. Men PFOA har oppstått 

som en kjemisk reaksjon under 
produksjonen.

Nærmere 130 000 mennesker 
er i tillegg rammet av høye fluor-
fore komster i drikkevannet, noe 
som spores tilbake til utslipp av 
avfalls vann fra Miteni-fabrikken. 

Under Miteni anlegget ligger i 
tillegg det nest største grunnvanns-
reservoaret i Europa.

Kilde: Dagbladet 

1) https://www.nrk.no/innlandet/
miljodirektoratet-tilrar-a-levere-
fluorsmurning-som-farleg-avfall-1.14794524

I en artikkel i tannlegetidende 
9-2017 er hovedbudskapet at: 

Det er god dokumentasjon for at 
fluor har kariesforebyggende effekt.

Dersom norske anbefalinger 
følges, er det ikke dokumentert 
skadelig effekt.

Fluortannkrem, fluortabletter og 
fluorskyllevann for tennene er ikke 
farlig å bruke, mener tannleger. 
Dette inneholder hverken PFAS 
eller farlig fluorgass, men fluorid. 
Mengden fluor man får i seg ved 

anbefalt dosering er liten, det skal 
store doser til for at fluoriden skal 
være skadelig. Dersom drikkevannet 
inneholder fluor er det viktig å til - 
passe fluorinntak fra andre kilder 
for barn med tenner under dannelse 
for å unngå dental fluorose. Tann - 
helsepersonell skal gi individuelle 
råd om bruk av fluortannkrem og 
fluortabletter, slik at det totale inn - 
taket av fluor ikke blir for høyt. 

Skadelige effekter av fluor opp - 
står kun etter systemisk admini stra-

sjon, det vil si at fluor svelges og 
tas opp i kroppen. I Norge er det 
ikke lovlig å tilsette fluor til drikke -
vann, men drikkevann fra private 
brønner kan inneholde mer enn 1,5 
ppm fluor. Mattilsynet anbefaler å 
sende inn vannprøver til et labora-
torium for å kontrollere fluormengde 
i brønnvann. 

Hele artikkelen kan leses her: 
https://www.tannlegetidende.
no/i/2017/9/d2e99

Fluor i tannkrem
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Av Einar Flydal, cand.polit og Master 
of Telecom Strategy and Technology 
Management 

Teksten er en lett redigert utgave av 
bloggpost http://einarflydal.com den 
20.11.2019

Leger i demonstrasjonstog er ikke et 
vanlig syn. I Stuttgart, hovedstaten i 
delstaten Baden-Württemberg, dro 
et trettitalls leger i hvite frakker til 
delstatsministeriet for å protestere 
mot 5G-utbyggingen, rapporterte 
Stuttgarter Zeitung den 23. oktober. 
Deres budskap var enkelt, og ville 
vært nøyaktig det samme om de 
hadde tatt for seg AMS-målere, 4G 
eller WiFi: – Stadig flere blir syke av 
elektrotåka. Nå er det på tide å 
sette ned foten og tenke seg om!

Disse tyske medisinernes lille 
demonstrasjon skriver seg inn i den 
lange rekken av opprop og protester 
fra medisinere verden over som er 
kommet i årtier. Kommer norske leger 
snart på banen? De medisinske be - 
visene foreligger, men legene har 
gjennom mange år blitt instruert av 
biologi-ukyndige fysikere at slike 
virkninger ikke kan forekomme, selv 
om de forstår det utmerket godt når 
de får en smule facts på bordet, og 
kan se det av epidemiologiske stu dier 
og av pasientenes epikriser.

Søndag 24. november er det 
demon strasjoner mot 5G i alle 
nordiske hovedstader. Noen leger 
tok turen dit, om enn ikke i hvit 
frakk og stetoskopet rundt halsen?

“I vår praksis har vi stadig flere 
pasienter som reagerer med overøm - 
fintlighet på elektrotåka,” fortalte 
Jörg Schmid, spesialist i psykiatri og 
psykoterapi i Stuttgart, til avisa 
Stuttgarter Zeitung under demon-
strasjonen: – Symptomene varierer 
fra hodepine, tinnitus og vanskelig-
heter med konsentrasjon til hjerte-
rytmeforstyrrelser. Og selv om man 
måtte betvile at det er påvist en 
direkte forbindelse mellom mobil-

stråling og kreftsykdommer, er det 
nå mange vitenskapelig baserte indi - 
kasjoner på kreft-fremmende virk - 
ninger av slik stråling, fortalte han.

Cornelia Mästle, indremedisiner 
og kardiolog fra Winterbach, hadde 
samme budskap, og trakk konklu sjo-
nen som de overleverte til det nye 
Stabskontoret for sivil deltakelse som 
er opprettet etter at De Grønne kom 
til makten i delstaten: ”Vi krever føre- 
var-strategier for å beskytte befolk - 
ningen, bredere forskningsinnsats 
og stans i utrullingen av 5G mobil-
nett. 5G mobil og trådløs kommu ni-
ka sjon må bare tillates utbygd hvis 
man kan påvise at det er trygt”, 
krevde Mästle.

Til tross for at tyske og norske strå - 
le vernmyndigheter står på samme 
linje, har medisinere i Tyskland langt 
mer kunnskap om helsevirkninger 
fra mikrobølger, og de har skrevet 
under protestopprop i tusentall, 
uten å bli hørt. Det tyske stråle ver-
net følger ICNIRP som følger IEEE, 
slik alliansepolitikken gjør. I DDR 
fulgte man Sovjets strålevern, som 
drev omfattende grunnforskning som 
fortsatt ligger til grunn både for vest - 
lig og østlig bruk av mikrobølger og 
millimeterbølger – såvel til terapeu-
tiske formål, til radar, forsvarssys te-
mer og våpen.

Men nå er også det norske Stråle - 
vernets meningsmonopol brutt: 
Sammendrag og analyser av det 
medi sinske materialet som både på - 
viser skadevirkningene og viser hvor - 
dan de blir feid under teppet, fore - 
ligger på norsk. Tusenvis av nord -
menn leser seg nå opp på dette stof - 
fet. Det er bare å håpe at legene 
kommer etter. Har du en lege i fami - 
lien, burde gaveidéen være klar: 
Bestill «5G-boka» nå og bidra til fag - 
lig fornying i den norske lege stand e n ! 
AMS-målerne er samme sak. Det er 
nå samlet inn 3 millioner kroner til 
å trekke AMS-målerne for retten. 
Helsevirkningene fra den mikrobøl-
gede strålingen står sentralt. 

Det er forresten ikke bare folk som 
blir syke. Insektene forsvinner – både 
fra kjøkkenet, rundt AMS- målerne, 
fra søpla, hagen, byene og naturen. 
– Ja, til og med fra kuruker og hunde - 
bæsj, der det alltid krydde av liv da 
vi voksne var små. Insektsforskerne 
står uten forklaring – inntil de begyn - 
ner å se på virkningene av mikro-
bølger, slik ”The Insect Inspector” 
viste i sitt foredrag på Litteratur-
huset i Oslo 26. oktober (søk ham 
opp på YouTube!).

Dette er ganske enkelt ikke til å 
leve med. Derfor må vi gjøre noe 
med det. Legene er av dem vi tren - 
ger på banen – når de har fått satt 
seg inn i sakene uten skylappene fra 
Strålevernet.

 

Leger protesterer mot stråletåka: 
– Stadig fler blir syke av den

I den nye boka om 5G finnes en 
oversikt over svært mange opprop, 
uttalelser med med fra leger og 
andre fagfolk som kommer med 
advarsler. Boka kan bestilles her: 
https://einarflydal.com/bestill-5g-
boka-na/ 



Tenner helse&24

Menneskekrigen mot mangfaldet 
og dei livstrugande konsekvensane

Kampen mot mangfaldet må ikkje berre opphøyra, me må snu 180 grader. 
Framfor å kjempa mot mangfald, må me leggja til rette for det og fremja det.

Kampen for framtida er kampen for mangfaldet, for det opne, for nyskaparen, for 
naturen. I mangfaldet ligg enorme utviklingspotensial; alle dei utenkte tankane, dei 
nye ideane og praksisane. Håpet rett og slett.
Av Prof. Dag Jørund Lønning

Kausalitet handlar om årsaks sa-
man hengar. For å finna effektive 
løysingar på eit problem, er det 
naudsynt at dei reelle årsakene til 
at problemet oppstår blir identi fi-
serte. Det er her tiltaka må setjast 
inn. Problemet i seg sjølv kan nem - 
leg berre vera ein verknad, eit symp - 
tom.

I våre menneskeproduserte miljø- 
og klimakrisetider er det skrikande 
viktig at me klarar å identifisera dei 
reelle, bakanforliggjande årsakene. 
Eg uthevar reelle, for samanhengen 
mellom ein årsak og ein verknad 
treng slett ikkje vera direkte. Det 
kan liggja lag på lag med verk na der 
mellom den opphavlege årsaka og 
dei effektar me opplever på kroppen.

Bruk av fossile ressursar kan vera 
eit døme: Oppumping og bruk av 
olje og gass medfører store klimaut-
slepp. Akkurat denne årsaka er lett 
å peika på. Men kva er så årsaka til 
at me held fram med denne oppump  - 
inga, trass i at me er fullstendig klar 
over verknadene? Svara på dette 
spørsmålet vil leia til fleire årsaker. 
Og slik kan ein halda fram med å 
nøsta. Endringsbehovet vil då visa 
seg å trengja stadig djupare inn i 
vår måte å konstruera verda vår på, 
vår økonomi, vårt levesett og vårt 
forbruksmønster.

Dei siste åra har eg arbeidd inn - 
gåande med forholdet vårt til den 
ikkje-menneskelege verda rundt oss. 
I bøker, artiklar og bloggar har eg 
peika på fleire grunnleggjande år - 
saker til at vår naturøydelegging 

held fram med uminska styrke. Ein 
av desse vil eg søkja litt djupare 
ned i her:

Det handlar om mangfald.
Ordet har ein sterk tendens til å 

dukka opp i fest- og nyttårstalar, 
men historia om mennesket er like 
fullt ei historie om ein lang og bru - 
tal kamp mot mangfaldet. Mang-
faldet i naturen og mangfal det hos 
oss sjølve.

Mangfald er eit av naturen sine 
aller viktigaste prinsipp. Det er sjølve 
livets prinsipp. Økosystem er lag på 
lag med verdiskapande samspel og 
samarbeid. Over og under bakken. 
Gaia vil alltid søkja mot meir mang - 
fald, og når mangfaldet av ymsande 
årsaker blir sett tilbake, vil ho arbeida 
utrøytteleg med gjenoppretting.

Me menneske har derimot forelska 
oss i einfald og einsretting. I det 
modernistiske og mekanistiske indu - 
strilandbruket har monokultur blitt 
mål i seg sjølv. Det er «enklast» og 
«mest effektivt» slik; tusenvis på 
tusenvis av dekar med same vekst. 
Alternativt med så få vekstar som 
råd. Drifta må jo vera «rasjonell» og 
«lettvint».

Men verknadane av denne forenk - 
linga vil fort bli det motsette av lett - 
vint. Billig blir det heller ikkje. Når 
Gaia sitt enorme mangfald gradvis 
kollapsar og det næringsskapande 
og plantevernande livet i molda døyr, 
må den dyre kjemien inn i staden. Ein 
har gjort seg avhengig av gift og 
kunstgjødsel. Og den mangfalds- og 
moldøydande spiralen berre held 
fram.

Gjennom mange generasjonar 

har naturen, altså framtidsbanken, 
blitt vedvarande robba, for at me 
skulle kunna bli, og kan halda fram 
med å vera, nytande forbrukarar. 
Nedhogging av skogane, oppdyr-
king av dei store slettene, øyde-
legging av våtmarksområda. Ned - 
bygging og uttømming heile vegen. 
Mangfald blei redusert til noko 
«eksotisk», noko som berre fekk lov 
til å eksistera bak høge gjerde og 
innanfor avgrensa enklavar. Noko 
me kunne betrakta på frydefull 
avstand.

Dette dominerande synet på mang-
fald blir endå klarare når me analy - 
serer den interne historia om men - 
neskesamfunnet. Den/dei som var 
oppfatta som «annleis», har alltid 
vore fritt vilt. Me har forfølgd dei og 
drepe dei, kasta dei i fengsel og tor - 
turert dei. Alternativt har me arbeidd 
intenst for å endra og «omvenda» 
dei, få dei tilbake i flokken, tilbake 
innanfor den snevre normaliteten.

Frontane mot mangfaldet er minst 

Professor Dag Jørund Lønning.
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Menneskekrigen mot mangfaldet 
og dei livstrugande konsekvensane

like mange i vår eiga tid. «Oss-versus-
dei»- og «innanfor/utanfor»- katego-
riane er framleis like populære. Popu - 
listiske politikarar som presenterer 
enkle bodskap om at «du må bli som 
oss, eller så må du dra heim att» blir 
det stadig fleire av.

Hatarar i mange valørar, dei som 
hetsar og trakasserer alt dei opp - 
fattar som annleis, er også ei veldig 
tydeleg gruppe.

Og kampen mot «det nye» er like 
sterk i dag som den alltid har vore. 
Nyskaparen – han som utfordrar dei 
etablerte sanningane og forfektar 
det nye og alternative  – både var 
og er mangfaldsmotstandarane sitt 
fremste hatobjekt. Ingen har lidd så 
mykje som han opp gjennom histo - 
ria. Det einaste som er annleis i dag 
er metodane. Tortur er nok langt 
mindre vanleg no, men hatet og 
het sen er der i rikt monn framleis 
(noko eg sjølv har eg fått oppleva 

sterkt på kroppen denne hausten, 
etter å ha skrive om behovet for betre 
dyrevelferd og betre vern av det 
fantastiske livet i molda).  

Dei med makt oppfattar mang fald 
som trugande. Mangfald står for 
«kaos», for det stadig endrande og 
uventa. Deira eiga maktbase er tufta 
på det motsette: På definerte kate - 
goriar, tydelege kommando linjer og 
hierarkiske maktstrukturar. Evige 
sanningar, rett og slett: Slik var det, 
og slik blir det.

Her er me ved eit av menneske-
sam funnet sine aller største endrings - 
behov. Krigen vår mot mangfaldet er 
ei av dei viktigaste grunnleg gjande 
årsakene til både klimaen dringar 
og katastrofale tap i biolo gisk mang-
fald. Denne krigen er i ferd med å 
ta oss utfor stupet. Me øydelegg 
naturen rundt oss, me drep kvaran-
dre og me stryper effektivt dei nye 
ideane som kunne teke oss vidare. 

Me har bygd dyrkinga av det per - 
manente og «sanne», og med det 
mangfaldshatet, inn i våre kulturelle 
og religiøse kosmologiar, vår sosiale 
organisering og vår næringsutøving. 
Og heile vegen har me då fjerna oss 
både frå naturen og frå våre eigne 
potensial til å løfta oss mot noko 
større og betre enn det å vera fast - 
låst i evige konfliktar, evig forbruk 
og evig ressursuttøyming.

Kampen mot mangfaldet må ikkje 
berre opphøyra, me må snu 180 
grader. Framfor å kjempa mot mang - 
fald, må me leggja til rette for det 
og fremja det. Me må læra oss å bli 
glade i det, glade i det ukjende og 
uventa. Glade i det som er annleis. 
Kampen for framtida er kampen for 
mangfaldet, for det opne, for nyska - 
paren, for naturen. I mangfaldet 
ligg enorme utviklingspotensial; alle 
dei utenkte tankane, dei nye ideane 
og praksisane. Håpet rett og slett.
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holdt 25. mai, 1954, ansatte Alcoa en mektig advokat,  
Oscar Ewing, og betalte ham en årlig lønn på USD 
750 000, selv om Alcoa ikke stod overfor noen stor 
sak søking. Noen få måneder etter at han ble ansatt, 
forlot han bedriften for å akseptere stilling som Føde - 
ral verdipapirforvalter, en stilling som ansvarlig for 
USPHS (helsetjenesten) og under direkte kontroll av, 
ja, du tippet riktig – finansminister Mellon. Det bør 
også be merkes at han gjorde stor fanfare ut av det å 
forlate en slik godt betalt jobb for å tjene landet sitt. 
Ikke over   raskende, lanserte Ewing en energisk, nasjonal 
kampanje for å fremme fluoridering av offentlige 
drikkevanns kilder.

Fluorideringstiltaket var intet lite prosjekt, og med 
sikkerhet ikke et som Ewing ønsket å miste. Han ansatte 
den beste PR-mester penger kunne kjøpe: Edward L. 
Bernays, kalt av Washington Post «den opprinnelige 
lurendreieren (spin doctor)». I tillegg til hans andre 
utmerkelser, var Bernays også nevø av Sigmund Freud. 
Bernays visste at den beste ruten å ta var å få tilslut-
ningene fra tannlege- og medisin-profesjonene, siden 
offentligheten var avhengige av deres visdom i disse 
sakene, og generelt stolte på dem.

Ved å bruke alle midlene de disponerte, overbeviste 
Mellon sitt flourideringslag byrådet i Grand Rapids, 
Michigan om å tillate at dets vannforsyning ble fluori - 
dert (tilsatt fluorid), mens byen Muskeegan tjente som 
en ufluoridert kontroll i eksperimentet. Prosjektet skulle 
starte 25. januar, 1945, og dette ville være den første 
amerikanske byen som skulle tilsette fluor til dets drikke - 
vann. To forhold må forstås her. For det første, anbefa-
lingen ble akseptert kun tre måneder etter de alvorlige 
advarslene uttrykt av både AMA og ADA. For det andre, 
selv på den tiden var det betydelig bevis for at fluor var 
giftig for celler i små konsentrasjoner, men disse utspeku - 
lerte mennene fortsatte til tross for at ingen menneske - 
lige studier hadde blitt publisert angående tryggheten 
med å tilsette fluorid til drikkevannskilden til Grand 
Rapids. Folket i Grand Rapids var i ferd med å bli ufrivil - 
lige testobjekter.

Opponenter til fluorideringsprosjektet ble raskt stem - 
plet av mesterhjernene i Alcoa sin PR gruppe som gal - 
ninger og høyreekstremister som anså fluoridering som 
et kommunistisk plott. Jeg husker disse anklagene svært 
godt i 1950-årene, da jeg vokste opp på den tiden. I det 
de plutselig gjorde en komplett reversering av deres tid - 
ligere ståsted, begynte USPHS og ADA å støtte utbredt 
fluoridering, til og med før et eneste studie av Michigan- 
eksperimentet hadde blitt fullført som kunne vise at 
fluoridering er trygt, langt mindre at det reduserte tann - 
råte. Men det var en tvingende grunn til at de ikke 
ønsket å vente på resultatene av et studie, nemlig fordi 
de første resultatene viste at tannråterater i ufluoriderte 
Muskeegan hadde minket like mye som i Grand Rapids. 
Faktisk var tannråterater nedadgående i alle industri -
aliserte land før fluoridering. Hvorfor? På grunn av bedre 
hygiene og ernæring.

Fluoriderernes vrøvl ble anerkjent så tidlig som i 1952 
av Dr. A.L. Miller, en offentlig representant fra Nebraska 
som også var styreleder i spesialkomiteen på kjemikalier 
i mat (Special Committee on Chemicals in Foods). Han 
bemerket hvor rart det var at høye embetsmenn i 
USPHS plutselig skulle gjøre en fullstendig dreining i 
synet på godtagbarheten for fluoridering – og innen 
kun tre måneder etter å ha forfektet ekstrem forsiktig-
het. Dr. Miller bemerket også at han ikke kunne finne 
noen opprinnelige studier av hverken AMA eller ADA, 
eller noe annet bevis for nyttighet av fluoridering. Alt 
det de forbundene gjorde var å referere til hverandre 
for bekreftelse. Representant Miller bemerket også 
den beleilige forbindelsen mellom Oscar Ewing i hans 
stilling som føderal verdipapirforvalter og hans repre - 
sentasjon i Alcoa, som var ivrig etter å bli kvitt det 
giftige fluoravfallet sitt.

I sin bok om emnet poengterer også Dr. Yiamou-
yiannis at tannleger som var uenige enten ble sensu-
rert eller mistet sitt ADA medlemskap. Forskere innen 
tannlegefaget ble selv kontrollert av makten til USPHS 
sine forskningsmidler. Dette er fordi at de som kritiserte 
fluorideringen enkelt og greit så sine forskningsmidler 
tørke opp, en svært effektiv taktikk som fremdeles be - 
nyttes i mange områder av politisert forskning.

Listen over mennesker involvert i fluorideringssam-
mensvergelsen leser som et galleri av kjeltringer. For 
eksempel har vi John Small, USPHS sin fluoriderings-
ekspert siden 1960-årene. Hans eneste jobb var å 
motvirke all kritikk av fluoridering fra hvilket som helst 
hold, og han gjør jobben sin svært godt. En av hans 
hovedoppgaver er å trakassere, true, og omtrent øde - 
legge enhver som våger å snakke eller skrive offentlig 
om farene ved fluoridering. Som et eksempel på hans 
forkastelighet, vil jeg dele historien til Dr. Yiamou-
yiannis, som en gang var den biokjemiske redaktøren 
til bladet Chemical Abstracts (kjemiske sammendrag), 
verdens største informasjonssenter innenfor kjemi. Når 
John Small oppdaget at Dr. Yiamouyiannis skrev kri - 
tiske gjennomganger om fluoridering, tok han kontakt 
med problemlegens umiddelbare overordnede og ut - 
trykte sin misnøye. I etterfølgende samtaler med hans 
overordnede, ble Dr. Yiamouyiannis fortalt at 1,1 
millioner USD i føderale forskningsmidler stod på spill 
om han ikke ga seg med sin kritikk av fluoridering. Den 
gode lege ble varslet flere ganger, og endelig – uvillig 
til å undertrykke sannheten om fluorideringens farer – 
ble han tvunget til å avtre. Så mye for forskningens 
uavhengighet.

Sluttnote: Dette var de første 10% av kapittelet om 
fluor, eller flourid som blir teknisk rett oversettelse, i 
Russel Blaylock sin bok. Immunoexcitotoksisitet (gif - 
tighet i overaktivering av immunforsvaret) kan sies å 
være hans sentrale fagfelt. Det finnes gratis foredrags-
videoer med ham på Internett, bl.a. på Youtube.

Fortsettelse fra side 19.
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Av Toril Sonja Gravdal

I året 1677 oppdaget oppfinneren 
Anton van Leeuwenhoek fenomenet 
sædcelle. Han ble dypt sjokkert over 
det han så i mikroskopet. Var det 
bittesmå dyr eller bakterier?  Enda 150 
år gikk før man oppdaget egget hos 
kvinnelige patte dyr, og først i siste 
halvdel av 1800-tallet forstod man 
hvordan mennesker formerer seg. 
Siden den gang har man ervervet 
omfattende kunnskap, heldigvis.

Nå er situasjonen den at reproduksjonsevnen er truet. Sæd - 
kvaliteten i den vestlige verden er mer enn halvert på mindre 
enn 40 år. Forskere har lenge registrert en tydelig feminisering 
av mange livsformer. Hannfisk utvikler egg. Menn utvikler bryster 
med melkekjertler. Hva er årsaken? Og er det noe vi kan gjøre 
for å snu utviklingen? Dette skriver Niels Christian Geelmuyden i 
sin nye bok Spermageddon. På sin sedvanlige fengende og humo - 
ristiske måte tar han leseren med på et dypdykk i forskningen 
som finnes, på jakt etter svar.

Det er faglig enighet om at tungmetaller i mat, drikke og miljø 
kan ha ugunstige helsepåvirkninger. Spesielt har oppmerksom-
heten vært rettet mot bly, kadmium og kvikksølv. Mange studier, 
både på dyr og mennesker, har vist at tungmetaller, selv i lave 
konsentrasjoner, kan skade den mannlige forplantningsevnen. 
Også Molybden og aluminium har vist seg å ha slike skade -
-virkninger. 

Også ulike plaststoffer har lenge vært mistenkt for å påvirke 
forplantningsevnen. BPA - Bisfenol A er et stoff som ble tatt i 
kommersiell bruk allerede på 50-tallet. Stoffet er i mange studier 
blitt forbundet med økt risiko for helseskader som diabetes 2, 
hjerte-kar-sykdommer, fedme og hormonforstyrrelser. Det er i 
dag ett av de kjemikaliene det produseres mest av i verden. 

Også luftforurensning ses i sammenheng med forringet sæd - 
kvalitet. I følge WHO puster ni av ti mennesker på jorden daglig 
inn forurenset luft. Aller verst er det i India, der man finner syv av 
verdens ti mest luftforurensede byer. Adskilte studier på Taiwan 
og Hongkong har påvist sterk forbindelse mellom partikkelforu -
rensning og sædkvalitet, og Folkehelseinstituttet fastslo i 2017 
at eksponering for svevestøv kan føre til skader på sædkvali-
teten, fosterutviklingen, nervesystemet og stoffskiftet. Det må 
kunne beskrives som skremmende at forskere har påvist tusen-
tallige mikroplastpartikler til og med i fjellkjeden Pyreneene. Det 
forteller at mikroplast også er et luftproblem.

Dette er bare en bitteliten smakebit av hva du kan lese om 
Geelmuydens bok. 

I avsnittet «Hva kan vi gjøre?», belyses grundig hvilke tiltak 
man kan gjøre for å bedre sædkvaliteten, og hva slags hjelp 
mennesker som sliter med å få barn kan tilbys. Boken er informa-
tiv og lærerik, og så godt skrevet at det er vanskelig å legge den 
fra seg. Ikke minst er dette en viktig bok. Med sine 60 sider med 
kildehenvisninger, klart fokus og udiskutable fakta belyser den 
miljøproblematikken på en måte som bør engasjere alle. 
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Bier bygger bol av plast
Forskeren Mariana Laura Allasinoi i Argentina har 
studerert bienes bygging av bol inne i spesialbygde 
observasjonskasser.1)  Overraskelsen var stor over at 
to av bolene ble bygget utelukkende av plast mate-
riale. På den ene siden er det interessant at biene på 
denne måten ser ut til å tilpasse seg endringer i 
miljøet, på den andre siden inneholder plast 
giftstoffer som kan ha negativ virkning på biene. 

1) https://www.nrk.no/urix/forskere-i-argentina-har-oppdaget-at-
bier-har-bygget-sitt-bol-av-plast-1.14579488

Søppel i havet
Man finner like mye søppel per kvadratkilometer i 
Barentshavet og Norskehavet, som det man finner i 
mer folkerike områder lenger sør i Europa. 
Kartlegging i Barentshavet viser at 49-60 prosent 
av avfallet er fiskerirelatert.  Andre steder er dette 
tallet enda høyere, kanskje så mye som 80 prosent.1) 

Bedre material- og avfallshåndtering på bygge-
plasser, og større fokus på avfallshåndtering i 
fiskeriene løftes fram som viktige tiltak i rapporten 
«Strandsøppel dypdykk».

1) https://www.tv2.no/a/10924105/

Plastdekke på leke
plasser, i barnehager og 
på skoler 
Naturvernforbundets landsstyre vedtok 24. novem ber 
en uttalelse om miljøfarlig plastgranulat i kunst gress - 
baner og plastdekke på lekeplasser. I uttalel sen står 
blant annet:

«Naturvernforbundet er bekymret for økt bruk av 
kunstige plastmaterialer til erstatning for naturlige 
materialer på idrettsbaner og som fallunderlag på 
lekeplasser, i lokalmiljø, på skoler og i barnehager. Det 
er et stort problem med lekkasje av mikroplast til natu - 
ren ved bruk og slitasje av disse. En betydelig andel 
av det som forsvinner ut i naturen fra disse under-
lagene, er i tillegg tungmetaller og miljøgifter.»

«Naturvernforbundet er bekymret over at føre-var-
prinsippet er satt til side, og at man i dag ikke tar 
hensyn til de framtidige miljøkonsekvensene bruken 
av disse underlagene kan føre til.

I Norge har vi opp mot 2000 kunstgressbaner. 
Disse dekker store arealer, bruker.»

Mikroplast i sjødyr
Forskere undersøkte mikroplastinnholdet i flyndre, torsk, 
sjøfugl, oter og sel, tilsammen tretten dyr fanget i om - 
rådet rundt Sotra.1) Området er spesielt valgt fordi det 
har vært eksponert for forsøpling. Dyrene ble testet 
for åtte forskjellige typer plast. Ingen av dyrene hadde 
syn lig plast i magen og tarmene, men åtte av dem 
had de spor av minst én av de tre mikroplasttyper i 
muskler, lever, mage og tarmer. Forskerne understre-
ket imidler tid at nivået av mikroplast var lavt og ikke 
farlig for mennesker. Likevel mener de at det er tanke - 
vekkende at man i det hele tatt finner mikroplast i vev 
og muskler, og at det absolutt er grunnlag for å følge 
dette opp videre.

1) https://www.nrk.no/hordaland/ny-norsk-forskning-viser-at-fisk-
og-fugl-tar-mikroplast-opp-i-kroppen-1.14777838

Mon tro om vi er enige om ...
– at vi forurenser lufta mer enn vi burde
– at vi slipper for mye forurensning ut i havet
– at naturen er viktig for mennesker og dyr
–  at det er på tide at vi tar bedre vare på naturen

... for hvis vi er enige så langt ...

... burde vi stå samlet for å finne løsninger

Toril
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Teposer som avgir 
plastpartikler
Teposer laget av plast har vist seg å avgi 
store mengder mikro- og nanoplastpartikler. 
Forskere ved McGill-universitetet i Quebec i 
Canada  avslørte at én slik tepose kan avgi 
nivåer som er opptil flere tusen ganger 
høyere enn hva man tidligere har funnet i 
mat.1)

1) https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/
some-plastic-your-tea-300919

Resirkulering av havplast 
Plast som skal brukes på en måte der den kommer i kon takt med 
mat må ha spesielt høy kvalitet. Den må være ny og urørt. Det 
nederlandske firmaet Ioniqa Techno logies hevder at de har 
funnet opp en teknologi som gjør det mulig å gjenvinne til og 
med plast man har plukket opp fra havet på en måte som gjør  
at den igjen blir et råstoff av førsteklasses kvalitet.1) Metoden 
kalles depolymering, og innebærer at plasten brytes ned til 
molekyl nivå, og videre tilbake til de bestanddelene som trengs 
for å lage høyverdig PET-plast av «jomfruelig» kvalitet. 

1) https://www.nrk.no/viten/nye-kjemiske-rensemetoder-kan-gi-bedre-
resirkulering-av-havplast-1.14728361

Fugler forsvinner
I løpet av de siste 30 årene har Europa mistet 421 milli - 
oner hekkefugler. Gråspurv, stær og sanglerke er blant 
arter som forsvinner i enorme tall.1) I mange jordbruks-
landskap her i Norge, og da sær lig i de som er mest in - 
tensivt drevet, opplever man nå en merkbar foran dring. 
Arter er rett og slett i ferd med å bli borte. Dersom man 
skal redde fuglebe stan dene må man gjen nomføre 
endringer. Mye handler i denne sammen hengen om at 
bøndene må sette igjen arealer som er store nok til å 
skape mangfold. Tiltak som også nevnes er: 
•  Utsatt slått og endret slåttemønster i utvalgte 

områder.
• Utsatt eller mindre gjødsling.
•  Bevaring av kantsoner.
•  Heving av grunnvannsnivå.
•  Mosaikk-jordbruk
•  Opprette dammer og andre friarealer for fugler i 

jordbrukslandskapet.

I USA og Canada er tapet av fugler anslått å være 
nesten 3 milliarder!2) Alle arter er rammet. Dyrevern ere 
ber folk om å gjøre vinduene tryggere for fugler. Mange 
fugler skades eller omkommer når de flyr inn i vinduer. 
De ber også folk om å holde kattene sine innen dørs, 
siden katter dreper et stort antall fugler hver dag. Unn - 
gå bruk av plantevernmidler, sørg for at plast ikke hav - 
ner i naturen, plant opprinnelige plantearter i hagen. 
Disse rådene deler de i håp om at alle vil gjøre sitt for å 
snu den skremmende utviklingen i tap av fugler.

1)  https://www.nrk.no/norge/kjente-fuglearter-i-ferd-med-a-
forsvinne-1.14436251

2) https://www.birds.cornell.edu/home/bring-birds-back

Bly på avveie
Bly er et svært giftig tungmetall. Det akkumuleres i kroppen 
og virker på en lang rekke organer, nervesystemet og 
blodet. 

Skytesporten er i dag den største forurenseren av bly i 
Norge. Det ligger millioner av kilo spredd på norske 
sky tebaner og i norsk natur, og det er grunn til å frykte 
helse skader rundt skytebaner flere steder. Skytterkollen i 
Bærum er et slikt slikt sted. I 2016 ble det målt høye 
kon sentrasjoner av bly i den ene bekken som renner 
igjen nom området. Over førti ganger mer enn den 
øverste grensen som er satt for drikkevann. Også i den 

andre bekken som kommer fra skytebanen er det målt 
kraftig blyforurensing. Både dyr og mennesker på tur i 
skogen drikker av dette vannet uten å vite noe om farene. 
Det giftige tungmetallet er også påvist i bær- og turter-
ren get godt utenfor skytebanens område.

I 2002 ble det innført et nasjonalt forbud mot blyhagl 
på skytebaner, og i 2005 ble det innført et totalforbud 
mot slik ammunisjon. I 2015 ble imidlertid totalforbudet 
opphevet av Stortinget.

 Et forbud alene vil ikke løse problemet, siden det i dag 
ligger millioner av kilo bly spredd rundt på norske 
skyte baner og i norsk natur. En opprydding vil derfor 
også være helt nødvendig. 
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Møre og Romsdal Anne-Margrethe Holte Torebakken 4  40 09 58 36 
 (fylkeskontakt) 6010 Ålesund 

Akershus/Oslo:
John Andreas Pandur – Generelt likemannsarbeid
Tårnebyvn 105, 2013 Skjetten, tlf: 480 58 655

Hedmark:
Aase Storjordet Drange – Generelt likemannsarbeid
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Dag Einar Liland – Generelt likemannsarbeid
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Helios Sandvika
Sandvika Nye Storsenter
Du finner oss innerst 
nederst i overgangen
til XXL og Elkjøp.
Tlf. 67 54 12 62

Kinsarvik Fruktutsalg
Olav Kyrresgt. 47 
Tlf. 55 32 55 58

Kinsarvik Naturkost 
Lagunen Senter, tlf. 55 13 66 88
Åsane Storsenter, tlf. 55 18 70 00
Øyrane Torg, tlf. 55 24 26 80 

Se vår store utvalg av mat og tilskudd på: www.kinsarvik.no

Kinsarvik Naturkost har 4 butikker i Bergensområdet, nettbutikk og åpnet 
i 2007 ny butikk på 260m2 i nye Sandvika Storsenter i Oslo.

 
- noe av det mest rensende og avgiftende naturen har å tilby 
Klorofyll avgifter leveren og blodstrømmen, stopper bakterievekst, renser tarmen, 
blodet og åndedrettssystemet. Binder kjemikalier og forebygger skader på våre 
DNA-celler og gener. Spesielt de som følger en vestlig diett, med mye animalsk 
og bearbeidet mat har behov for rensing og avgiftning.  Motvirker sjenerende
ånde og kroppslukt. Vond lukt fra urin og avføring kan også bedres. 
Klorofyllens innhold med enzymene 
klorofyllase og pepsin, 
samt kostfi ber, fremmer
sunn bakteriefl ora i tarmen, 
som utgjør stordelen 
av kroppens immunforsvar. 
Bekjemper anaerobisk 
gjær og sopp i tarmsystemet 
og motvirker forstoppelse. 
Klorofyllens betennelses-
dempende egenskaper 
har vist seg å hjelpe
mot bl.a. gikt, reumatisme, 
leddplager, sår hals, 
hud utslett og mavesår. 

Fåes i kapsler og
som fl ytende.
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Forbundet Tenner og Helse
Postboks 114 Nesttun
5852 Bergen

Å le hjertelig og uanstrengt i godt lag. Å vise tennene når du smiler. Å være 
sikker på at egen helse er ivaretatt. Enkle gleder som er en selvfølge for de 
fleste, men ikke for alle.

Tungmetaller fra amalgamfyllinger lekker ut og kan gi nedsatt helse og livskvalitet. 
Bakterier og giftstoffer fra rotfylte eller døde tenner har store allmennmedisinske risikoer, som 
f.eks hjerte/hjerne infarkt, drypp og diabetes. 

Vår klinikk har spesialisert seg på flere områder: 

Amalgamfjerning – effektiv og optimal beskyttelse mot 
tungmetallbelastning under utskiftning blant annet ved 
hjelp av friskluftmaske.

Rehabilitering ved hjelp av porselensfyllinger, innlegg og 
kroner ferdigstilt i samme seanse med Cerec teknologien.

Fjerning av infiserte tenner og giftige områder.

Rehabilitering av tapte tenner ved hjelp av 
kjevebensforankrede implantater i titan. 

Invester i livskvalitet!

Tr yg g h e t  o g  Kva l i t e t
Tel. (+47) 56 33 57 50

Smålonane 2, 5353 Straume 
Tlf: 56335750    Fax: 56335751
Mail: post@opitztannhelsesenter.no
Web: www.opitztannhelsesenter.no
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