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Selv uhyre svak stråling, på 
bare tusendels promille av 
grenseverdiene, kan ha ve-
sentlig skadevirkning. Nå bør 
stråling settes på helseagen-
daen.

I 2008 SENDTE NRK en episode av 
Brennpunkt, der det ble satt fokus 
på skadevirkninger som kan oppstå 
som følge av stråling fra mobiltele-
foner, datanettverk og annen trådløs 
teknologi. 

I tiden etterpå har mengden av 
forskning som peker mot at farene er 
reelle, økt betydelig. Likevel benyt-
ter vi i dag mer trådløst utstyr enn 
noensinne, og informasjon og kritiske 
spørsmål glimrer med sitt fravær i 
medisin og medier.

STRÅLEBELASTNINGEN. Alle livsformer 
på denne jorden er tilpasset visse mil-
jøforhold som følge av naturlig utvalg. 
På bakgrunn av dette grunnleggende 
biologiske premisset er det tydelig at 
verken vi eller andre arter har for-
utsetninger for å trives med dagens 
strålebelastning, som på bare noen få 
tiår har nådd et nivå som langt over-
skrider det som har vært gjeldende 
under livets evolusjonære utvikling.

I samme tidsrom har vi sett et 
økende tap av biologisk mangfold, 
samt mer fertilitetsproblemer, im-
munforstyrrelser, kreft og diffuse hel-
seplager. Stråling er jo ikke den eneste 
årsaken til dette, men flere funn peker 
mot at det er en bidragsyter. Slike 
koblinger er fremhevet og diskutert 
i vitenskapelige tidsskrifter som The 
Lancet Planetary Health, Pathophy-
siology, Frontiers in Public Health og 
Reviews on Environmental Health.

FØRE VAR-PRINSIPPET. Vi forstår in-
tuitivt at det er uheldig for helsen vår 

Sykepleiere og teknologibedrifter 
deler en utålmodighet: Vi trenger et 
teknologiløft nå: For bedre folkehel-
searbeid, for raskere behandling, og 
for at flere skal kunne bo hjemme 
lenger.

VÅR FELLES utålmodighet legger 
grunnlaget for en felles visjon: Helse-
teknologi må bli allemannseie. Og det 
må skje raskt, helst i form av en tyde-
lig investeringsplan. En bærekraftig 
helsetjeneste avhenger av det.

Vi vet at ny teknologi kan skape 
bedre tjenester, gjøre arbeid i tjenes-
tene mer attraktivt, og skape grunn-
lag for å utvikle en helsenæring med 
større eksportmuligheter. Alle er 
enige i at mer teknologi er en viktig 
del av løsningen – likevel er det alt for 
få kommuner og helseforetak som tar 
den i bruk.  

FELLESLØFT. Derfor må vi bli langt 
flinkere til å finne felles løsninger på 
tvers av tradisjonelle skillelinjer. Hel-
sepersonell og helsenæring, ved Norsk 
Sykepleierforbund og NHO, løfter 
nå dette behovet i fellesskap. Rett og 
slett fordi verken helsetjenesten eller 

Stråling må på agendaen

Teknologi kommer til å gjøre deg en helse-tjeneste

dersom vi eksponeres for noe vi aldri 
tidligere har blitt eksponert for, som 
raffinert sukker, tungmetaller fra in-
dustri og forurensing, eller en stillesit-
tende livsstil. Dette er også ting som 
har fått forholdsvis mye oppmerksom-
het. Men når det gjelder elektromag-
netiske felt, er vi mindre bevisste og 
opplyste. Dette har å gjøre med at vi 
ikke kan se dem. At de er usynlige 
for det blotte øye betyr dog ikke at de 
ikke er der, eller at de ikke påvirker 
oss.

I øst-europeiske land opererer man 
med langt strengere grenseverdier 
enn det som er nedsatt i Norge og ves-
ten, nettopp fordi man er bekymret 
for de mer subtile effektene av kronisk 
eksponering. Disse påvirkningene er 
det vanskelig å forske på, og presist 
dokumentere, noe som understreker 
viktigheten av evolusjonsbiologisk 
tenking og føre-var holdning.

PÅVIRKER OSS ALLE. For mye annen 
teknologi og innovasjon har vi sett at 
det er først lenge etter den ble inn-
ført, at man ble ordentlig klar over 
risikoen. Dette har vært tilfellet for 
alt fra sigaretter til kunstige søtnings-
midler til bly i bensin. Mye tyder på 
at «trådløseventyret» føyer seg inn i 
denne rekken.

Stråling påvirker oss alle. Selv 
uhyre svak stråling, på bare tusen-
dels promille av grenseverdiene, kan 
ha vesentlig virkning. Dette hen-
ger sammen med at menneskeskapt 
stråling alltid kommer polarisert og 
koherent, mens det lille av naturens 
stråling som ikke bremses opp av 
jordklodens beskyttende «skall», nes-
ten alltid kommer kaotisk, slik at de 
elektriske kreftene oppveier hveran-
dre. Var det ikke slik, ville vi ikke ha 
tålt vanlig dagslys.

NØKKELINFORMASJON. Dagens gren-
severdier for stråling fastsettes ut 
ifra målemetoder som bare fanger 

Norge har råd til å la være.
Helsevesenet er under press. Frem-

tidens helsetjenester vil møte mange 
nye utfordringer. Flere pasienter, økte 
forventninger samt mindre penger og 
personell enn vi har blitt vant til. Det 
er kode rød i kommunene.

Fortsetter vi som før, må én av tre 
jobbe i helse og omsorg i 2060. Det er 
ikke realistisk. Vi frykter konsekven-
sene for velferdsoppgavene om ikke 
bruken av teknologi øker. 

FLERAKSET SNUOPERASJON. Ifølge tall 
fra SSB vil en årlig produktivitets-
vekst på to prosent fjerne hele res-
sursproblemet. Det høres ikke mye ut, 
men krever egentlig en snuoperasjon 
langs flere akser, som:
µ økte investeringer i teknologi, ut-
styr og infrastruktur. Investeringer i 
dag er beredskap for den nære frem-
tiden
µ økt samhandling på tvers av tradi-
sjonelle grenser slik at ulik kompetan-
se møtes og innovasjoner utløses, og 
µ tilførsel av kompetanse, både for 
de som skal skape teknologien og im-
plementere løsningene, og for de som 
skal bruke teknologien – og sikre at 

opp akutte helseplager som følge av 
at man måler hvor intens energien i 
strålingen er, og så vurderes dette opp 
mot hvilken temperaturendring som 
skal til for å skade vev. Naturligvis fin-
ner man da ingen skadevirkninger før 
vi nærmer oss intensiteten vi har i en 
mikrobølgeovn.

All biologi og kjemi er basert på 
elektriske ladninger og svake elek-
trokjemiske prosesser. Siden tidlig 
på 1960-tallet har forskere påvist i 
detalj at selv særdeles svake elektriske 
svingninger fører til forstyrrelser som 
kan dukke opp nær sagt hvor som 

den bidrar til en hverdag hvor tekno-
logien forenkler, forbedrer og avlaster. 

Pandemien viste oss at løsningene 
kan innføres raskt. Bare en uke et-
ter at Norge stengte ned i mars 2020, 
økte antallet digitale konsultasjoner 
med over 300 prosent sammenlignet 
med uken før. 

STØRRE TRYGGHET. Vi vet at teknolo-
gien fungerer. Sensorer gir pasienter 
bedre livskvalitet og økt verdighet. Di-
gitale verktøy gjør det enklere å sam-
handle på tvers av sektorer og nivåer.

Digital hjemmeoppfølging hand-
ler ikke om mindre sykepleie, men 
er en annen form for sykepleie, hvor 
sykepleiernes tid frigjøres til de vik-
tige sykepleieroppgavene og omsor-
gen sykepleierne vil yte i møte med 
pasientene. Pasientene opplever større 
trygghet og mestring, ifølge Helsedi-
rektoratets sluttrapport fra nasjonal 
utprøving av digital hjemmeoppføl-
ging. De utviklet i tillegg mer kunn-
skap om egen sykdom og opplever økt 
livskvalitet.

BEDRE SYKEPLEIE. Over 60 prosent av 
sykepleierne sier at økt bruk av tekno-

helst når kroppen ikke lenger klarer 
å veie opp for forstyrrelsen. At vi da 
får en vekst i sykelighet av ulike slag, 
er dermed ganske opplagt. Dessuten 
brukes slike svake elektriske felt til 
å gi nøkkelinformasjon til biologiske 
prosesser: vekst, orienteringsevne, 
hjerterytmer og hjernefunksjoner. Vi 
vet nå at slikt påvirkes av menneskers 
elektriske aktiviteter. n
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logi vil bidra til at de som sykepleiere 
kan yte bedre sykepleie.

Regjeringen har gjennom Hurdals-
plattformen gitt klare signaler om 
ambisjoner for teknologi i helsetjenes-
ten. I møte med strammere budsjet-
ter fremover er det avgjørende ikke å 
miste målet av synet. Vi har ikke tid å 
miste. Det trengs en tydelig investe-
ringsplan som gir fart på utrullingen. 
En plan som gir satsing på teknologi 
i dag, vil skape helsegevinster og pro-
duktivitetsvekst i morgen. 

Da kan teknologien gjøre oss en 
samfunnsnyttig (helse)tjeneste. n
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EKSPONERING: – Selv om forskning peker mot at farene ved stråling fra mobil-
telefoner, datanettverk og annen trådløs teknologi er reelle, benytter vi i dag 
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