
Kjære medlem av Helse og omsorgskomiteen,

Medlemmer av Norges Landsforbund av Homøopraktikere, NLH, undertegnet på vårt 

Landsmøte 22.-24. mars 2019 et opprop der vi advarer mot negative helsevirkninger fra 

trådløs teknologi. Grenseverdier for mikrobølgestråling satt av DSA (tidligere Statens 

Strålevern) er så høye at vi behandlere ser mange negative symptomer som våre pasienter 

klager på og som invalidiserer dem. Skolemedisinen ser foreløpig ikke alvoret i det som 

oppfattes som hverdagsplager og som etter langtids eksponering fører til alvorlig sykdom. 

Dette bekymrer oss og vi vil derfor gi beskjed før det er for sent. Det er vårt håp at vårt 

initiativ vil føre til en debatt om temaet og at det kan føre til et notat i den kommende 

folkehelsemeldingen. Nedenfor ser dere hvordan grenseverdiene er i en del land.

Den høye røde søylen til høyre viser en grenseverdi på 10 millioner mikrowatt per 

kvadratmeter. Dette er gjeldende grenseverdi i Norge. Polen har 100 000, Ukraina har 

24 000, Liechtenstein 1 000 og Europarådets parlamentarikerforsamling ba i 2011 etter en 

faglig gjennomgang om en grense på 1 000 mikrowatt pr. kvadratmeter omgående, og 100 

på sikt.

Bør ikke dette få oss alle til å reagere? Hvorfor skal Norge ha en anbefalt grense som er 

100 000 ganger høyere enn anbefalt av Europarådet og flere vestlig land? Hva har disse land 

undersøkt og skjønt som Norge ikke har tatt innover seg? Blir vi i Norge rett og slett lurt av 

økonomiske krefter, telegiganter og andre som har økonomiske interesser? DSA sier at disse 

grenseverdiene ikke fører til sykdom, og at vi må forske mer. Vår erfaring tyder på noe 

annet. Skal pasienter dø før dere politikere tar grep?

Tenk over hva forskere sa om røyking på 50-60 tallet, og se på hva reklamen viste: sunne 

friske og sporty mennesker med røk i munnen.  Hva vet vi i dag? Tobakksindustriens 



økonomiske interesser stod bak og hindret en mer restriktiv politikk. La oss ikke gjøre den 

samme feilen når det gjelder stråling. Det er bedre å være føre var.

Dere politikere snakker om at vi må plante mer blomster i våre hager for å redde biene og 

humlene. I vår egen hage har vi fullt av blomster. I fjor sommer så vi likevel hvordan humler døde og

biene hadde ingen kraft i seg og var få i antall.  Vinteren i fjor ble 8 mobilbasestasjoner satt opp 400 

meter i luft linje vårt hus. Dette fikk innvirkning både på insekter og mennesker. 

Vedlagt sender jeg deg kopi av oppropet som til nå 160 medlemmer av NLH har underskrevet. Jeg 

håper oppropet kan utløse en debatt i komiteen om farlige grenseverdier og at dette kan tas med i 

den kommende Folkehelsemeldingen. NLHs plan er å lage en debatt i folket om dette viktige temaet. 

Derfor vil NLH med det nærmeste også sende ut pressemeldinger om dette.

Med vennlig hilsen

John Hetlelid

Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Sentralbordnr.: 51 56 30 38 

Mob.: 922 81 120 (direkte)

E-post: john@nlh.onl 

Vedlegg:

Vedlagt følger oppropet fra NLH. I dette vil du også finne omfattende henvisninger til 

forskningslitteraturen om temaet.



VI HOMEOPRAKTIKERE ADVARER MOT HELSEVIRKNINGER FRA
TRÅDLØS TEKNOLOGI

Opprop fra Norges Landsforbund av Homøopraktikere, 22-24. mars 2019

Mikrobølget kommunikasjon har mange positive sider vi alle ønsker. De negative sidene har vi lenge 
vært uvitende om, benektet, og gjort for lite for å beskytte oss mot. 

Ingen menneskeskapt teknologi hittil har kunnet gi så massive virkninger på alt liv. Diagnoser knyttet 
til cellestress ruver nå i sykelighetsbildet, og genetikere frykter at vi er ved et vippepunkt der DNA-
skadene er så hyppige at de vil akkumuleres, ikke avta, i framtidige menneskegenerasjoner1 - raskere 
på dyr, fugler og insekter2. Både menneskeheten og annet liv utfordres nå av en selvskapt miljøgift - 
med uhyggelige konsekvenser. 

Da vi ble utdannet lærte vi at sykehistorien var den viktigste kilden til å stille en riktig diagnose. Deretter 
skulle man undersøke pasienten grundig for til slutt å foreta tester som kunne bekrefte eller avkrefte mistenkt
sykdom. Denne lærdommen gjelder fremdeles. 

Mange av oss har praktisert i mange år og har sett ’nye’ symptomer og plager dukke opp - uten at de passet 
inn i diagnosesystemene våre. Pasientenes sykehistorie ble ikke blitt tatt på alvor. Mange pasienter har lidd 
under at helsevesenet har avvist plagene og hevdet at de måtte skyldes noe annet enn sykdom. Som 
eksempler kan nevnes candida, amalgam-problemer, fibromyalgi, og ME.3 Bit for bit har man funnet 
underliggende årsaker til pasientens plager.4

Nå gjelder det akutte reaksjoner og helserisiko over tid fra elektromagnetiske felt. Eksponeringen har økt 
radikalt siden de første telegrafister, togførere, elektrikere og "telefonistinner" fikk diagnosene «neurasteni» 
og «elektrisk syke» på midten av 1800-tallet og tusenvis av utmattede soldater dimitterte av «radiosyke» 
under de to verdenskrigene.5 Siden har man f.eks. påvist hvordan leukemi blant barn fulgte utbyggingen av 
høyspentlinjene6 og en rekke lidelser, herunder såvel diffuse lidelser7, tinnitus8 og kreft9 øker i takt med 
nærhet til mobil- og radiomaster. Økende forekomster i en rekke land av spesifikke typer svulster kan 
dessuten årsaksforklares av økende mobilbruk10, også i Norge11.

Vår biologi er et uhyre komplekst kjemisk-elektrisk system som tåler naturlige nivåer - men ikke de styrker, 
frekvenser og signaleringsmåter som vi nå omgir oss med: Et mangfold metastudier underbygger at slik 
eksponering gir økt risiko for et bredt sett helseskader12 og gir akutte, diffuse plager i vesentlige deler av 
befolkningen13. WHO erkjenner slike plager knyttet til eksponering for EMF som en realitet, og selv om 
WHO i 2005 ikke ville fastslå at slike plager skyldes en medisinsk tilstand14, er en rekke mekanismer for 
biologiske akutte såvel som langtidsvirkninger godt dokumentert og slår inn ved eksponeringer langt svakere
enn dagens anbefalte grenseverdier15. Og de virker gjennom egenskaper ved strålingen som beregningene av 
dagens grenseverdier ikke tar i betraktning16.

Etter faglige gjennomganger har såvel Europaparlamentet i 2008 og 200917 anmodet om føre-var-tiltak. 
Europarådets parlamentarikerforsamling har, (i 2011) i likhet med talløse faglige konferanser og forskere 
verden over, anmodet nasjonale såvel som overnasjonale myndigheter som EU, FN og WHO om snarest å få 
kraftig reduserte grenseverdier av hensyn til folkehelsen, til de el-overfølsomme og til miljøet generelt.18 
WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, klassifiserte i 2011 all radiofrekvent stråling som «2B, mulig 
kreftfremkallende for mennesker»19, men verken EU eller WHO har fulgt opp med strengere grenseverdier.

Vi kan ikke leve med grenseverdier formet for å beskytte mot akutt oppvarming,20 mens jobben med å finne 
beskyttelse mot andre skademekanismer sendes videre til lobbypregede utvalg, til trådløsbransjen selv21, og 
til pasientene. Siden de av ICDs sykdomsdefinisjoner som fanger opp disse lidelsene, er stengt for bruk i 
Norge,22 holder helsevesenet seg blind for omfanget, og driver folk til uførhet i stedet for tilpasset arbeid.

Helsemyndighetene påtar seg et stort ansvar ved ikke å informere bredt ut i primærhelsetjenesten og i 
kommunalforvaltningen at helsereaksjoner på eksponering ved dagens nivåer kan gi vesentlige helseplager 
og -lidelser.

Vi ber derfor helsemyndighetene snarest endre kurs: Vi trenger biologisk relevante  og kunnskapsbaserte 
grenseverdier, vi trenger kjennskap om helsevirkningene i helsevesenet, og vi trenger tiltak for å tilpasse 
arbeidsliv, skole, hjem og miljø slik at vi ikke sager over den greina livet selv sitter på. 

Det er vesentlig at den kommende Folkehelsemeldingen tar opp disse truslene mot folkehelsen og det 
ytre miljø.
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For en rekke andre resolusjoner og bønneskriv, se Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs 
teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets 
strålevern, pdf-notat, 25.05.2018

19 ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 
GHz), Health Physics 74(4):494-522; 1998, som ved forskrift er gjort til automatisk del av norsk lov - uoversatt. (Ny
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