BREV TIL REDAKTØREN

Vi utsatte beslutningen om eventuelt
å anbefale vaksinen for alle helt til 23.10.
2009 for å ha så godt grunnlag som mulig.
Denne datoen hadde vi trygghet for at
Pandemrix ikke ga hyppige, alvorlige
bivirkninger. Men vi fortalte i informasjonsbrosjyren at vi overvåket dette fortløpende, siden sjeldne bivirkninger kunne
oppdages senere.
Her fulgte vi nettopp rådet fra WHOs
vaksinesikkerhetskomité (3), som fire
måneder tidligere hadde oppfordret til
årvåkenhet når vaksinene skulle tas i bruk,
men selvsagt ikke advart mot slik bruk.
Overvåkingen var på plass. Et eget skjema
for rapportering av bivirkninger var publisert, og vaksinerte ble registrert med full
identitet i System for vaksinasjonskontroll
slik at vi kan sammenholde med opplysninger i Norsk pasientregister.
Haug har rett i at vi hadde et realistisk
bilde av pandemien. Allerede 27.4. 2009
hadde vi skrevet (4): «Dersom det blir en
pandemi, tror vi per i dag at den vil bli mild
med lav letalitet.» Siden fulgte vi utviklingen nøye og ga stadig bedre beskrivelser
av sykdommen (5) og prediksjoner av
utviklingen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps gjennomgang (6)
konkluderer: «En av FHIs hovedoppgaver
i forbindelse med pandemien var å overvåke situasjonen og vurdere risiko og usikkerhet knyttet til den videre utviklingen»
og at «instituttets analyser i stor grad ble
bekreftet av den faktiske utviklingen».
Når vi likevel valgte å tilby vaksine til
alle, var det fordi det var gode grunner for
å frykte enkelte alvorlige influensatilfeller
og dødsfall også utenfor de tradisjonelle
risikogruppene, men uten at noen på forhånd kunne si hvem som ville bli rammet.
Vi ville gi alle i Norge en mulighet til
å redusere sin risiko.
Geir Stene-Larsen
geir.stene-larsen@fhi.no
Nasjonalt folkehelseinstitutt

Geir Stene-Larsen (f. 1955) er spesialist
i indremedisin og direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Ingen oppgitte interessekonflikter.
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Tidsskriftet uten jording?787
Jeg trodde Tidsskrift for Den norske legeforening var et vitenskapelig tidsskrift.
Riktignok med takhøyde for ulike ytringer
og meninger, men med en grunnleggende
naturvitenskapelig retning. Jeg har også
trodd at artiklene i Tidsskriftet ble kontrollert med henblikk på kvalitet, etterrettelighet og kildebruk. Nå er jeg ikke så
sikker lenger. I Tidsskriftet nr. 3/2012 sto
det nemlig en meget underlig kommentarartikkel av Iver Mysterud (1).
Man skal ikke ha store fysikkunnskaper
for å vite at jordoverflaten ikke har «overskudd av elektroner» som strømmer inn
i kroppen når vi står på den (1), og fortsetter
å strømme inn i kroppen så lenge vi har
kontakt med jorden. Jordoverflaten kan være
både positiv og negativ og nøytral, og det
kan skje en viss utveksling av elektroner
når vi får bakkekontakt, men jorden er ikke
strømførende. At jordkontakt skulle skjerme
kroppen mot «uheldig elektromagnetisk
påvirkning» (1), er mildt sagt en skrullete
påstand. Kan vi ikke bli truffet av lynet når
vi går barbeint? Blir man ikke solbrent hvis
man står med beina på bakken? (UV-lys er
en del av det elektromagnetiske spekteret,
hvis noen skulle lure.) Slik fortsetter han
med mer eller mindre fantasifulle påstander
som dels strider mot kjente fysiske fakta, og
dels er særdeles lite underbygd. Referansene
er et kapittel for seg. De er alle til «alternative» tidsskrifter og nettsteder. Referanse 2
og 7 viser til et nettbasert tidsskrift, European Biology and Bioelectromagnetics,
som faktisk ikke finnes lenger. Kun enkeltartikler ligger ute på nettet.
Han viser også til boken Earthing:
The most important health discovery
ever?Allerede tittelen minner stygt om
språkbruken på utallige alternative nettsteder og bøker hvor man hevder å ha
funnet Løsningen på god helse. Men

«earthing» er like dårlig underbygd som
de fleste andre «sensasjonelle medisinske
oppdagelser» som alternativsfæren renner
over av.
Mysterud har publisert en liknende
artikkel før, i Helsemagasinet VOF (vitenskap & fornuft) (2). Den er verdt å kikke på.
Her tar nemlig påstandene om jordingens
vidunderlige medisinske egenskaper helt
av. Visste du f.eks. at jetlag kan kureres
ved å stå 15 minutter med beina plantet på
jorden? At jording hjelper mot menstruasjonssymptomer, tynner blodet, og reduserer inflammasjon og forebygger liggesår?
Han forteller også om ulike remedier –
armbånd, sko, musematter og soveposer –
som alle påstås å bidra til jording.
Det er greit å være åpen for nye tanker,
men det er forskjell på et åpent sinn og hull
i hodet. Mysteruds artikkel er et sammensurium av faktafeil, luftige teorier og tvilsomme referanser. Språkbruken er påfallende alternativ, og han pynter seg med
vitenskapelige termer som ser tilforlatelige
ut for en legmann, men som burde ha fått
redaktørens humbugalarm til å ule. Det er
pinlig at dette ble trykt.
Pernille Nylehn
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I Tidsskriftet nr. 6/2012, s. 658 skal minibiografien til Marianne Wallenius være:
Marianne Wallenius (f. 1960)
er ph.d., spesialist i indremedisin og i revmatologi. Hun er overlege ved Revmatologisk avdeling, St Olavs hospital 50 % og postdoktorforsker
50 %.
Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.
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