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Dr. Scient Else Nordhagens vitneforklaring i Halden Tingrett  
Torsdag 20. mai 2021 

Dette er en sammenfatning av slides og manus for vitneforklaringen. Den framførte forklaring avviker noe 

fra dette da noe kan være kuttet ut og enkelte setninger omformulert eller lagt til.  

Kort CV: 

• 1982: Cand. Scient, Informatikk, UiO 

• 1982-1990: Forsker / seniorforsker, SI (nå SINTEF i Oslo) 

• 1990-1999: Dr. stipendiat og lærer, Informatikk, UiO 

• 1997-2007: Gründer innen mobiltelefoner, apper og tjenester 

• 2007-2011: Forsker / seniorforsker, Telenors forskningsavdeling 

INNHOLD 
• Min bakgrunn 

• Levende organismer er elektromagnetiske systemer 

• To ulike paradigmer for virkningen av svake EMF 

• Paradigmenes ulike evalueringskriterier og hvordan det påvirker konklusjonene om EMF og helse 

• Hvem som står bak de vitenskapelige publikasjonene vårt strålevern bygger på 

• Forklaring på hvorfor skittenstrøm og elektromagnetisk stråling er to sider av samme sak 

• Konklusjoner 

Min Bakgrunn 
Jeg har siden 70-tallet jobbet mot en visjon om å sitte i gresset og surfe på nettet med lenkede 

dokumenter – to ideer med opphav i to artikler jeg fikk på 70-tallet. En var om «Dynabook», en visjon fra 

Xerox PARC, forskningslaboratoriet til Xerox, i California. Dette var ideene som lå til grunn for Mac fra 

Apple, Windows og «apper» med servere bak slik vi kjenner det i dag. Den andre var om 

hypertekstsystemet «Xanadu» som presenterte ideer om «hypertekst» - tekster som lenket til hverandre 

som kunne følges automatisk – som er mye av ideene realisert i Word Wide Web, alias nettlesere og web-

sider. 

 

Til høyre er et bilde fra 1968 som viser en pappmodell av Dynabook. Den skulle være en liten datamaskin 

som var kjempelett å bruke og alltid på nett. Til venstre er en skisse fra 1962 og en «mock up», en 

illustrasjon, av Xanadu fra 1972. 

Jeg tok informatikk ved Universitetet i Oslo og da jeg skulle ta hovedfag fikk jeg tilbud om å ta den ved 

Senter for Industriforskning, nå SINTEF i Oslo. En forsker hadde nylig kommet hjem fra Xerox PARC og 

skulle bygge opp samme teknologi her med enkle brukergrensesnitt og datanettverk. Vi brukte nyord som 

mus, vindu, meny, klikke, peker, server og klient (nå "app"). Etter hovedfag ble jeg ansatt ved SI. 
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[Dette var en tid hvor man bare hadde stormaskiner, ikke PC, Internett het ARPA-nett og var kun for 

forskning og militæret, Ethernet var ikke en standard enda og WiFi var knapt påtenkt.] 

 

Etter 8 år som ansatt på SI, tok jeg en dr. scient grad ved Informatikk, Universitet i Oslo. I 1993 ble det 

mulig å få fatt i programvare som nettleser («Mosaic») og webserver. Det ble satt opp ved institutt for 

informatikk. I nabokontoret laget de Web-sider for OL på Lillehammer i 1994 mens jeg laget web-sider for 

kurset jeg holdt våren 1994. En flott måte å kommunisere med studentene på. Dette var Xanadu 

virkeliggjort 31 år etter at visjonen var presentert i 1962. 

 

Etter doktorgraden fikk jeg tilbud om å bli med som gründer for utvikling av mobiltelefon-programmer 

(det som i dag kalles app’er). Vi skrev programvare både for mobiltelefonene og serverne slik at man 

kunne sende og motta meldinger, få nyheter o.l. i form av bilder, lyd og animasjoner. Dette var på den 

tiden man sendte SMS med 140 tegn og ingen mobiler hadde nettlesere. 

Det er lett å vite hva som kommer, men ikke når – og vi bomma – det tok mye lenger tid enn vi trodde – 

og vi måtte legge ned. Da fikk jeg tilbud om jobb ved Telenors forskningsavdeling i en gruppe som jobbet 

med mobilt internett. Samme høsten jeg begynte kom iPhone på markedet i USA og vi fikk lov å 

importere og tilpasse dem så vi kunne bruke dem på Telenors nettverk. Det gjorde det lettere for oss å 

løse oppgaven vår: forklare Telenor hva som var mulig med internett på mobil og at deres inntjening på 

telleskritt og SMS som meldings- og betalingstjeneste var truet.  

Ett år senere kom også Google med den først Android telefonen og året etter kom iPad med mobildata. 

Dermed var Dynabook en realitet og jeg tok med en kollega som passet godt som «piken i gresset» fra 

bildet tatt i 1968 og gjenskapte dette, 42 år etter. 
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Ingen betenkeligheter da smartmåler ble installert 
Med denne bakgrunnen hadde jeg ingen betenkeligheter da smartmåler ble installert i 2017. Jeg hadde jo 

alltid levd med alt mulig trådløst. 

Første natten etter installasjon sov jeg urolig. På dagen var jeg svimmel, ukonsentrert og utmattet … 

samme to dager til. Reaksjonen på dagen var annerledes enn om jeg bare var trøtt. Deretter var vi på 

hytta uten strøm og jeg sov, hadde masse energi og klart hode. Tilbake etter to dager: sov urolig, 

svimmel, ukonsentrert og utmattet! Samme helgen etter. 

Jeg hadde hørt at min tidligere kollega fra Telenor, Einar Flydal, hadde rota seg borti dette med EMF og 

helse og jeg regnet med at han var blitt sprø etter at han gikk av med pensjon. Men siden jeg var blitt så 

tydelig dårlig etter at smartmåleren kom var det vanskelig å få ideen om at smartmåleren var årsak til 

helseproblemene ut av hodet. 

Jeg er en profesjonell feilsøker – alle vanskelige programmeringsfeil havnet på mitt bord (… eller skjerm) 

fordi jeg har nok tålmodighet og systematisk legning – og erfaring – til å finne dem. Noe av det viktigste er 

å avkrefte sammenhenger man tror på. Feilen ligger som regel et annet sted enn der man tror! 

Falsifisering er derfor den beste måten å komme på rett spor for å finne årsaken til feilen. 

Jeg var derfor langt fra sikker på at smartmåleren hadde noe med helseproblemene å gjøre! Men da er 

det viktig å legge opp et testregime som kan falsifisere hypotesen om at smartmåleren var årsaken til 

helseproblemene. 

Jeg testet da med å systematisk sove mange ulike steder med og uten smartmåler i nærheten. Jeg testet i 

flere måneder. Til slutt konkluderte jeg: 

Hadde dette vært en feilsøking i et dataprogram hadde jeg ikke vært i tvil om at det var smartmåleren 

som var årsak til helseproblemene.  

Senterdelen ble fjernet – og plagene forsvant! 

Men som skeptiker av natur måtte jeg forstå HVORFOR! Jeg måtte være sikker! Jeg er jo en forskersjel! 

Og jeg tenkte: 

 

Jeg startet med det mest grunnleggende fra fysikk og kjemi 
Min bakgrunn her er at far var kjernefysiker så atomers oppbygning var barnelærdom, mor var organisk 

kjemiker, jeg tok realfag på gymnaset med fysikk og kjemi og har flere kjemi-kurs fra universitetet. I tillegg 

var farfar og farmor botanikere og morfar elektriker. Realfag og teknologi på alle kanter. 

Jeg startet derfor med en del grunnleggende fakta: 

Alt er elektrisk – helt fra bunnen 
Vi er alle satt sammen av atomer som igjen er satt sammen av små elektriske partikler som holdes 

sammen av elektriske krefter. Vi finner elektrisk positive protoner midt i atomet – i kjernen – med en sky 

av elektrisk negativt ladede elektroner rundt. Elektronene er også små magneter. 
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Atomer klistrer seg sammen til molekyler ved hjelp av elektriske krefter. For eksempel dannes 

vannmolekyler av ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Oksygenet, som er et mye større atom og som 

dermed har mer positiv ladning i sentrum enn hydrogenet har, tiltrekker seg sterkere elektroner enn de 

mye mindre hydrogenatomene. Hydrogenatomenes elektroner vil derfor dele sin tid mellom hydrogenet 

og oksygenet. På den måten bindes atomene sammen. 

Kjemiske reaksjoner skjer på grunn av elektriske krefter og en del reaksjoner lar seg påvirke av 

magnetisme.  

Det er vannets elektriske egenskaper som er helt unike i forhold til å gi grunnlag for liv, så hva er liv? 

«Liv» er selvorganiserende molekyler 
Til venstre er en skjematisk framstilling av en dyrecelle. Molekyler i celler 

samhandler ved  

• kjemiske signaler for langsom kommunikasjon (som hormoner) 

• elektriske puls-signaler for rask kommunikasjon   

Sammen danner molekylene: 

Avanserte, selvorganiserende konstruksjoner som kalles «liv». 

Liv er bare mulig fordi molekylene kan kommunisere med elektriske pulser 

Elektriske signaler brukes over alt: for å få alle muskelcellene i hjertet til å trekke seg sammen og slapper 

av koordinert, balanse krever muskelkoordinasjon, tenke krever hjernecellekoordinasjon, fordøyelse 

krever koordinert tarmfunksjon etc. 

Elektriske pulser er sikkert tegn på liv 
Dødskriteriet i Norge er opphør av elektriske pulser i legemet. Er man «hjernedød» betyr det at det ikke 

lenger er elektriske pulser i hjernen. Det kan fortsatt være elektriske pulser som får hjertet til å slå, men 

hjernen fungerer ikke lenger på grunn av manglende samhandling mellom hjernecellene. 

Elektriske pulser styrer og koordinerer hjerte, hjerne, muskler, fordøyelse o.l. EKG måler elektriske pulser 

i hjertet og EEG måler elektriske pulser i hjernen. 

Avvik i pulsene er tegn på sykdom. Ut fra avvikene kan leger identifisere hva som er galt. For eksempel vil 

detaljer i avviket av et EKG avsløre akkurat hvor i hjertet feilen er. 
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Livets pulser og menneskeskapte pulser er fysisk sett samme sak 

 

Kraftigere pulser fra de menneskeskapte kildene, men samme fysiske fenomen som kan måles med 

samme type måleinstrumenter. 

Flere elektromagnetiske felt på samme sted vil blande seg som bølger i vann - mer komplisert fordi EMF som har 

flere egenskaper som påvirker hvordan de blandes. 

Bølgene i elektromagnetiske felt kan ha mange ulike egenskaper 
En egenskap kalles frekvensen. Frekvensen forteller hvor mange bølgetopper som passerer per sekund. 

Bølgetopper i denne sammenheng er for eksempel maksimal positiv elektrisk ladning, eller maksimal 

nordpol-magnetisme. Det måles i Hertz (Hz) hvor 1 Hz betyr en bølgetopp passerer per sekund. 1 GHz er 

en milliard bølgetopper per sekund.  

 

Bølger med de høyeste frekvensene er det som kalles radioaktive gammastråler. Deretter finner vi videre 

røntgenstråler og UV lys. Deretter synlig lys og infrarødt (varmestråler). Lavere frekvenser enn det er der 

vi finner menneskeskapte elektromagnetiske felt: de som brukes til trådløs kommunikasjon og de aller 

lengste bølgene er de som stråler ut fra høyspentledningene. Det er også i disse lave frekvensene at vi 

finner de som naturen selv skaper og bruker. 

I tillegg kan de elektromagnetiske feltene ha ulik stryke – eller intensitet. 
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Til venstre ulike bølgeformer og til høyre pulser med ulike frekvenser. 

Bølgene kan ha ulik form. Om du søker på «PEMF therapy» som står for terapier som bruker pulsede 

elektromagnetiske felt, så er det forsket på hvordan ulike bølgeformer påvirker resultatet. Bølgeformen 

kan derfor ha påvirkning på hvordan EMF virker på levende organismer. 

I tillegg til bølgenes frekvens kan også feltene ha pulser som er perioder med høyere intensitet (kraftigere 

styrke). Disse pulsene kan komme med jevne frekvenser. Når data sendes kan de komme med mer 

tilfeldige frekvenser alt etter hva som sendes.  

Både bølgene og pulsene blander seg med hverandre og gir nye egenskaper til det felles 

elektromagnetiske feltet som dannes. 

Min realfaglige konklusjon: 
I alle fall ikke usannsynlig at livets pulsede, elektromagnetiske signaler kan bli påvirket av 

trådløsteknologiens: 

• Frekvenser i samme området 

• Pulser av samme type 

• Også andre felles egenskaper mellom biologiens egen EMF og de menneskeskapte 

MEN HVA FINNER FORSKERNE? Jeg oppdaget stor faglig uenighet! 

Faglig uenighet er normalt i forskningen! 
Dette er kjent fra farfars botanikk, mors toksikologi, fars kjernefysikk og min informatikk. Uenighet er en 

normalsituasjon! Uenighet er det som bringer oss framover. Jeg pleier å si: Vitenskap er en formalisert 

måte å krangle på.  

Det er som regel en eller flere årsaker til uenigheten og en av hovedgrunn til at man forfekter et syn i 

forhold til et annet er at man blir fanget av fagtradisjoner og miljøet man tilhører.  

En av de mest toneangivende som har skrevet om dette er Thomas Kuhn som i 1962 utga boka «The 

Structure of Scientific Revolution» hvor han definerte «paradigmer» som «Ulike tankemønstre til å forstå 

og tenke om verden».  
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Paradigmeskifter er vanskelige og gjerne splittende for fagmiljøer. Dette 

presenterer også Kuhn og siterer Max Planck, en meget berømt fysiker med en 

fysisk konstant oppkalt etter seg (det er de aller, aller færreste forunt). Planck 

bemerket trist på sine gamledager: 

«Tilhengere av det gamle paradigmet lar seg ikke overbevise om det nye. I 

stedet dør de ut og en ny generasjon tar over.» 

Innen EMF og helse er det to tydelige paradigmer: Det termiske og Det 

biomedisinske. [Disse to begrepene er vanlige ord å bruke om disse måtene å 

forstå og tenke om elektromagnetiske felt og helse, det er ikke ord jeg har 

funnet på selv.] 

Her kommer noen slides hvor jeg sammenlikner de to rådende paradigmene om svake 

elektromagnetiske felt og helse 

 

Paradigmene har røtter i ulike fagtradisjoner: 

 
 

De har også ulike måter å fastsette grenseverdier: 
Til venstre vises et bilde av en testsituasjon hvor man måler temperaturen i et kar med væske hvor karet 

kan være formet som et hode eller en annen kroppsdel man vil undersøke.  
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Sikkerhetsmarginen tar høyde for at de fleste mennesker er mindre enn en MP+ (en stor mann ved god 

helse – en stor og god soldat). Jo mindre mann er, jo raskere kan man bli varmet opp. 

De termiske grenseverdiene er omtrent de samme i dag som på 50-tallet, men det er skjedd en tilpasning 

til 5G ved at man har økt tillatt styrke til 40 W/m2 for gjennomsnitt over 6 minutter. Dermed kan man i 

kortere perioder sende med mye større styrke på pulsene og mer konsentrerte stråler på små områder. 

Fordi ulike land følger ulike paradigmer, får man ulike grenseverdier: 

 
Mer informasjon om dette finner du i boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, figur 73. 
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De ulike tradisjonene har ulike vurderingskriterier for forskning 
De ulike tradisjonene har ulike syn på forsøkssituasjonen: 

 

I den termiske tradisjonen har man et sett med strenge vurderingskriterier av vitenskapslitteraturen før 

man anser en årsakssammenheng for bevist. Dette er slike krav man skal og bør sette til grunnforskning 

innen kjemi og fysikk. For eksempel bør man ha beskrevet sammenhengen med formler og ha 

måleenheter for alle parametere for både utgangssituasjonen og sluttsituasjonen. For eksempel for å 

anse at elektrisitet og magnetisme er to sider av samme sak behøves formler (Maxwells likninger heter de 

da Maxwell var fysikeren som kom fram til fire likninger som beskrev denne sammenhengen eksakt) og 

måleenheter som Watt, Ampere, Tesla og Volt samt lengdemål og arealmål som meter (m) og 

kvadratmeter (m2). 

Når forsøkssituasjonen er så komplisert som for biomedisinske forsøk har man et dilemma i forhold til 

vurderingskriteriene: 

• Med for strenge vurderingskriterier forkaster man funn som er verdifulle. 

• Med for løse vurderingskriterier godtar man funn som er falske. 

Dette er godt kjent og beskrevet. Det er derfor også utviklet sett med vurderingskriterier som man av 

erfaring vet at er gode å bruke når man skal vurdere sprikende resultater fra biomedisinsk forskning. Et 

eksempel er «Bradford-Hill kriteriene» som ble publisert i 1965. 

Begge de to viktige rapportene for norsk strålevern bygger på det termiske paradigmet 
Vi har i Norge to viktige rapporter som grunnlag for vårt strålevern. Den ene er en rapport fra 

Folkehelseinstituttet fra 2012 [FHI-2012:3] og den andre er ICNIRP-2020, en rapport skrevet av «The 

International Commission on non-ionizing radiation protection», en liten, selvrekrutterende, lukket tysk 

stiftelse. FHI-rapporten ble skrevet av et utvalg hvor også ICNIRP-medlemmer og deres medforskere var 

de EMF/Helse-faglige medlemmene. 

Begge disse rapportene setter strenge krav til bevis av den typen man finner for fysikk-forskning. I ICNIRP-

2020 påpekes det at for at en virkning skal tas hensyn til ved beregning av grenseverdier må det være en 

"substantiated effect", definert i ICNIRP-2020 på den nest første siden, som en virkning som er bevist ut 

fra fysikkfagets strenge vurderingskriterier. Hvis ikke risikerer man å sette for høye grenseverdier slik at 

den potensielle nytten for samfunnet, industrien og befolkningen ikke oppnås. De samme argumentene 

brukes i FHI-2012:3. 

Her benytter man altså fysikkens tankesett, og begrunner det med hensynet til nytten. Det er en 

vurdering som betyr å nedprioritere biomedisinsk forskningsmetodikk som også omfatter føre-var-

prinsippet. 
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Her er noen eksempler på hvordan deres kriterier slår ut når biomedisinsk forskning 

vurderes 
Du finner her sitater fra FHI-2012:3 hvor det er fjernet detaljer, men resonnementet er beholdt. Ingen ord 

med betydning for resonnementet er fjernet – eller lagt til. 

1) Forkaster funn fordi det settes krav om eksakt beskrivelse av stråledose 

Før dette sitatet går rapporten gjennom en del eksempler på forskning om stråling og biologiske 

virkninger og så skriver de (side 100, høyre, midten): 

 

Dermed trekker de konklusjonen at det ikke er bevist at slik eksponering fra reelle strålekilder gir de 

observerte helseskadene. 

2) Forkaster funn grunnet ukjent mekanisme 

Det kreves en detaljert kjemisk/fysisk beskrivelse av reaksjonene involvert i å skape virkningen, en såkalt 

«mekanisme»:  

FHI-2012: side 69, rett over 4.2.4: 

 

Side 71, 3je siste setning: 

 

Dette er ikke et krav innen medisinsk forskning, man godtar medisiners virkninger og stoffers 

skadepotensiale uten at det setter krav til å kjenne mekanismen. 

ICNIRP 2020, bl.a. side 523 konklusjonen på Appendix B: "Health risk assessement litterature" - siste 

setning: "no evidence of an interaction mechanism that would predict that adverse health effects could 

occur due to RF EMF exposure below the restriction levels". Vi skal se senere at de som bruker 

biomedisinske vurderingskriterier kommer til en annen konklusjon 

3) Virkninger forkastes fordi de bare ansees som en "biologisk effekt" og ikke en helseskade 

Dette er en type argumentasjon som går igjen flere steder i FHI-2012:3, bl.a. sidene: 20, under 1.3.2.6 - og 

120, høyre, 2. avsnitt - og 131, høyre, øverst, hvor formuleringen er omtrent helt lik: 
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Gjelder bl.a. endret EEG (hjernebølger) og tinnitus.  

I biologi og medisin er det slik at enhver slik observert biologisk påvirkning er et varsel om potensielle 

skadevirkninger som ikke kan avvises før etter omfattende kartlegging. 

Tilsvarende finner man i ICNIRP 2020, f.eks. side 519 og siden etter. 

4) Konkluderer ut fra «samlet sett»  

Viser til forskning som viser funn av skadevirkninger og andre som viser «ikke-funn» og de konkluderer: 

FHI-2012:3 side 121: 

 

Det vil si at «ikke-funn» veier opp for «funn».  Det er ikke vitenskapelig holdbart! I biologien kan man ikke 

avvise funn fordi ikke alle studier gjør de samme funnene. Det er normalt med variasjon. Man anser at 

forskning som gjør positive funn, har vitenskapsmetodisk høyere beviskraft enn forskning som ikke gjør 

funn og kan ikke avvises før etter omfattende kartlegging. 

«Samlet sett» brukes 78 ganger i FHI-2012:3. 

 

5) Hvis det ikke er bevist i forsøk på mennesker kan man så tvil om resultater fra dyreforsøk er 

overførbare til mennesker 

I spørsmålsrunden etter min vitneforklaring kom det fram en innvending fra en representant fra DSA 

(fagviten for motparten) mot å anta at resultater fra dyreforsøk har relevans for mennesker. Det er en 

vanlig type innvending: det er ikke sikkert at resultater fra dyreforsøkene er overførbare til mennesker. 

Slike finner man flere steder i FHI-rapporten og i ICNIRPs rapporter. De setter som krav at 

helsevirkningene er påvist hos mennesker - under kontrollerte forsøk så man f.eks. kjenner stråledosen, 

jfr. punkt 1) over. For å kunne tilfredsstille dette kravet må man gjøre laboratorieforsøk på mennesker 

hvor hensikten er å se om man kan påføre dem en helseskade. Slik forskning på mennesker er forbudt! 

Innen medisinsk forskning er det derfor metoder for å gjøre dyreforsøk på en slik måte at resultatene er 

overførbare på mennesker. Det er resultater av slike forsøk som FHI/ICNIRP/DSA avviser ved å henvise til 

at man ikke har gjort de samme forsøkene med mennesker og at man derfor ikke vet om resultatene er 

overførbare til mennesker. 

Skikkelige vitenskapsfolk tar forbehold 
Siste setningen i konklusjonen i det store kapitlet om «Identifisering og karakterisering av helsefare ved 

EMF» i FHI-2012:3 er (s. 132):  

SISTE SETNINGEN: Enkelte fysiologiske effekter kan ikke utelukkes 
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Dette står i konklusjonen til den faglige delen av rapporten. I senere kapitler om Risikohåndtering og 

Informasjonsbehov hos befolkningen vurderer man hva som skal formidles til publikum. Man omtaler der 

en del forskning om dette, bl.a. Wiedemanns s. 159 høyre, midt på:  

Imidlertid drøftes viktigheten av å vurdere fordelene ved [forsiktighets]tiltakene opp mot mulige 

ulemper, som økt bekymring i befolkningen og redusert tillitt til myndighetene, selv der slike tiltak 

kan begrunnes ut fra hensyn til folkehelsen.  

Dette perspektivet legges til grunn for anbefalingene om å ikke formidle usikkerheten til befolkningen. 

Det ansees viktigere å ikke skape bekymring eller mistillit, enn å gjøre tiltak som beskytter 

befolkningen mot en liten men reell helsefare ved svak stråling. Rapporten anbefaler derfor at 

myndighetene alltid formidler at dette er ufarlig.  

Forbehold i ICNIRP-2020 
Det er også en annen type forbehold som er tatt i grunnlaget for det norske strålevernet, dvs i ICNIRP-

2020. Konsekvensen er at mange personer og forhold ikke er dekket eller undersøkt i forhold til 

skadepotensiale (sorte tall er side i rapporten): 

 
Ad. første punkt: mennesker med kunstig hofte eller kne, pacemaker, cochleaimplantat, 

parkinsonstimulator, insulinpumper o.l. er ikke regnet med i den gruppen av befolkningen som det er 

vurdert om vil få helseproblemer fra stråling fra trådløs kommunikasjon 

Ad. punktet om 6-300 GHZ: Her finner vi viktige resonansfrekvenser: vann 26 GHz og oksygen 60 GHz. Når 

det er resonansfrekvensen vil energien fra bølgene absorberes og gi molekylene økt energi, noe som 

endrer de kjemiske egenskapene til molekylene. 

26 GHz bruker meteorologene i sine værradarer for å oppdage skyer siden skyer består av vann som 

nettopp absorberer disse frekvensene. Meteorologer har også utrykt bekymring over planer om å ta 
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denne, eller nærliggende frekvenser i bruk for trådløs kommunikasjon siden det kan blande seg inn i 

meteorologenes målinger av skyer. 

Fordi slike frekvenser absorberes raskt er de meget interessante å bruke i forbindelse med 5G: signalene 

på disse frekvensene når ikke så langt siden de raskt absorberes av alt vannet eller oksygenet i lufta - noe 

som gir store tekniske fordeler hvis man vil betjene et stort område med god kommunikasjonskapasitet. 

Man kan da ha mobilmaster tett i tett uten at de forstyrrer hverandre siden strålene går så kort. 

Det er ikke forsket på hvilke konsekvenser dette har for livet på jorda hvor vann og oksygen er de to 

viktigste stoffene for levende organismer. Hvilke konsekvenser får det? Ingen? Mange? Positive? 

Negative? 

Ut fra omtalen av denne manglende forskningen og dermed kunnskapen kan det se ut som om vi har et 

strålevern, som fordi man ikke vet noe om mulige virkninger av disse frekvensene og på disse delen av 

organismen så antas det «ingen virkning». Jeg mener dette er en uforsvarlig og ikke-vitenskapelig 

vurdering av mulige helseskadelige virkninger. 

Det er dermed hull i kunnskapen, folk med implantater er ikke vurdert og for det som er vurdert 

konkluderer man «Enkelte fysiologiske effekter kan ikke utelukkes».  

På grunn av disse usikkerhetene og manglene er det mange land som gir råd til 

befolkningen om å redusere eksponeringen: 

 
EU-rapporten det henvises til: Comparison of international policies on electromagnetic fields, National 

Institute of Public Health and the Environment (RIVM), Ministry of Health, Welfare and Sports, RIVM 2017 

Disse rådene stemmer bra med de rådene Statens Strålevern ga i 2002, men dette er altså frarådet i 

FHI2012 da det kan skape bekymring og svekke tilliten til myndighetene. Derfor gir ikke norske 

myndigheter lenger noen slike råd, i motsetning de svært mange andre land vi kan sammenlikne oss med 

da de også legger ICNIRPs rapporter til grunn for sitt strålevern. 
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Det er stor forskjellen i konklusjonene i de rapportene som bruker fysikk-fagets 

vurderingskriterier og de rapportene som bruker biomedisinske vurderingskriterier: 
Her er eksempler på flere rapporter som bruker biomedisinske vurderingskriterier: 

 

Se Flydal og Nordhagen, 2021, Smartmålerne, skittenstrøm, pulsert og helsa, referanser fra s. 230 til 232 

og EUROPAEM EMF-retningslinjer for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede 

helbredsproblemer og sygdomme. 

Disse rapportene konkluderer med at svak elektromagnetisk stråling gir biologiske virkninger som skader 

levende organismer. 

Et nylig utgitt eksempel er en utredning om hvorfor diplomater og deres familier i 

USAs ambassader på Cuba og i Kina ble syke. Den ble bestilt av USAs 

utenriksdepartement og utarbeidet av National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine, USA. 

Forfatterne er over 20 professorer i medisinske fag og ledere ved anerkjente 

medisinske forskningsanstalter i USA. 

NRK omtalt rapporten 6.12.2020 og skrev da: 

 

Etter å ha lest rapporten stusset jeg på NRKs ord: «retningsstyrt» - det fant jeg ikke igjen i rapporten. 

«Retningsstyrt» - vil det si «stråleforming» slik MiMo-teknologien (del av 5G) fungerer ved å kunne rette 

strålene direkte mot en persons mobiltelefon mens den er i bevegelse? Etter en nærmere sjekk bruker 

rapporten begrepet «directed» og ut fra kontekstene synes det å være snakk om stråling «rettet mot» 

ambassaden.  

«Rettet mot» er ikke «retningsstyrt» slik som «stråleforming». Om man skal få en mobiltelefon til å 

fungere må man ha en basestasjon «rettet mot» mobiltelefonen – ellers når ikke signalene fram. Der to 

trådløse enheter skal kommunisere med hverandre må deres elektromagnetiske signaler værer «rettet 

mot» den andre – eller når ikke signalene fram. 

Det poengteres også at det er pulserende radiofrekvensenergi. Dette er tydelig påpekt i rapporten og 

NRK skriver om dette: 

 

Dette viser også resultatene fra flere publiserte, vitenskapelige forsøk: pulser er sterkt bioaktive selv ved 

svake intensiteter. Det er pulsmønsteret som er bestemmende for reaksjonen mer enn styrken. 

Eksponeringsstryken er derfor av underordnet betydning. 
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Påviser mekanismer som kan forklare de biologiske virkningene 
Mens ICNIRP og FHI-rapporten etterlyser mekanismer som kan forklare virkningene viser 

ambassaderapporten til en rekke ulike mekanismer for biologiske virkninger (uten oppvarming) de mener 

er vitenskapelig påvist.  

I kapitlet om «Assessment and Findings» nevner de blant annet apoptose (celledød) og oksidativt stress. I 

ICNIRP-2020 første avsnitt i "CANCER"-kapitlet (appendiks B) omtaler de studier som finner f.eks. 

apoptose og oksidativt stress og konkluderer "No substantiated evidence" for slike virkninger, dvs ikke 

bevist ut fra deres vurderingskriterier. Men disse ansees altså bevist ut fra biomedisinske 

vurderingskriterier. 

Videre omtaler ambassaderapporten biologiske virkninger som kan skyldes feilfunksjoner i 

cellemembranen, blant annet ved påvirkning av de spenningsstyrte kalsiumkanalene. Disse kanalene er 

molekyler som er plassert i membranen som omslutter cellen. Slike kanaler finnes i alle celler!  

«Spenningsstyrte» betyr at de reagerer på endringer i de elektriske forholdene, spesielt 

spenningsforskjellen mellom yttersiden og innsiden av cellen. Spenningsforskjell vil si forskjellen i 

elektrisk ladning mellom to punkter: er det mange flere elektrisk negative ioner (som er elektrisk ladede 

atomer eller molekyler) på innsiden enn yttersiden av cellen, er det en stor spenningsforskjell over 

membranen. Er det omtrent like mange negative og positivt ladede ioner på begge side av 

cellemembranen er det ingen spenningsforskjell.  

Endrer spenningen seg – f.eks. ved at ionene flytter på seg fordi de blir tiltrukket av andre elektrisk ladede 

ting, - så vil ionekanalene reagerer med å endre stilling fra åpen til lukket – eller omvendt. Man kan tenke 

på det som elektrisk styrte dører inn og ut av cellene. Her er en liten illustrasjon på det: 

 

Til høyre ser vi en lukket ionekanal som ikke tillater atomer/ioner å passere. Det grå er cellemembranen. 

Når spenningsforskjellen mellom innsiden og yttersiden endrer seg, åpner ionekanalen seg og 

atomer/ioner slipper gjennom cellemembranen. Dette er en av måtene signaler sendes rundt i kroppen.  

Disse ionekanalene er laget nettopp for å reagere på endringer i de elektriske forholdene i området der 

de er. Slik er det også med en rekke andre biomolekyler i kroppen. Det må være slik hvis kroppens egne 

elektriske signaler skal kunne føre til reaksjoner i kroppen. 

Ambassaderapporten legger vekt på hele bildet og ser ikke bare på ett og ett symptom når 

de søker etter årsaken 
Finner man en årsak som kan forklare hele symptombildet er det en mer sannsynlig årsak en 

enkeltårsaker for hvert symptom. 
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Rapporten påpeker at de akutte symptomene er godt dokumentert av forskningen som virkninger av 

pulset, elektromagnetisk stråling. Langtidsvirkningene kan oppstå som følge av flere ulike påkjenninger 

for kroppen, men de er også dekket av EMF-forskning. Det er derfor sannsynliggjort at disse symptomene 

også har sammenheng med pulset EMF, spesielt også fordi de personene med langtidsvirkninger ofte 

hadde hatt de akutte i første omgang. 

Symptombildet stemmer også godt med symptombildet fra de som hevder seg syke av 

smartmålere og annen slik pulset stråling 
Her er de rapporterte symptomene for partene i rettssaken i Halden: 

 
Det er en som bare har tinnitus og en som bare har søvnløshet. Til det er å bemerke at tinnitus og 

endringer i EEG er anerkjent som enkeltstående biologiske virkninger også av ICNIRP og FHI, men ikke 

som helseskader. EEG er et tegn på at hjernen påvirkes på en måte som kan gi søvnløshet. Tinnitus kalles 

«microwave hearing» i ICNIRP-2020. 
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Symptombildet stemmer med symptomene rapportert for el-overfølsomhet 

 
Her ser vi også et liknende samlet symptombilde, og finner igjen synsproblemer, utmattet, tinnitus, 

søvnproblemer, hodepine, balanseproblemer og læringsproblemer, kanskje det samme som 

ambassaderapporten rapporterer som svekket konsentrasjon 

Figuren er opprinnelig engelsk fra 2015, og laget som en oppsummering av to publiserte 

spørreundersøkelser om symptomer etter installasjon av smartmålere, USA 2011 og Australia 2014. 

Funn av biologiske virkninger stemmer også med majoriteten av forskningen 
Henry Lai1 gjorde søk i databasen MedLine etter fagfellevurderte artikler om EMF og helse publisert 

mellom 1990 og 2017. Han fant 833 slike artikler og sorterte dem etter hvilke virkninger de hadde forsket 

på og om de hadde gjort funn av en sammenheng med EMF eller ikke.  

 

Fagområdene er grunnleggende celleskader som kan gi de angitte symptomene samt kreft. Vi ser at et 

stort flertall av forskningsartiklene finner skader fra svak elektromagnetisk stråling. 

 
1 Lai’s Research Summaries, desember 2017, ni dokumenter lagt ut på 

http://www.bioinitiative.org/research-summaries/    Graf ved E.Flydal -- Ref: side 29 i Flydal&Nordhagen, 

Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021. 

http://www.bioinitiative.org/research-summaries/
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Analyse av referanser i ICNIRP 2020 viser manglende holdbarheten i konklusjonene 
Som forsker er referansene det henvises til noe av det viktigste man sjekker. Dette er fordi referanser 

viser hvor holdbare konklusjonene er. Refererer man bare til seg selv synker troverdigheten! Spesielt hvis 

man i tillegg forkaster konklusjonen i artikler og rapporter man ikke selv har skrevet. 

En analyse viser at alle artikler og utredninger som brukes som bevis er skrevet av ICNIRP-nettverket selv. 

Andres forskning som finner biologiske virkninger avvises konsekvent. 

Rapporter og forskningsoppsummeringer som refereres: 

ICNIRP-2020 henviser til følgende rapporter og utredninger: 

• SCENIHR 2015 (av en EU-komité) 

• SSM (2015, 2016, 2018) – Sveriges DSA 

• National Health Council of the Netherlands (HCN 2014 og 2016)  

Disse er alle laget av komiteer med flere ICNIRP-medlemmer og de bruker samme vurderingskriterier som 

ICNIRP.  

ICNIRP-2020 refererer ikke til rapporter de ikke har vært med på å skrive selv – og det finnes en rekke 

grundige, faglige rapporter om EMF og helse som de godt kunne referert. Les mer i bøkene referert til på 

slutten av dette dokumentet. 

I tillegg refereres en «WHO-rapport» som omtales som følger: 

 

WHO er i dette tilfellet en gruppe med mange ICNIRP-medlemmer knyttet til «The International EMF-

project» som ble igangsatt av ICNIRPs den gang formann (og grunnlegger) som så gikk over til å bli leder 

for dette prosjektet. 

Utkastet måtte trekkes etter publisering i 2014 etter at den ble sterkt kritisert av flere lands strålevern og 

en rekke tunge fagfolk, bl.a. knyttet til WHOs kreftorganisasjon. Rapport-utkastet er ikke tilgjengelig på 

WHO sine sider nå. Alle sider er merket med DRAFT og nederst på alle sidene står det at den ikke skal 

henvises til eller siteres. Dette utkastet som ikke skal siteres og som er trukket, bruker ICNIRP-2020 for å 

få bevistyngde! 
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Dette var de syv rapportene som refereres. La oss se på hele bildet inkludert alle de andre referansene. 

 

Størrelsen på sirklene er i riktig forhold til antall referanser. Den rosa sirkelen representerer de som ble 

avvist. Dette er artikler om funn av biologiske virkninger og ingen av dem er skrevet at personer i ICNIRP-

nettverket. 

Av de resterende er 30% uten personer fra ICNIRP-nettverket i forfatterlisten. Detter er artikler som ikke 

er direkte knyttet til EMF og helse, men omtaler generelt om oppvarming – gjerne gjort ved hjelp av 

varmt vann, eller fysikkberegninger av oppvarmingsvirkning av EMF, ikke knyttet til biologi/celler/dyr. 

De resterende 70% har som oftest en eller flere av 10 ICNIRP-medlemmer i forfatterlisten. Et lite 

mindretall av de 70% har ikke disse i forfatterlisten, men forfattere er personer som har vært 

medforfattere i de andre artiklene.  

Syv av de ti ICNIRP-medlemmene er også forfattere av ICNIRP-2020.  

Alle referanser som brukes som bevis for at det termiske paradigmet er tilstrekkelig vern, ligger inne i 

den GRØNNE sirkelen = fra ICNIRP-nettverket selv. 
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Dette er talt opp for hånd og det kan derfor selvfølgelig være småfeil. Det er også detaljer det vil ta for 

lang tid å gå inn på her. Men inntrykket vil ikke endres av den grunn:  

ICNIRP-2020 «godkjenner» kun artikler de selv og deres med-forskere har skrevet om EMF og helse. Alle 

andre avvises eller overses.  

Det var faktisk ganske oppsiktsvekkende å finne at et så lite nettverk sto bak all den vitenskapelige 

dokumentasjonen som ICNIRP-2020 bygger på! Jeg måtte analysere flere ganger på ulike måter for å 

overbevise meg selv om at det virkelig var et så lite nettverk som sto bak alle referansene. 

Hadde dette vært en rapport om et hvilket som helst tema vil en forsker være skeptisk til en konklusjon 

som kun bygger på egen forskning slik vi finner her med kun 10 sentrale personer og deres medforfattere 

fra et sammenvevd nettverk av personer som over lang tid og i mange sammenhenger har publisert 

sammen. I tillegg gjennomført overser de, eller systematisk avviser, alle andres forskning ved bruk av 

vurderingskriterier fra fysikktradisjonen for å vurdere biomedisinsk forskning. På den måten avviser de all 

biologisk, medisinsk og epidemiologisk forskning som påviser funn av biologiske virkninger, som er 

majoriteten av all forskning på svak EMF og helse. 

Det er derfor ikke tilfellet at det norske strålevernet bygger på konsensus blant majoriteten av forskere på 

feltet EMF og helse, men snarer på et lite nettverk av personer knyttet til den private stiftelsen ICNIRP.  

En viktig teknisk ting til slutt før jeg konkluderer: koblingen mellom skittenstrøm og pulset 

elektromagnetisk stråling 

 
At slike pulser skapes er like sikkert som at tyngdekraften virker og holder oss fast på jorda. Dette er en 

naturlov. 
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Det er derfor skittenstrøm er relevant når det er snakk om pulsers biologiske virkninger. Kilden til pulsene 

er ikke vesentlig - om det er kontrollerte pulser fra en antenne eller ukontrollerte pulser fra en ledning 

med skittenstrøm. 

Mine konklusjoner 1 
• Det termiske paradigmet støttes av en liten krets av forskere. 

• Bruker man vurderingskriterier fra fysikktradisjonen forkaster man all biologisk, medisinsk og 

epidemiologisk forskning som finner biologiske virkninger. (Det ser man fra rapportene deres: all 

slik forskning forkastes med henvisning til deres vurderingskriterier.) 

• De ser at det er usikkerhet og begrensninger i deres vurderinger, derfor tar de forbehold:   

o «Enkelte fysiologiske effekter kan ikke utelukkes.» 

• På grunn av dette gir mange land befolkningen råd om hvordan de kan begrense eksponeringen 

for elektromagnetisk stråling - selv om de følger ICNIRPs anbefalinger. (Men i henhold til FHI-

rapporten ønsker man ikke å formidle dette til den norske befolkningen da man blant annet er 

redd for at folk vil bli syke av bekymringen som slik informasjon kan være opphav til.) 

Mine konklusjoner 2 
• Hvordan levende organismer kan påvirkes av menneskeskapte elektromagnetiske felt kan forstås 

ut fra fysikkens lover.  

• Det finnes mekanismer som med en biologs eller medisiners øyne er godt forstått. 

• Omtrent halve verdens befolkning bor i land som har betydelig lavere grenseverdier som er 

basert på rapporter som bruker biomedisinske vurderingskriterier. 

• Flertallet av fagfellevurderte artikler viser funn av biologiske virkninger. 

• Mange grundige fagrapporter og bøker fastslår biologiske virkninger. 

Biologiske virkninger av svake elektromagnetiske felt har vært kjent og til bekymring i minst 70 år – det er 

i årenes løp kommet ut en rekke bøker om mekanismer og virkninger fra anerkjente forskere fra blant 

annet Russland, USA Australia og Danmark. 

Min hovedkonklusjon blir derfor: 

Biologiske virkninger av svake elektromagnetiske felt er vitenskapelig bevist 
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