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Smartmålere: Energiteknikk.no vil ikke rette
sine faktafeil

Hoveddelen av denne teksten ble sendt til energiteknikk.no den 19.03.2018, som valgte å ikke gjøre den kjent for sine
lesere. Den ble så publisert på http://einarflydal.com den 23.03.2018.

Jeg ba energiteknikk.no - et viktig organ i kraftbransjen - om å ta inn en rettelse til sin svært 
misvisende artikkel, "Helsedirektoratet seks år for sent ute" 15.3.2018. Den handler om det 
nye forbudet mot å skrive legeattester for folk som ønsker fritak for smartmålere.  
Energiteknikk.no har avslått. Det betyr at dette bransjeorganet ikke ser seg tjent med å rydde
opp i vesentlige faktafeil som det selv har stått for. Så da snubler bransjen videre, med feil 
bygd på feil. 

Eller hvordan skal det tolkes? Døm selv:

I min epost til energiteknikk.no skriver jeg blant annet:

Jeg ber redaksjonen i energiteknikk.no om å vise vilje til å gi ryddig og korrekt informasjon 
til sine lesere og slik bidra til saklighet og samfunnsansvar i diskusjonen om AMS og 
helserisiko. Jeg ber om at mine kommentarer får like god eksponering som artikkelen de 
gjelder.

Det vedlagte manuset kan godt stå på egne ben. Men i tillegg har jeg skrevet mer utfyllende 
forklaringer for dem som ønsker å verifisere detaljer. Djevelen bor som kjent der. Jeg ber 
derfor i tillegg energiteknikk.no om å gjøre disse utfyllende forklaringene tilgjengelige som 
nedlastbart vedlegg [...].

Dersom redaksjonen skulle finne noen punkter uklare, ubegrunnede eller feilaktige, ber jeg 
om å bli gjort oppmerksom på dette.

Så her får du, leser, begge deler: min artikkel som ble avslått, og vedlegget hvis du ønsker detaljer.

Redaktør Arne Bakken i energiteknikk.no har bebudet en begrunnelse på avslaget - først samme 
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dag, så dagen etter, og så i løpet av i dag, altså for seint til at jeg kunne få ut denne bloggposten før 
påske.

Einar Flydal, 23. mars 2018

**************************

FAKTAFEIL OM FRITAK OG HELSEVIRKNINGER

av Einar Flydal

Energiteknikk.no begår i artikkelen "Helsedirektoratet seks år for sent ute" 15.3.2018 en del 
faktafeil som er egnet til å feilinformere både bransjen og kunder på vesentlige punkter. For at mest 
mulig saklig informasjon skal ligge til grunn for diskusjonene rundt AMS-utrullingen bør 
energiteknikk.no rette opp disse feilene og informere sine lesere om hva som er Helsedirektoratets 
faktiske grunnlag for å advare legene mot å skrive ut legeattester til bruk for å søke fritak for AMS-
målere.

Jeg begrenser meg til fire formaliteter som har stor praktisk betydning:

Energiteknikk.no skriver i inngressen - med tilsvarende påstander flere steder i artikkelen -

"Først sju år etter AMS-forskriften, og seks år etter at Folkehelseinstituttet slo fast at stråling 
fra AMS-målerne ikke utgjør noen helserisiko, finner Helsedirektoratet grunn til å presisere at
legeerklæring på såkalt «el-overfølsomhet» strider mot helsepersonelloven."

Men Folkehelseinstituttet (FHI) slo ikke fast for seks år siden at "stråling fra AMS-målerne ikke 
utgjør noen helserisiko". Det gjorde heller ikke rapporten fra Folkehelseinstituttet som artikkelen 
viser til. Djevelen bor i detaljene. Derfor må vi inn i dem:

1. Utvalgsrapporten fra 2012 (FHI 2012:3) har ingen status som FHIs mening, men står kun for
utvalgets egen regning. Utvalget var heller ikke offentlig oppnevnt, og dets konklusjoner er 
ikke noe sted besluttet som Norges politikk på området. FHI har klart gitt beskjed om at FHI
ikke har oppfatninger om utvalgets konklusjoner. Således svarer FHIs direktør, Camilla 
Stoltenberg i et brev (FHI 2015) at FHI fikk i oppdrag fra Helsedepartementet å oppnevne et
utvalg og hadde sekretariatsfunksjon, og at utvalgets rapport ble trykket i FHIs rapportserie, 
men at:

"Utvalget har arbeidet faglig uavhengig av Folkehelseinstituttet og er ansvarlig for rapportens 
innhold, konklusjoner og anbefalinger."

2. Utvalget har slett ikke slått fast at stråling svakere enn dagens grenser ikke kan gi 
helseskader, men har vært atskillig mer forbeholden i sine formuleringer: Utfra det 
kunnskapsgrunnlaget som utvalget la til grunn, fant det ikke grunnlag for å hevde at 
eksponering svakere enn de grenseverdiene innebærer økt helserisiko. Det er noe ganske 
annet.

3. Utvalget omtalte ikke AMS/smartmålere, og foretok heller ingen oppdatert vurdering av den 
forskningslitteratur som gjelder helserisiko gjennom interferens fra lavfrekvente pulser i 
mikrobølget stråling. Det er styrken og skarpheten i pulsene og de lave frekvensene som 
pulsene danner, som helserisikoen fra disse apparatene først og fremst synes å være knyttet 
til. Forskningen på slike pulser finner klare biologiske virkninger (f.eks. Adlkofer 2004), 
men behandles ikke i utvalgsrapporten og inngår dermed ikke i grunnlaget for 
Helsedirektoratets vurderinger.

http://energiteknikk.net/2018/03/helsedirektoratet-seks-ar-sent-ute
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4. Utvalgets syn på el-overfølsomhet var at akutte fysiske (og psykiske) reaksjoner på 
eksponering for elektromagnetiske felt og stråling svakere enn grenseverdiene ikke kan 
diagnostiseres, ikke kan behandles effektivt med skjerming, og ikke har noen fysiske 
korrelasjoner, og derfor ikke kan skyldes de elektromagnetiske feltene (eller strålingen), er 
basert på et utvalg eksperimenter som ikke finner noe.

Utvalgets syn på el-overfølsomhet er derimot ikke i samsvar med publiserte 
(fagfellevurderte) case- og forskningsstudier - som faktisk finner meget sterkt samsvar (Rea 
1991, Johansson & Redmayne 2016). De motsies også av utallige egenberetninger og av 
case-observasjoner fra land rundt hele kloden (f.eks. EMF Safety network, Granlund-Lind &
Lind 2002). Utvalgets syn motsies også av en rekke epidemiologiske studier som 
demonstrerer betydelige korrelasjoner mellom eksponeringer for elektromagnetiske felt 
svakere enn grenseverdiene og sykelighet, selv for dyr og planter - både pulsede og ikke 
pulsede. Og studiene viser at reduksjon av slik eksponering reduserer plagene, hva enten 
forsøkene utføres blindt eller ikke, også på dyr og planter (Milham 2012, Firstenberg 2017).

Både debatten og beslutningsfatterne i forvaltning og nettselskaper kunne ha godt av å ta disse fakta
inn over seg.

I et vedlegg til denne teksten har jeg gitt mer utfyllende kommentarer til hvert av de fire punktene, 
samt fullstendige referanser: https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/03/eflydal-utfyllende-
kommentarer-til-energiteknikk-no-201803191.pdf
Einar Flydal

(Einar Flydal er pensjonist med ca 40 år bak seg innen IKT som forsker og strategirådgiver i 
Telenor-konsernet og som univ.lektor ved NTNU. Han er utdannet cand.polit. og som Master i 
telekomstrategi og teknologiledelse. Han har siden 2014 skrevet bloggposter og artikler om 
helsevirkninger av elektromagnetiske felt/stråling.)

----------------------------------------

Vedlegg:

Utfyllende kommentarer til punktene om faktafeil i  artikkelen "Helsedirektoratet 
seks år for sent ute", energiteknikk.no 15.3.2018

Til pkt. 1: Folkehelseinstituttet stiller seg ikke bak rapportens innhold

FHIs rolle i forbindelse med utvalgsrapporten var altså kun å være sekretariat for å opprette og lede 
et utvalg etter initiativ fra Statens strålevern og Samferdselsdepartementet for å vurdere 
kunnskapsgrunnlaget for grenseverdiene og forvaltningens håndtering av vernet for ikke-
ioniserende stråling. Og så lot FHI rapporten utgi i sin skriftserie. 

"FHI-rapporten" er altså ikke noen FHI-rapport annet enn ved at den er utgitt i FHIs skriftserie. 
Dette har selvsagt vært egnet til den type misforståelser som viser seg i artikkelen til 
energiteknikk.no, og ingen forsøk har vært gjort, så langt jeg har registrert, på å oppklare dette fra 
myndighetenes side.

Da utvalgsrapporten, som nå framstår som "FHI-rapporten", ble sendt ut fra helseministerens kontor
den 23.3.2013 til landets ulike helseetater, var det med et følgeskriv fra statsråden som inneholder 
en klar formulering om at i henhold til rapporten trekker utvalget den slutning at utfra rapportens 
kunnskapsgrunnlag kan det ikke påvises å foreligge økt helserisiko fra eksponering for 
elektromagnetiske felt eller stråling svakere enn gjeldende grenseverdier, og at spesielle tiltak 

https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/03/eflydal-utfyllende-kommentarer-til-energiteknikk-no-201803191.pdf
https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/03/eflydal-utfyllende-kommentarer-til-energiteknikk-no-201803191.pdf
https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/03/eflydal-utfyllende-kommentarer-til-energiteknikk-no-201803191.pdf
http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-meter-health-complaints/
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derfor ikke synes berettiget. Videre heter det at rapporten nok kom til å være nyttig for helsevesenet 
i Norge. Men det heter også at helsevesenet fortsatt skal være basert på den til enhver tid 
foreliggende forskningsbaserte kunnskap, formulert ved å peke på den opplagthet at det ikke er 
grunnlag for tiltak dersom det er påvist at det ikke er grunnlag for det. Men det er det altså ikke.

FHI-rapporten har altså ingen formell eller offisiell status som norsk helsepolitisk dokument, og det 
er ved oversendelse til helsevesenets ulike deler gjort klart oppmerksom på at norsk helsepolitikk på
området fortsatt skal være kunnskapsbasert. 

De viktige spørsmålene er dermed "Hvordan var kvaliteten på utvalgets konklusjoner i forhold til 
dengang foreliggende forskning?" og "Har det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget forandret seg?"

Alt samme dag som utvalgsrapporten forelå, forelå det også en kritikk av den, en "mot-rapport" fra 
en forsker som hadde vært observatør (Solveig Glomsrød) og en annen forsker, Ida Solheim, begge 
med førstehånds kjennskap både til faglitteraturen og til problemer rundt el-overfølsomhet 
(Glomsrød & Solheim 2012). Deres kritikk er av samme slag som en rekke seinere kritikker mot 
tilsvarende utvalg i flere land: 

Disse utvalgene er uten unntak sterkt knyttet til ICNIRP og WHO og til gamle stråleverntradisjoner.
For å anse noe som tilstrekkelig påvist, krever de at det foreligger detaljert årsaksforklaring, flere 
gjentatte studier som gir samme resultat, påvist relevans på mennesker og ikke bare på forsøksdyr, 
undersøkelser både i laboratorier og befolkningsstudier, og så detaljerte beskrivelser av forsøket at 
det ikke kan reises tvil om utførelsen. Slike krav til biologisk forskning er urimelige, de er i strid 
med føre-var-prinsippet, de fungerer i praksis som uthalingstaktikk, og de gjør at man aldri kan få 
aksept for noe som helst og aldri handle før det er for seint. I tillegg blir det jukset med utvalget av 
arbeider de undersøker, og med hvordan de klassifiseres (se detaljer i f.eks. Starkey 2016 og Pall 
2015).

Siden 2012 foreligger det en rekke nye studier om helsevirkninger fra svake elektromagnetiske felt. 
En opptelling ferdig i desember 2017 (Lai 2017) gir følgende bilde av fordelingen mellom de 
studiene som finner helsevirkninger og de som ikke finner (min graf utfra bioingeniøren Henry Lais
tall. Hans kilder er Medline, en anerkjent medisinsk litteraturdatabase.):

På bakgrunn av forskningsstatus har en lang rekke forskere, per dato 237 forskere fra 41 land, rettet 
en sterk anmodning til FN, WHO, UNEP og FNs medlemsland om strengere grenseverdier av 
hensyn til mennesker og miljø. Skadevirkninger fra mikrobølget stråling er for første gang kommet 
på økologers rangering over verdens mest presserende miljøproblemer (Sutherland & al 2018).

Det er således ikke grunnlag for å være så bastant som i energiteknikk.no sin artikkel. Avvisningen 
av at helsevirkninger fra svake elektromagnetiske felt kan forekomme, hviler ikke på noe solid 
grunnlag, snarere tvert i mot. Det bør tas på alvor, også av kraftbransjen selv. Også kraftbransjens 
ansatte har barn de vil vel, og de har kunder som bransjen også har et ansvar for - rent moralsk. I 
tillegg kommer jussen: 

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
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Miljøkonsekvenser for AMS-prosjektet er ikke utredet. Forholdet til Gr.l. §112, som gir landets 
innbyggere rett til et godt miljø, er ikke utredet. Straks det innrømmes rom for tvil om 
grenseverdiene gir tilstrekkelig beskyttelse mot helseskader for den typen stråling som smartmålere 
sender ut, åpnes det for at denne retten krenkes. Da åpnes det også for at Nabolova overtres. Den gir
forbud mot virksomhet som plager naboer ved å gå ut over grensene og forbi egen eiendom. 
Produktansvarsloven, produktkontrolloven og produktsikkerhetsforskriften gir plikt til å påse at 
produkter som omsettes og systemer som plasseres ut ikke har unødige og ukjente skadevirkninger. 
Også disse lovene er da relevante. Det samme er lover og forskrifter som regulerer universell 
utforming, forbrukerbeskyttelse og HMS. Samt regnskapsloven som jo pålegger bl.a. borettslag plikt
til å undersøke og opplyse om ens virksomhet har konsekvenser for helse og ytre miljø.

Til pkt. 2: Utvalget konkluderer ikke med at eksponering ikke kan gi skader

Sett isolert og på bakgrunn av "FHI-rapporten" er ikke Helsedirektoratets advarsel overfor legene 
særlig oppsiktsvekkende: Av "FHI-rapporten" følger det naturlig at reaksjoner på eksponering 
svakere enn grenseverdiene (el-overfølsomhet og langtidsvirkninger) må antas å ha andre årsaker 
inntil kunnskapsgrunnlaget tilsier noe annet, hva enten disse årsakene er reelle fysiske eller knyttet 
til psykologi (angst). For skadevirkninger syntes altså - utfra rapportens kunnskapsgrunnlag - ikke å
ha noen rot i virkeligheten som virkninger av så svake elektromagnetiske felt. 

Om man sitter i Helsedirektoratet med skyggelappene på og styrer helsevesenet utfra det man 
oppfatter som gjeldende policy-dokumenter, er det derfor rimelig å være skeptisk til at det skrives ut
legeattester som innebærer at pasienter bør få fritak begrunnet i en årsak som jo utfra disse 
dokumentene ikke kan påvises å være reell. Helsedirektoratet har kanskje ikke oversikt over at i 
Nordisk råds tilpasning av WHOs sykdomsdefinisjoner advares det mot å tro at slike reaksjoner 
ikke har sin årsak i eksponering for elektromagnetiske felt, ettersom kunnskapen ikke er god nok 
ennå (Levy og Wannag 2001?).

Kanskje burde Helsedirektoratet legge vekt på de store forbeholdene som både utvalget og 
helseministeren i sin tid tok? Utvalget understreker jo at den ikke har funnet grunnlag i den 
kunnskapen det legger til grunn, ikke at slik kunnskap ikke kan finnes eller kan dukke opp eller at 
den ble silt bort av utvalget, slik kritikerne påpeker. Kanskje burde Helsedirektoratet også vurdert 
om det kan være mer å hente i den meget skarpe ovennevnte kritikken som er kommet mot 
utvalgsrapporten? Kanskje burde Helsedirektoratet ha lagt seg på minne at ministeren framhever i 
oversendelseskrivet at helsepolitikken fortsatt skal ha et vitenskapelig grunnlag, ikke at 
helsepolitikken skal fryses med dette utvalgets konklusjoner som grunnlag fram til et nytt utvalg har
talt? Da burde jo Helsedirektoratet fått undersøkt bakgrunnen for de henstillingene om lavere 
grenseverdier som forskere kloden rundt har sendt til FN og WHO.

Men vi kan jo ikke forvente at Helsedirektoratet skal følge med på kunnskapsutviklingen på feltet: 
Sist jeg var i møte med representanter for den avdelingen som hadde med miljøfaktorer å gjøre (i 
2014), besto den av to - 2 - personer, og de hadde langt mer enn elektromagnetiske felt å ta seg av. 
Heller ikke kan vi forvente at Helsedirektoratets to-mannsgruppe skal gå imot fagetaten, Statens 
strålevern, der 1,5 person sitter med ansvar for samme område og umulig kan ha kapsitet til å holde 
seg orientert, for ikke å snakke om å sette i gang det omfattende arbeidet det ville være å få senket 
grenseverdiene.

I WHO sitter det også bare to personer i "The International EMF Project" (TIEMFP), kontoret som 
arbeider for å spre våre grenseverdier til den halvdel av klodens befolkning som i dag har 
grenseverdier som er på en hundredel eller lavere av våre. Det er dette kontoret det vises til når man
sier at "Norge følger WHO" - ikke til WHOs mannsterke kreftforskningsinstitutt IARC, som har 
fareklassifisert all radiostråling. Og ingen av de to i TIEMFP har relevant kompetanse: kontorets 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
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leder er antennespesialist - av alle ting.

Forskerne som står bak bønneskrivene til FN og WHO der de ber om ganske mye strengere 
retningslinjer (bl.a. EUROPAEM 2016), bygger på det store flertall av publiserte 
forskningsrapporter som fant at slik eksponering gir reaksjoner og helseskader - akutt eller på sikt - 
og som fagfolk har vurdert til å være av så høy kvalitet at de bør legges til grunn for 
helsepolitikken. Dagens trådløse målere overskrider deres forslag til grenser, med svært stor margin.

"FHI-rapporten" fra 2012 bygger derimot på de rapportene som ikke fant noen sammenhenger 
mellom eksponering og helserisiko, og på en rekke nesten likelydende samlerapporter fra utvalg 
som - i likhet med det norske utvalget - er skarpt kritisert for sin ensidighet og sine slette 
arbeidsmetoder. 

Helsedirektoratets forbud mot legeattester på el-overfølsomhet hviler således på et skjørt byggverk. 

Til pkt. 3: Utvalget omtaler ikke AMS/smartmålere eller deres viktigste skademekanismer

Utvalget omtaler ikke AMS/smartmålere, og foretar heller ingen oppdatert vurdering av den 
forskningslitteratur som gjelder helserisiko fra ekstra lavfrekvente pulser i mikrobølget stråling. Det
er styrken og skarpheten i pulsene og de meget lave frekvensene som pulsene danner, og deres 
harmoniske overtoner som samtidig dannes, som påstandene om økt helserisiko fra disse apparatene
først og fremst knyttes til. 

Utvalgets bruk av uttrykket "puls" og "pulset" er i det hele tatt ganske forvirrende og mangelfull. 
Uttrykkene brukes en rekke ganger, men om flere ganske ulike ting: 1. stråling med visse korte 
intervaller (som fra en radar som sveiper over et område), 2. korte intense "signalskurer" (typisk fra 
WiFi), og 3. pulser som selve den grunnleggende måten å sende signaler på i all moderne 
mikrobølget radiokommunikasjon - brå "kanonskudd" med svært høy energi i forhold til styrken på 
grunnfrekvensen. Det er den siste (3.) som er mest relevant for AMS/smartmålere, men den er 
overhodet ikke behandlet på noe forståelig vis i rapporten.

I utgangspunktet har utvalget tvert imot alt i utgangspunktet avskåret seg fra at "pulser" i noen som  
betydning av ordet kan gi noen vesentlig biologisk påvirkning: I utredningen (s. 68) erklærer 
utvalget som sitt utgangspunkt at eksponering kan ha "i hovedsak to typer biologiske effekter: 1) 
oppvarming; 2) eksitasjon (stimulering) av nervevev." Utvalget gjør ingen forsøk på å trekke dette 
dogmet i tvil, til tross for at en så snever forståelse det ikke en gang har et grunnlag i 
grenseverdienes opphav, stiftelsen ICNIRPs forslag til retningslinjer (ICNIRP 1998). 

Ved et slikt dogmatisk og begrenset utgangspunkt alene har utvalget avskåret seg fra de mange 
andre påvirkningsmekanismene som er veldokumenterte, og som hverken gir oppvarming eller 
stimulerer nervevev (Horsevad 2015). Flere av disse mekanismene er bekreftet i en rekke 
uavhengige studier, det gjelder - for bare å ta et par eksempler med vidtrekkende helsemessige 
potensialer - åpning av celleveggers kalsiumkanaler med derav følgende fare for bl.a. 
celleinflammasjonslidelser, redusert energiproduksjon og DNA-skader, og det gjelder påvirkning av
alle slags membraner vi har i levende vesener, slik at deres gjennomtrengningsevne endres og 
dermed forstyrrer alle mulige slags kroppsfunksjoner.

Utvalget gjennomgår en rekke studier av mikrobølget stråling fra kilder som baserer seg på pulsing 
i betydning nr 3. ovenfor, og beskriver at eksperimentene er utført med mobilsignaler både "med og 
uten pulsing", noe som gjør at det er umulig å vite hva som egentlig beskrives og hvilken verdi 
funnene har. 

Ingenting tyder på at man noe sted i utvalgsrapporten har vurdert mulighetene for påvirkning av 
biologisk liv gjennom de meget lave frekvensene som påviselig dannes i mikrobølget 
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radiokommunikasjon - dels systematisk og med faste frekvenser, dels tilfeldig og med tilfeldige 
frekvenser. Slik påvirkning er påvist i en rekke forskningsrapporter å ha biologisk skadevirkninger 
både akutt og over tid (se referanser i f.eks. EUROPAEM 2016, Adlkofer 2002, Horsevad 2015, 
Baumer & Sönning 2002). Rett skal være rett: temaet fins omtalt ett sted (s. 58) i forbindelse med 
GSMs faste pulser på 217 Hz, men blir straks forlatt. I samme avsnitt står det litt om pulserende 
magnetfelt rundt en GSM-telefon og rundt GSM-sendere, men at det kan være noe problem, blir 
straks avvist. Pulsingen i radiosignalet fra GSM blir ikke nevnt, underlig nok. Ord som "målere", 
"strømmålere", "AMS" og "smartmåler" forekommer heller ikke i rapporten.

I rapportens pkt 4.11.3.2 får vi konklusjonene fra utvalgets gjennomgang av litteratur om 
eksperimenter som skulle undersøke mulige akutte virkninger (el-overfølsomhet). Der heter det:

Det er totalt gjort et stort antall kontrollerte forsøk for grupper av personer med helseplager 
tilskrevet EMF. De fleste studiene er gjort i laboratorium, noen på arbeidsplassen eller 
hjemme hos deltakerne. Kvaliteten varierer, men det er også mange forsøk som er metodisk 
gode. Det er dessuten gjennomført en oppfølgingsstudie av god kvalitet, som har inkludert 
grupper av personer med helseplager tilskrevet EMF. På grunnlag av disse studiene er det 
ikke holdepunkt for at eksponering for EMF, ved nivåer tilsvarende det vi utsettes for i 
hverdagen - alene eller i kombinasjon med andre faktorer som kan ha betydning for 
utløsning av symptomer, gir opphav til symptomer som tilskrives EMF. Det er heller ikke 
holdepunkt for at gruppen av personer med symptomer tilskrevet EMF er i stand til å 
detektere slik eksponering. Videre er det ingen funn som tyder på at denne gruppen skiller 
seg fra andre når det gjelder fysiologiske reaksjoner eller kognitive effekter ved eksponering
for EMF. Det er altså ikke funnet noen objektivt målbare reaksjoner på EMF som kan brukes
til å påvise at personer er spesielt følsomme for EMF. Noen få forsøk har vært designet for å 
teste enkeltpersoner ved gjentatt eksponering. Så langt er det ut fra disse studiene ikke 
grunnlag for å konkludere at det finnes enkeltindivider som får helseplager av eksponering 
for svake EMF. 

Samlet sett viser forsøk som har vært gjennomført blindt, at symptomer også oppstår når 
forsøkspersonene ikke eksponeres. Det vil si at EMF ikke trenger å være til stede for at 
helseplager som tilskrives EMF skal oppstå. Helseplagene kan følgelig skyldes andre 
forhold. 

Vi konkluderer at vitenskapelige studier tyder på at EMF ikke er årsak til eller medvirkende 
årsak til tilstanden helseplager tilskrevet EMF (el-overfølsomhet).

Her kommer altså utvalget med en tydelig og bastant avvisning av at akutte reaksjoner overhodet 
kan skyldes elektromagnetiske felt når de er under grenseverdiene: De studiene som ble vurdert av 
utvalget, fant ikke sammenhenger, eller de fant ikke sammenhenger som var tilstrekkelig sikre for 
utvalget. Ett av de underlige fellestrekkene ved dette utvalget og de andre evalueringsutvalgene som
heller ikke finner sammenhenger mellom eksponering og helseskader, er nemlig at de stiller krav 
om at funnene må være konsistente: forskningsrapportene sett under ett må komme til stort sett 
samme resultat. Innen forskning på så komplekse forhold som miljøgifters virkning på biologien er 
det et krav som gjør at man garantert aldri vil finne sammenhenger som er sikre nok til å handle. 
Slike krav fungerer dermed som ren uthalingstaktikk. Det er på et slikt grunnlag - og ved å utelate 
sentrale studier som peker en annen retning (Rea et al 1991) - at utvalget kunne konkludere med at 
ingen akutte virkninger kunne identifiseres. 

I tillegg rammes utvalgets konklusjon av "fakta på bakken": noen folk blir åpenbart syke av 
eksponering selv om de ikke ante at det var mulig og selv om de ikke visste når de ble eksponert. 
Historiene om smartmålerne og folks helseplager (https://einarflydal.com/smartmaler-historier/) 
demonstrerer dette. Og det skjer kloden rundt. 

https://einarflydal.com/smartmaler-historier/
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Skyldes det en "psykisk epidemi"? Neppe, ettersom også dyr rammes (Firstenbaum 2017). At det 
var "psykisk" sa man også om amalgam og fibromyalgi (Statens helsetilsyn 1998), men det gjør 
man ikke lenger. Blikket må nok heller rettes mot hvor representative de valgte artiklene er, om 
tolkningen er farget, og om undersøkelsesmetodene passer til det man skal undersøke: komplekse 
samspill av miljøfaktorer, der symptomene kan ha mange årsaker og også kan skyldes helt andre 
årsaker utenfor miljøet.

En rekke av de akutte helsevirkningene som har vært påvist opp gjennom årene fra eksponering for 
elektromagnetiske felt ved eksponeringer langt svakere enn dagens grenseverdier, utnyttes i 
forsvarsindustrien, i medisinsk kirurgi, i sårleging, i biologisk forskning. Dette skulle ikke vært 
mulig dersom Helsedirektoratets kunnskapsgrunnlag hadde noe for seg. Da ville også rundt 15.000 
til 25.000 forskningsartikler ta feil. Det er det neppe rimelig å anta.

Helsedirektoratets konklusjon, at det strider mot Helsepersonelloven å skrive ut attester for å gi 
pasienter grunnlag for fritak fra installasjon av AMS, virker derfor grunnløs eller i det minste svært 
dårlig underbygget. Legenes plikt til å handle utfra pasientens beste gjelder derimot fortsatt 
ubeskåret.

Einar Flydal, 19. mars 2018
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