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Er det hastverk eller fordommer som gir 
fordummende journalistikk? 

Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 23.02.2021 

Stadig vekk står det helse-artikler i avisene om 

sykdommer der legene ikke har forklaringer på: 

 

De vet ikke hva sykdommene kommer av, eller 

de vet ikke hvorfor sykdommene øker.  

 

Og like ofte tenker jeg:  «Hvorfor har 

journalistene nøyd seg med å snakke med en lege 

eller forsker som ikke har noen forklaring? En 

langt mer fruktbar og tilfredsstillende metode 

hadde vært i stedet å snakke med dem som 

faktisk har en forklaring, og deretter sjekke ut 

om forklaringen holder.» 

 

Nå sist gjalt det en artikkel om sykdom i 

skjoldbruskkjertelen… 

 

Artikkelen forteller leseren at sykdom i skjoldbruskkjertelen (som nå forresten heter 

«skjoldkjertelen») kan føre til trøtthet, søvnvansker og vektoppgang. Artikkelen sto 

i Aftonbladet 25.10.20 og i VG 28.1.21. 

 

Den byr ikke på noen forklaring på hvordan denne sykdommen i skjoldkjertelen oppstår. For 

der melder legen pass: Hun har ingen forklaring. Det hjelper ikke at hun er overlege i 

endokrinologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Sverige. (Norsk medisinsk leksikon 

kan fortelle oss at endokrinologi er læren om de endokrine kjertlene, dvs. de kjertlene som 

tømmer hormonene de lager, direkte over i blodet eller i nærliggende vevsstrukturer.) 

 

Den 6. februar sendte jeg derfor like godt følgende epost til journalisten med tips om et sted å 

lete. Du som følger min blogg, blir neppe overrasket over at jeg foreslo å se etter om 

strålingen fra mobiler kan være en årsak: 

 

Illustrasjon fra (Carlberg & al, 2016) 

Mobiler holdes tett inntil hodet, og antennene i smarttelefoner ble plassert ned mot bunnen av 

telefonen (se tegning) da forskningen i den ene studien etter den andre påviste økt risiko for 

http://einarflydal.com/
https://www.aftonbladet.se/halsa/a/0KngXG/det-ar-tidiga-tecken-pa-sjukdom-i-skoldkorteln
https://www.vg.no/forbruker/helse/i/9OqE9l/dette-er-tegn-paa-sykdom-i-skjoldbruskkjertelen
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hjernekreft rett innenfor øret, altså rett innenfor der antenna satt. (Mer om dette: bloggpost 

14.07.2016). 

 

Nedenfor følger eposten jeg sendte til journalisten. Noe svar har jeg ikke fått. Det forstår jeg: 

Journalisten jobber sikkert med andre oppgaver nå. Og dessuten kan det jo godt være at hun 

tror at forskningsreferansene jeg oppgir, kan være eksempler på dårlig forskning og at 

myndighetene vet best. 

Hun kan antakelig heller ikke nok om forskningsmetode til å vite at dersom bare én av 

artiklene jeg sendte henne referanse på, har gjort funn som ikke kan tilbakevises, betyr det at 

en gjeldende forklaring faktisk er at radiobølget stråling kan være årsaken til disse 

symptomene. Om det så faktisk er årsaken i det enkelte tilfelle, kan man bare få bedre 

sikkerhet om ved å undersøke enkelttilfellene. 

Tenk om journalisten hadde fulgt opp og gitt artiklene du finner under, til en endokrinolog, 

bedt vedkommende lese dem og vurdere dem, og servert konklusjonen i Aftonbladets spalter! 

Deretter kunne journalisten spurt ut noen som er rammet av skjoldkjertelsykdommer om de 

har vært eksponert for mikrobølget stråling og bedt dem fortelle hvordan. 

Det ville gitt informasjon av samme type som når man får en pasient som har lungekreft til å 

fortelle om sine røykevaner, eller om sin omgang med asbest dersom man påviser asbestose. 

Slikt spør jo enhver lege om  – uten å hevde at «funnene er for usikre til å legges til grunn». 

Vanskeligere er det ikke. 

  

Einar Flydal, den 23. februar 2021 

PS. Noen mener at slike utelatelser er del av en plan der journalister bevisst deltar i 

avsporinger. Det tror jeg ikke, eller at det i så fall hører med til de absolutte sjeldenhetene, 

selv om både forskere og journalister kan være like forutinntatte som andre på felt de kan lite 

om. 

Derimot tror jeg så absolutt på at journalister lett kan la seg friste til å bruke halvferdig 

byråstoff som de ikke har sjekket grundig nok opp, og at PR-folk produserer slikt stoff for å 

avspore. I 5G-boka (Flydal & Nordhagen, red., 2019) finner du dokumenterte eksempler på 

det. 

  

Til K. F., Aftonbladet 

 

Hei, 

 

jeg leste artikkelen din: «Dette er tegn på sykdom i skjoldbruskkjertelen». 

Det slo meg at dine kilder ikke kan være informert om de mange funnene av sammenheng 

mellom hypothyriose og eksponering for elektromagnetiske felt. Det er dessverre svært vanlig 

at medisinere ikke kjenner til de biologiske virkningene av ikke-ioniserende elektromagnetiske 

felt. Flere studier viser at man har fått økte forekomster av skjoldbruskkjertelproblemer etter 

at smartmobiler kom på markedet, og dette er blitt satt i sammenheng med at flere av 

https://einarflydal.com/2016/07/14/kreft-i-strupehodet-oker-pa-grunn-av-smarttelefoner/
https://einarflydal.com/2016/07/14/kreft-i-strupehodet-oker-pa-grunn-av-smarttelefoner/
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antennene på disse mobilene ligger nede i bunnen, altså meget nærme skjoldbruskkjertelen 

når man holder mobilen til hodet. 

 

Jeg har bak meg nær 40 års arbeid innen telekombransjen som forsker og innen strategi og 

som universitetslektor om telekom og samfunnsutvikling. De siste 10 årene har jeg som 

pensjonist studert de helse- og miljømessige konsekvensene. Det er nok dessverre slik at 

sammenhengen mellom mikrobølgene og helse- og miljøskader er meget tydelig når studiene 

ikke er laget slik at de gjør det umulig å finne dem. 

 

Om du er interessert i dette temaet, kan jeg gi deg så mye materiale som du vil ha. Under er 

tatt med noen få forskningskilder som påviser nettopp slike helseproblemer som du omtaler i 

artikkelen, men her er en vesentlig årsak funnet å være eksponering for elektromagnetiske felt 

som dem man får først og fremst fra smarttelefoner. 

 

Mvh 

 

Einar Flydal, 

pensjonist og skribent 

cand. polit., master of telecom strategy 

Oslo 
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