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Smartmålere: Gi legene diagnoseverktøyene!
Denne teksten ble først publisert som bloggpost den 09.03.2018 på http://einarflydal.com

Legeattester for fritak fra smartmåler (AMS) er det stadig færre leger som vil gi. De mener at 
deres tid misbrukes når de skal skrive ut slikt. Noen har løst det elegant og effektivt, slik 
denne legeattesten vitner om: en direkte avtale mellom kommunelegen og nettselskapet om at 
legeattest ikke trengs.

NVE krever derimot at nettselskapene skal kreve dokumentasjon for el-overfølsomhet eller 
angst for helseskadelige virkninger for å kunne gi fritak for smartmålere. NVE formulerer seg
slik at det i praksis fører til at nettselskapene krever legeattest for el-overfølsomhet - til tross 
for at forskriften bare krever at det skal foreligge "vesentlig dokumentert ulempe". Dette 
kravet burde kunne innfris ved å legge fram solide forskningsoversikter som dokumenterer, 
men flere melder fra at de prøver det og får avslag.

Her er det altså strid mellom etater, og Legeforeningen har også kastet seg inn i saken. Men 
legeattesten over, og uttalelser fra Legeforeningens talsmann Petter Brelin i media, viser et 
annet problem: at leger tror at det ikke går an å stille diagnose eller spore biologiske 
reaksjoner på eksponering for elektromagnetiske felt fra f.eks. smartmålere, og at det 
innebærer at el-overfølsomhet er "en tilstand som foreløpig ikke kan bevises eller motbevises 
av legevitenskapen". Her er det på tide med litt opplysning.

Petter Brelin har helt rett i den forstand at det ikke fins noen enkel biologisk basert test man kan 
bruke på legekontoret for å sjekke om pasienten er el-overfølsom eller ikke. "El-overfølsomhet" er 
heller ikke akseptert diagnose i Norge, til tross for at nordisk tilpasning til WHOs diagnosesystem 
ICD-10, oppgir R68.8 som aktuell diagnose for el-overfølsomhet, og advarer mot at helsevesenet 
skal tro at el-overfølsomhet er noe man bare innbiller seg. For til å trekke en slik konklusjon vet 
man for lite, står det (Levy & Wannag, 2000). ICD-10 har dessuten flere andre diagnoser som kan 
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passe: T66, W90 og Z58.4. 

At helsemyndighetene likevel ikke aksepterer "el-overfølsomhet" som diagnose, må snarere forstås 
politisk: hadde de gjort det, ville det være ensbetydende med at grenseverdiene er feil og må 
skjerpes fordi de ikke beskytter mot biologisk skadelige virkninger. 

Det er godt forståelig at Petter Brelin og Den norske legeforening ikke ønsker at legene skal settes i 
skvis mellom pasientens forklaringer om egne plager og myndighetenes politiske behov. Den 
debatten bør ikke skje på legekontorene, og å skrive attester på slikt der legene uansett bare må stole
på pasienten, skulle ikke være nødvendig. 

Å strupe tilgangen til legeattester ved at legene nekter å skrive dem ut, er likevel ikke veien å gå, så 
lenge netteierne krever legeattest for fritak: Hvor skal pasientene da gå hen? Ikke alle bor slik til at 
de lett kan finne en annen lege å gå til. Ved å oppfordre til at legene ikke skal skrive ut attester, 
bidrar Legeforeningen til at NVE kan innbille seg selv og andre at problemet med strålingen fra 
smartmålerne egentlig er en ikke-sak - for det er så få som har fått fritak med legeattester, slik Guro
Grøtterud, NVE, uttalte det på Dagsnytt18 den 8.3.2018. 0,15% var det visst. 

Nå er det mange saker i samfunnet der selv 0,15% er mye nok til at samfunnet setter inn betydelige 
ressurser i stedet for å gi blaffen. Risikoen for våkenhet ved anestesi, for eksempel. Eller 
forekomsten av Hirschsprungs sykdom i befolkningen. Andelen rullestolbrukere er 1%. Grøtterud 
mener imidlertid at slike tall er så små at de folkene behøver man ikke ta hensyn til. Bak dette ligger
selvsagt også den tro at helseplagene egentlig ikke er reelle. Hadde Grøtterud ment at de var det, 
kunne hun ikke forsvart en praksis der man får fritak for egen måler, men tvinges til å leve med 
eksponeringen fra naboenes målere rett utenfor soverommet.

Grøtterud deler sin uvitenhet med norske leger - til forskjell fra for eksempel sveitsiske, der mer enn
50% av allmennlegene regner el-overfølsomhet som mulig årsak til flere av sine pasienters 
problemer, og leger innen komplementærmedisin regner mer enn 70% av henvendelsene de får som 
relaterte til eksponering for elektromagnetiske felt (EUROPAEM 2016).

Petter Breilin uttaler derimot, i følge NRK.no: 

– Det blir jo å be leger om å attestere noe som ikke er attesterbart, sier Petter Brelin, leder i 
Norsk Forening for Allmennmedisin. 

– Det er ikke mulig å se biologiske eller fysiologiske påvirkninger fra slike målere. Vi kan 
ikke ta en blodprøve eller røntgenbilder for å påvise slike helseulemper, forteller Brelin. 

Men her tar Petter Breilin grundig feil - i likhet med norske leger flest, som ikke har lært noe om 
dette i sin utdanning. Det er situasjonen i flere land der grenseverdiene er som i Norge, altså 
verdens høyeste.

I februar 2016 anmodet derfor 220 vitenskapsmenn fra 42 land i en international appel rettet til FN 
og WHO om at ”offentligheten fultt ut må bli informert om de potensielle helserisiki fra 
elektromagnetisk energi og bli opplyst om strategier for hvordan man kan redusere skader” og at 
”leger må bli utdannet i de biologiske effekter av elektromagnetisk energi og få opplæring i å be-
handle pasienter med el-overfølsomhet.”

At leger kan tro at el-overfølsomhet er "en tilstand som foreløpig ikke kan bevises eller motbevises 
av legevitenskapen" er et virkelig stort problem, og bygger på informasjonsmangel: 

I Norge har vi verdens høyeste grenseverdier - og de ble i sin tid (1998) formet som et 
utgangspunkt for å sette grenseverdier, med klar beskjed om at de kun hadde som ambisjon å 
beskytte mot oppvarmingsskader. For å beskytte mot andre mulige helseskadelige virkninger fikk 
land og arbeidsgivere ordne selv! (ICNIRP 1998)

Når leger tror at man ikke kan få helseplager ved lavere verdier og at de tror at slike reaksjoner ikke

https://www.nrk.no/norge/nye-smartmalere-skaper-debatt_-_-vi-vil-ikke-bli-overvaket-1.13951968
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kan diagnostiseres - hva enten reaksjonene skal klassifiseres som "el-følsomhet", "el-
overfølsomhet" eller noe annet - har de et åpenbart behov for videreutdanning for å komme á jour. 

Øverst i referanselista finner du de kildene jeg sendte over til Petter Brelin i Legeforeningen for en 
tid siden, slik at han ved selvsyn skulle kunne se at det faktisk fins diagnostiske kriterier, 
diagnostiske verktøy og kliniske indikasjoner, såvel som effektive terapier. (Ubesvart, forøvrig.) 

De samme dokumentene gikk også til en leder av en psykiatrisk klinikk der det nylig ble innlagt en 
person som først og fremst er desperat av sin el-overfølsomhet, og som nå også måtte tåle at nye 
målere ble plassert rett utenfor inngangsdøra. Vedkommende er ikke den første som er blitt lagt inn 
av slike grunner, og heller ikke den første som blir møtt av helse-Vesenet med uvitende vantro - og 
innlagt i lokaler der el-overfølsomme bare blir dårligere.

Dette materiellet bør flere leger se på. Kanskje kan de deretter også lufte sin ergrelse over at de blir 
utsatt for press fra Helsedirektoratet for å benekte at helsereaksjoner på elektromagnetiske felt og 
stråling faktisk fins? For disse reaksjonene er åpenbare for enhver som vil se seg litt om 
(Smartmåler-historier) og dessuten grundig belagt i den angitte litteraturen på alle de måter man 
normalt kan kreve av medisinere og forskere.

Tenk så bra det hadde vært om legene, Petter Breilin inkludert, i stedet oppdaterte seg, og så gikk ut 
og sa:

"Se, direktoratet har jo ingen klær på!"

Einar Flydal, 9. mars 2018
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