
  

Presentasjon under møtet i Statens strålevern 
24.11.2016 

Innbydelse 21.9.: 
“Vi inviterer deg til et møte med Statens strålevern og Helsedirektoratet der du kan fremlegge din kritikk. 
Strålevernet er orientert om din henvendelse til oss. HOD vil delta i møtet om du ønsker det.”

Agenda innskrenket av HOD til: 
“Du presenterer ditt syn på el-overfølsomhet. Du står selvfølgelig fritt til å presentere den kritikk du vil av 
helsemyndighetenes politikk vedrørende el-overfølsomhet i møtet.”

Einar Flydal 
pensjonist

cand. polit, 
Master of Telecom Strategy & Tech Management

blogg om EMF og helserisiko: einarflydal.com



  

Min bakgrunn

 Nær 40 år i IKT-bransjen og akademia, i organisasjonsutvikling, innføring av data i skolen, 
ISO-standardutvikling for organisasjoners samfunnsansvar, produkt-/konseptutvikling, 
konsernstrategi, bransjeutvikling.

 IKT-entusiast

 Skjønte av enkle INTERPHONE-data at noe var alvorlig galt (2010), ble nysgjerrig

 Fant typisk paradigmeskifte-problematikk (opplevd før)

 Begynte å grave, gikk av med pensjon (2011), fortsatte å grave

 Stadig mer forbauset over skjelettene i skapet, svak vitenskap, forsvaret av sektorinteresser 
og foreldet kunnskap, underslåing av helse- og miljørisiko

 Driver på med dette fordi det er spennende, viktig og den kommende store miljøsaken



  

Agenda: Mitt syn på “el-overfølsomhet”
Ikke noe nytt fenomen:

 Radio Wave Sickness (Tyskland 1932)

 Microwave Syndrome (Polen 1964)

 Microwave Sickness (Polen 1973)

 Neurological (Asthenia) Syndrome (Rusland 1964)

 Autonomic Vascular Syndrome (Rusland 1964)

 Cardiac Syndrome (Rusland 1964)

 Neuro-vegetative Asthenic Syndrome (Rusland 2001)

 Cardiac Pain Syndrome (1973)

 Diplomats' Disease (1976)

 Visual Display Unit Illness (1977)

 Electrical Sensitivities (1986)

 Electrical Hypersensitivity (1989)

 Electromagnetic Hypersensitivity (1994)

 Electromagnetic Sensitivity (1991)

 Elektro hyper sensitivitet (EHS)

 Asthenic Syndrome (2009)

 Membrane Sensitivity Syndrome (2008)

 Microwave Disease

 Microwave Syndrome

 Radiofrequency (RF) Sickness

 Rapid Aging Syndrome

 El-overfølsomhed

 El-allergi

 Elektrosensitivitet (ES)

 Radiosyge

 Strålesyge

 Radarsyge

 Elektro-stress

 Idiopathic Environmental Intolerance with attribution to 
EMF (IEI-EMF)

 Elektromagnetic field intolerance syndrom (EMFIS)

 Mikrobølgesyge

 Mikrobølgesyndrom

 Mikrobølgehørelse

 Elektrooverfølsomhed

 Wi-Fi syndrom

 Elektromagnetisk overfølsomhed

 Neurasteni

(www.e-stress.dk)
Felles: Akutte biologiske reaksjoner tillagt EMF-eksponering under «termisk» nivå.



  

“El-overfølsomhet-epidemien” følger av at

● Strålevernet er ikke tilpasset for å beskytte mot dagens eksponeringsbilde
● Strålevernets risikoforståelse bygger på foreldet fysisk og biofysisk kunnskap
● Strålevernet benytter irrelevante målestokker for å måle eksponeringsrisiko

● Strålevernets påstander om hva som er akseptert og pålitelig kunnskap, er uttrykk for at man befinner seg i 
et faglig ekkokammer

● Én av konsekvensene er en skammelig håndtering av «el-overfølsomme». 
Dette er en del av et større bilde som produserer økt sykelighet og inadekvat terapi og omsorg. 

Alt det følgende gjelder «ikke-ioniserende stråling» 
og elektromagnetiske felt (EMF). 
Vekten er på mikrobølger, dvs. radiofrekvente felt.



Bakteppe: Den kalde krigen

 Østlige strålegrenser: satt for å unngå helseskader

 Vestlige strålegrenser: satt for å unngå forbrenning fra 
militær radar og satellittutstyr - «termisk paradigme»

– Forskere har meldt bekymringer hele veien
– Utspill for å senke strålegrensene tolket som angrep 

mot Vestens forsvar

 Næringsinteressene har støttet svake grenseverdier og 
skjult forskningsresultater

 IEEE, ICNIRP og WHOs The EMF Project har arbeidet 
systematisk for å beholde samme eller høyere 
grenseverdier og få restriksjoner

– juridiske og forvaltningsmessige hindre mot 
strengere grenser

– restriktivt syn på regulering 
– sterke faglige miljøer avviser alle ikke-passende 

funn, mer eller mindre faglig begrunnet

 ICNIRP/IEEE/WHOs The EMF Project tilrår fortsatt 
grenseverdiene satt utfra det termiske paradigmet, men 
fraskriver seg ansvar for at det gir adekvat vern.



  

Gjeldende kunnskap om sub-termisk helseskade
● Skillet ioniserende vs. ikke-ioniserende stråling er revidert: 

● Det skal mindre energi til for å påvirke store biomolekyler.
● Dvs.: også «ikke-ioniserende stråling» er ioniserende.

● En rekke indirekte skademåter er verifisert
● fører til DNA-brudd og andre vesentlige celleskader, 

nevrologiske skader, hjertearytmi, circadiske forstyrrelser, LTP, etc, etc
ved «sub-termiske» nivåer

● Solid belagte mekanismer:
● åpning av kalsiumkanalene
● LTP



  

Nye mønstre for eksponering av EMF

● Rask vekst i eksponering – både strømfelt og stråling
● Allestedsnærværende
● Portabelt
● 24/7 – Alltid på
● Kroppsnært («nærfelt»)
● Digitalisert «firkantpuls»
● Overlagret på strømnettet
● Ultra-lavfrekvente bølger (ULF) «rider med» på mikrobølgene

● Alt dette er «sub-termisk» (men mobiler er nær/over grenseverdiene)
● Det termiske paradigmet «friskmelder» dette eksponeringsmønsteret.
● Strålevernets grenseverdier og målemetode gjør blind.
● Strålevernet hevder at der er null helserisiko.
● Forskere & medisinere melder om alvorlige skademekanismer.

Gjennomsnittlig effekt (mikroWatt)

DECT, GSM, 3G, 4G, 5G, TETRA, WiFi m.m. bruker slik modulasjon – med ulike styrker og frekvenser:

danner ultra-lavfrekvente pulser av samme slag som «værsyke» reagerer på (1 – 30 Hz) – uavhengig av signalstyrke

Strålevernet tester og gir grenseverdier utfra varme, dvs. signalstyrke. Undersøker ikke for topper eller for ulike ULF.



  

Konsekvenser
Strålevern feiler på grunn av «det termiske dogmet»:

● Forklaringer om EMFbasert på konvensjonell biofysikk og 
nevrofysiologi har bedre prediksjonsevne på dagens sykelighet. Innen 
«det termiske paradigmet» er det flere MUPS.

● Strålevernets dogmer gjør “el-overfølsomhet” til en aparte nocebo-
preget lidelse, i stedet for et knippe godt dokumenterte akutt-
virkninger av EMF + LTP

Resultat: 
● Irrasjonelle, ineffektive tiltak, personlige tragedier, unødig sykelighet

● Leting etter andre årsaker og kognitiv terapi: svak effekt
● Skjerming: meget god effekt

● Grove feil i utadrettet kommunikasjon

● Uansvarlig forvaltning, dårlig omdømme



  

Denne situasjonen er på agendaen i mange land.
Å sørge for endring er et ansvar i linjen HOD – Hdir - Statens strålevern.
Den jobben bør begynne, og mange vil gjerne hjelpe til. 

Det fins mange 
forslag til hvor 
grensene bør settes. 
Og det fins 
retningslinjer som 
kan innføres på 
toppen av ICNIRPs 
retningslinjer uten å 
bryte med disse. 



  

Ansvaret
Det rettslige grunnlaget for forvaltningens ansvar for denne situasjonen er todelt:

1. Forvaltningen plikter å utrede enhver sak så grundig som mulig før et vedtak treffes. Det følger av fvl. § 
17 som direkte gjelder enkeltvedtak, men prinsippet er like rettslig bindende i forbindelse med utstedelse av 
forskrifter. 

Dette innebærer at forvaltningen plikter også å sette seg inn i, og vurdere, et representativt utvalg av de 
forskningsrapporter som konkluderer med at stråling kan være kilde til ubehag og helsemessige 
problemer. Man kan ikke beholde skylappene på og kun fokusere på det som bekrefter de oppfatningene man i 
utgangspunktet selv har. Man kan heller ikke gjennom urimelige prosedyrer sile bort forskning man ikke ønsker 
fra dette utvalget.

Det samme gjelder bruken av grenseverdier: Man kan ikke fortsette å benytte grenseverdier som umulig 
kan måle helserisiko ved eksponering under termiske nivåer eller over lang tid. Det er dette man benytter 
dem til å kommunisere om.

2. Føre-var-prinsippet kan utledes både av Naturmangforldsloven og av Grl. § 112. Dette tilsier at dersom det 
er en saklig forankret usikkerhet knyttet til hvilke effekter stråling har, så skal man innrette seg slik at 
man ikke eksponerer mennesker og natur for det som kan innebære en fare eller risiko. Dette var også 
begrunnelsen i de franske dommene fra Nanterre 2008. 

Dagens situasjon:

En bedømmelsesprosess som urettmessig siler bort enhver utfordrende forskningskonklusjon som 
rommer usikkerhet. Dette er i strid med forvaltningsloven og føre-var-prinsippet.



  

Hvorfor tar ikke strålevernets organer følgene av dagens 
kunnskap?



Institusjonene

ICNIRP
Ikke-transparent privat stiftelse

anbefaler grenseverdier

Telekomindustrien
og interesseorganisasjoner

WHO
EU-

kommisjonen
Nasjonale
organer

Forskningsrapporter og 
ekspertvurderinger

Samordnede, samme konklusjoner:
«Trådløs teknikk er ufarlig»

«Ingen risiko under grenseverdiene»

Pressemeldinger og anbefalinger

Norge:
Statens strålevern
NKOM
FHI

IEEE/ICES
Setter grenseverdier i 
USA

The EMF Project
SCENIHREnv. Health criteria



  

Nettverket av “Tordenskjolds soldater”

Denne gjengen 
går igjen som 
evaluatorer, og 
alltid som 
forsvarere av 
«det termiske 
paradigmet».

All forskning 
som motsier 
dette, blir 
bortforklart.

Vil bli publisert 
seinere som 
bloggpost



  

Triaden – et sirkulært revir-forsvar

Varmebaserte grenseverdier (IEEE 1996, ICNIRP 1998)
Skal hindre akutt oppvarming
Måler energitilførsel og -absorbsjon (varme og ionisering) 
“Skal kompletteres etter “lokale” behov og ny innsikt”
“Revisjoner bør være objektive, kunnskapsbaserte»
Misbrukes til å avvise langsiktig risiko

Forskningsevalueringene: 
Formelt korrekt, i praksis sterkt forvridende
Alle ikke-termiske funn avvises
Mangel på korrelasjoner brukes som evidens
Bygger videre på tidligere evalueringer i en 
selvforsterkende/-bevarende prosess.

«Det termiske paradigmet»
“ikke-ioniserende stråling kan bare skade ved oppvarming»
Misbrukes til å sikre næringsliv og forsvaret

Fører til, 
begrunner, 
berettiger 
hverandre



  

HODs oppsummering (21.9.) av min kritikk (19.9.):

1. Jeg "retter kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Statens strålevern for forhold knyttet opp 
mot det [jeg] anser for å være stråling som truer livsmiljøet."

2. Jeg hevder "at departementet er "åpenbart meget mangelfullt informert"

3. Jeg hevder "at HOD gjennom å forsvare Strålevernets linje og det foreliggende utkastet til revidert 
strålevernforskrift opptrer i strid med sitt ansvar i hht Grl. § 112 og unnlater å vise tilbørlig aktsomhet."

4. Jeg "er avvisende til ekspertutvalgets konklusjoner"

5. Jeg "beskylder dets medlemmer for å være en del av et "samordnet nettverk" som har avlevert en rekke 
lignende rapporter"

6. Jeg "har sendt inn innspill til Statens strålevern i forbindelse med høringen om ny strålevernforskrift."

7. Jeg konkluderer  i mitt "brev med at HOD må revurdere [sitt] tidligere standpunkt og instruere Strålevernet 
om å revidere strålevernforskriften på den måten som [jeg] selv anser for å være riktig, samt nedsette et 
nytt ekspertutvalg." 

HOD begrunner  (21.9.) sitt standpunkt slik:

8. "Helsemyndighetenes standpunkt på feltet står fast og myndighetenes forvaltningspolitikk på området 
hviler på evidensbasert vitenskap."

9. "Statens strålevern er vår fagetat i disse spørsmål og følger vitenskapsutviklingen på feltet nøye."

(bare kort omtalt så langt. Mer seinere.)

?

√

√

√
√

√
√

?



  

Det var det hele.
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