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I RUGÅKEREN: Børge Eliassen er leder av forbrukerorganisasjonen Fritt Helsevalg. Han er sterkt kritisk til den restriktive politikken som føres til naturmedisin i Norge.

– Helsebevisste folk blir nesten 
gjort til forbrytere ved å aktivt ta 
vare på helsa si med naturmidler.

Det hevder Børge Eliassen. Han 

er leder av forbrukerorganisasjo-
nen Fritt Helsevalg (FHV), og på-
peker at det norske regelverket er 
særdeles strengt.

– Reglene for vi hva kan putte i 
oss av tilskudd, blir stadig strenge-
re. Dette reguleres særlig gjennom 
legemiddelloven i Norge, sier han.

Eliassen anslår at flere tusen 
nordmenn sniker seg over til Sve-

rige for kosttilskudd som hjelper 
til behandling og forebygging av 
sykdom. Tilskudd som ikke er lov-
lig i salg i Norge.

– Det har visst blitt en fremmed 
tanke at naturen virker bra for oss. 
Mange leger tror det naturlige 
ikke har noe å tilby, sier han

Tall fra Journal of American Me-

dical Association (JAMA) i viser 
at 106.000 innbyggere USA døde 
som følge av bruk av godkjente 
medisiner i 1998.

– Det er derimot ikke regis-
trert ett eneste dødsfall fra bruk 
av naturmedisin og kosttilskudd 
i Norge, hevder fagredaktør i 
Mat&Helse, Dag Viljen Poleszy-
nski. 

Helse
naturmedisin

106.000 døde amerikanere. Hvert år. Av riktig forskrevne og 
inntatte legemidler. Kan naturmedisin være et alternativ?
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Kampen om helsa
I RUGÅKEREN: Børge Eliassen er leder av forbrukerorganisasjonen Fritt Helsevalg. Han er sterkt kritisk til den restriktive politikken som føres til naturmedisin i Norge.

I sin doktoravhandling viser han 
til at folkemedisin hadde en domi-
nerende stilling i Norden fram til 
omtrent 150 år siden

– Tradisjonell kunnskap er 
basert på mange hundre eller til 
og med mange tusen års kliniske 
erfaringer. Særlig urtemedisin er 
godt dokumentert, sier Poleszy-
nski. 

Han påstår at syntetiske lege-
midler bare demper symptomer 
og gir uønskede bivirkninger, 
mens naturlige (ikke-syntetiske) 
midler ofte kan fjerne årsakene til 
sykdom.

– Hvorfor er ikke slik medisin 
mer utbredt?

– Naturlige stoffer som vitami-
ner, mineraler, sporelementer og 

enzymer kan ikke patenteres. De 
gir derfor ikke de samme profitt-
mulighetene som man får med 
monopolistisk konkurranse med 
patentmidler, svarer ernæringsfy-
siologen.

Harald Hoel har lungesykdommen 
KOLS. Gjennom flere år brukte 
han dyre medikamenter. Som ikke 

hjalp. Så kom han over produktet 
Oralmat, bestående av ekstrakt av 
rugspirer i en spesiell vekstperio-
de. Nå sliter han ikke lenger med 
hoste og oppkast.

– I tre år og fire måneder satt jeg 
og sov, fordi jeg holdt på å bli kvalt 
om jeg lå. Det problemet ble borte 
med naturmidlet. Min lungekapa-
sitet har økt med en liter. Jeg 
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BIG BUSINESS: I fjor kjøpte nordmenn medisin for 17,4 milliarder kroner.  FOTO: COLOURBOX

har prøvd å slutte med Oralmat, men da 
slimer jeg igjen. 

Produktet er ikke lenger lovlig i salg 
i Norge, så han får det tilsendt fra Eng-
land. Over 1000 nordmenn bruker pro-
duktet, skal vi tro Hoel.

– Flere tusen har ringt meg. Min sønn 
og min datter ble kvitt astma ved bruk 
av produktet. Sønnen min går nå til 
sangundervisning og tar sykkelturer på 
tre mil. Han ble frisk på fem uker.

Sammen med en lege og en forsker holdt 
Hoel foredrag for Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke (LHL) i Trond-
heim. Han dekket alle sine utlegg i 
forbindelse med foredraget. Mange 
kontaktet LHL og ba om flere foredrag. 
Organisasjonen satte foten ned.

– Media overkjørte det, hevder Hoel.
Han kontaktet Sylvia Brustad, så 

Erna Solberg, deretter Siv Jensen. Alle 
gangene fikk han høre at ja, dette var de 
interessert i å se nærmere på. Men så 
hørte han aldri mer.

Produktutvikler Lars Klette er inn-
leid av flere land i Østen for å hjelpe sy-
kehusene i behandling av lungesyke.

– Det er for jævlig at han blir avvist 
her på grunn av pengeinteresser, mener 
Hoel. 

Han ønsker å samle brukerne av pro-
duktet til en aksjon, men er redd for den 
farmasøytiske industrien. Det er ikke 
sikkert han tør.

– Hele gjengen på legemiddelverket 
burde fengsles, sier Lars Klette.

– Det gis direkte villedende informa-
sjon om farlige kjemikalier. Tidligere 
ble medikamenter bare brukt når alt 
annet ikke hjalp. Nå brukes piller mot 
alt mulig. 

Nobelprisvinner Linus Pauling hevdet at 
store doser vitamin C kunne helbrede 
kreft. Dette er blitt avvist av det etabler-
te fagmiljøet på metodisk feil grunnlag. 
Nyere forskning viser nemlig at han 
hadde rett, skal vi tro Poleszynski. 

Ifølge ham er det publisert titusener 
av kontrollerte studier som dokumen-
terer mulighetene for å behandle at-
ferdsforstyrrelser, mentale lidelser og 
en rekke alminnelige sykdommer med 
optimal ernæring og kosttilskudd.

– Hvorfor konkluderer da mange stu-
dier med at kosttilskudd ikke virker?

– Det brukes ofte feil næringsstoff i 
gale forbindelser og for lave doser, sier 
Poleszynski. 

Eliassen i Fritt Helsevalg påpeker at 
Carnegie Foundation i USA i 1910 laget 
«Flexner-rapporten». 

Tradisjonell kunnskap er basert på mange hundre 
eller til og med mange tusen års kliniske erfarin-
ger. Særlig urtemedisin er godt dokumentert.
 Dag Viljen Poleszynski

 Hele gjen-
gen på lege-
middelver-
ket burde 
fengsles!
Produktutvikler Lars 
Klette
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Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Bestil på Internettet  og spar kr.10,-. Oppholdene inkluderer sluttrengjøring. Avbestillingsforsikring kan kjøpes. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. I Østerrike må det betales en veiavgift for å benytte motorveier og andre veier. 

Helg i herlige Telemark
3 dager på Gautefall Hotell & Appartement i Drangedal

• 2 overnattinger • 2 frokoster • 1 tre-retters middag lørdag kveld

Gautefall Hotell & Apartment ligger i Drangedal. Hotellet er den perfekte base for et avbrekk fra 
hverdagen, med avmerkede turløyper innover i skog og mark. Hotellet tilbyr svømmebasseng 
og badstue. Unn dere også en tur langs den flotte Telemarkskanalen. Avstander: Larvik 107 km, 
Oslo 220 km.

Ankomst: Fredager i perioden 29.08.08 - 24.10.08 

Gode barnerabatter: 2 barn inntil 6 år gratis i foreldrenes seng.  2 barn inntil 15 år halv pris i 
foreldrenes rom. Maks 3 barn per rom. Ved to betalende voksne pr. rom.

Hotellet tilbyr Restaurant, innendørs svømmebasseng, lekeplass, badstue, solarium, trimrom, 
minigolf og lekerom. Alle rom har bad/toalett, telefon og TV.

Helg på historisk hotell i Sverige
3 dager på  Hotell Fars Hatt i Kungälv

• 2 overnattinger • 2 frokostbuffeer • Kaffe og kake ved ankomst
• 1 to-retters middag/buffé med kaffe lørdag kveld

I Kungälv, ved Nordre Älv og Bohus festning, ligger 3-stjerners Hotell Fars Hatt, med en historie 
som går helt tilbake til 1684. Hotellet serverer velsmakende måltider i trivelige omgivelser, og 
tilbyr også utendørs svømmebasseng. Opplev skjærgåren i Marstrand. 

Ankomst 2008: Fredager i perioden 22.08.08 - 21.11.2008 & 02.01. - 29.05.2009. 

Gode barnerabatter:
1 barn inntil 6 år gratis i foreldrenes seng. Ved to betalende voksne pr. rom.

 Hotellet tilbyr: Restaurant, biljard, dart, badstue og utendørs svømmebasseng.
Alle rom har bad/toalett, telefon og TV.

TIL NATIONENS LESERE – Du kjører selv!

Bestill din ferie hos DTF travel på Tlf.: 22418444 eller www.dtf-travel.no

Opplys eller tast inn annonsekoden: Nationen

Ekspedisjonsgebyr maks. kr 85,-. Bestill på Internett og spar kr 10,-. Oppholdene inkluderer sluttrengjøring. Avbestillingsforsikring kan kjøpes. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Kan bestilles t.o.m. 03.10 2008. Transport er ikke inkludert i prisen.

Kun kr

999,-
per pers. i dbl. rom.

Du sparer
 kr 641,-

Kun kr

699,-
per pers. i dbl. rom.

Du sparer
kr 415,-

En del kosttilskudd koster masse, mangler doku-
mentert eFekt, og er helt unødvendig for folk å ta. 
 Torunn Janbu, president i Norsk Legeforening

– Den argumenterte mot naturlige terapier 
og for de mer «vitenskapelige» behandlings-
metodene. Vi snakker om en målrettet innsats 
for å knuse andre medisinske modeller. Nes-
ten halvparten av alle medisinske utdannel-
sesinstitusjoner gikk dukken. Hensikten var å 
redusere tilgjengelig kapasitet, så lønningene 
kunne holdes høye.

Torunn Janbu, president i Den norske lege-
forening, er skeptisk til disse påstandene.

– Påstår man at feilaktige konklusjoner i stu-
dier skyldes eksempelvis bruk av feil doser, kan 
man oppfordre til at dokumentasjonen gjen-
nomgås, Det er ingen som hindrer god fors-
kning, sier hun. 

– Ifølge JAMA dør 106 000 amerikanere 
hvert år av riktig forskrevne og inntatte le-
gemidler.

– Medikamenter med aktive stoffer gitt til 
syke mennesker kan gi bivirkninger og er ikke 
alltid risikofritt. Man jobber selvfølgelig med å 
redusere bivirkninger, svarer Janbu.

Noe hun påstår at også naturmedisin har. 

– Naturmidler har i liten grad stor effekt. 
Derfor dør man heller ikke av det. Men det kan 
gi allergier, mageplager, og påvirke effekten av 
andre medisiner man tar. For å gi mest mulig 
sikkerhet, er det viktig at preparater mot syk-
dom er kontrollert av myndighetene, med hen-
hold til forventet effekt og bivirkninger.

Lars Klette har en annen erfaring.
– Høsten 2006, etter at LHL og Glitreklinik-

ken hadde takket nei, fikk jeg fra Forsknings-
etisk Komité innhentet aksept til å utføre en 
studie med Oralmat på KOLS-pasienter. En 
uke før studien skulle starte, trakk prosjektle-
der seg, en lege, som av sin sykehusledelse ble 
truet med sparken hvis han utførte studien, 
forteller Klette.

Han anser kravet til dokumentasjon som 
problematisk, da dokumentasjonen for lege-
midler er forankret i bivirkninger.

– Effekten må kunne dokumenteres å stå i 
forhold til helserisikoen ved å bruke legemid-
let. Siden naturmidler har få eller ingen bivirk-

ninger, blir et slikt dokumentkrav absurd og 
usaklig. Hvis derimot effekten i seg selv måtte 
dokumenteres, hadde legemidlene ligget dår-
lig an, idet effekten begrenser seg til symptom-
lindring, sier han.

At legepresident Janbu hevder nordmenn 
flest har et godt kosthold som dekker behovet 
for næringsstoffer kommenterer han på føl-
gende måte. 

– Næringsinnholdet i nesten alle kjente 
frukter og grønnsaker har sunket med opp til 
70 prosent de siste 30 åra. Kjøttet vi spiser er, 
riktignok i mindre grad i Norge, fullt av anti-
biotika som svekker immunforsvaret, mens 
fisk og sjødyr er fulle av miljøgifter. Derfor kan 
vi ikke lenger bare greie oss med mat og medi-
siner. Det bør snart legestanden ta innover seg, 
sier Klette.

Heller enn streng regulering av naturmedisin og 
kosttilskudd, ville det i et helseøyemed kanskje 
være mer nærliggende med strengere regule-
ring av sukker og alkohol, som utvilsomt står 
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Heidi 
Jaksland
kvernmo

Vinekspert og bonde Heidi 
Jaksland Kvernmo skriver 
om vin og annen drikk i 
Nationen hver fredag. Hun 
svarer også på ulike spørs-
mål fra leserne.
Send spørsmål på e-post 
til vin@nationen.no eller 
i brev til Nationen, Boks 
9390 Grønland, 0135 Oslo, 
merket «vin».

VIN

Neida, neida, jeg har ikke glemt akevitten. Som ekte akevittvenn me-
ner jeg selvfølgelig at norsk, fatlagret akevitt er den beste drammen til 
mat. Men jeg tar gjerne en flørt med andre brenneviner hvis det skulle 
passe seg slik. 

Espolon Tequila er et nytt merke tequila i tre utgaver som kom på 
det norske markedet i vår. Flaskene har lekker design, og vil kunne til-
trekke tequila-noviser til dette spennende brennevinet. Jeg har smakt 
de tre, og er godt fornøyd med nykomlingen.

Den som kjenner sin Morgan Kane, vet at vår helt konsumerer både 
pulque og tequila på sine eskapader som Texas Ranger og US Marshal 
i Mexicos ville landskap. Tequila er et kaktusbrennevin blir det ofte 
sagt, men slik er det ikke. Tequila lages av blå agave som tilhører lil-
jefamilien. Den kan se ut som en kaktus der den spriker med spisse, 
saftspente blader, men botaniske sett er den ikke det. Kjernen, eller 
hjertet, på planten høstes når agaven er mellom åtte og tolv år, og de 
største veier opp mot 60 kilo. Disse store hjertene kokes slik at sukke-
ret trekker ut. Etter noen dagers gjæring destilleres satsen to ganger, 
og resultatet blir en blank tequila. Denne typen kalles silver eller blan-
co. Plata og Joven er andre navn du også kan støte på. Espolon Blanco 
(varenummer 49776, til 389,30 kroner) har en vannklar farge og ren, 
fruktig duft med hint av anis. Mild spritkarakter i munnen, lett søt-
lig alkoholsmak, grei lengde med en noe anonym avslutning. Velegnet 
som ingrediens i drinker og til shots.

Tequila kan også fatlagres. Reposado blir lagret opp mot ett år, og er den 
type fatlagret tequila det selges mest av. Espolon Reposado (varenum-
mer 49774, til 394 kroner) har lys gul farge. Den har tydelig fataroma, 
en duft av vanilje fra brente fat. Her synes jeg tequilasmaken overdø-
ves noe av karamell/fat men under anes furunål. God lengde med rund 
spritkarakter. 

Et godt valg som snapsfølge. Prøv den gjerne til meksi-
kanskinspirerte retter som taco eller fajitas.

Står det gold på etiketten betyr det at tequilaen er lagret 
en liten stund på fat, men også tilsatt karamell. Dette gir 
både smak og farge, men er en lightversjon i forhold til ekte 
fatlagret tequila.

Añejo er den edleste tequila-typen som gjerne får flere 
år på fatet før den tappes på flaske. En slik tequila skal 
bare nytes, gjerne i et konjakkglass. Espolon Añejo har 
lys gylden farge. Ren, lett aroma av karamell, plante-
saft, furunål og pepper. Den har en noe stikkende al-
kohol i anslaget, men en veldig spennende ettersmak. 
Furunål, pepper og den karakteristiske tequila-sma-
ken. Kompleks brennevin med fruktig stil. God lengde 
og fin spritkarakter. Tiltalende tequila. Dyr, men verdt 
prisen.

Tequila Espolon Añejo
Varenr. 49775 (bestillingsutvalg)
Pris: 459,90 kroner
Land/distrikt: Mexico/Jalisco
Råstoff: Blå agave

Hva med en liten tequila som 
snaps til maten?

Ta en Tequila

for mange av våre helsepro-
blem?

– Det er viktig med god infor-
masjon om hvordan du skal iva-
reta helsen din. Men hvor sterkt 
regulert samfunn vil vi ha, svarer 
Janbu, og legger til at det er for-
skjell på medisin som tas for be-
handling, og kostprodukter.

– En del kosttilskudd koster mas-
se, mangler dokumentert effekt, og 
er helt unødvendig for folk flest å 
ta. Skal vi tillate at det markedsfø-
res som noe du trenger, spør hun.

– Det samme kan man si om 
produkter fra skjønnhetsindus-
trien. Folk bør likevel få velge selv. 
Svært mye av det vi bruker penger 
på er relativt «verdiløst» og endog 
destruktivt. Vi blir ikke nektet å 
kjøpe produktene av den grunn, 
svarer Eliassen. 

Klette sier at legemidler utløser og 
styrer kjemiske reaksjoner, mens 
mange naturmidler derimot ut-
løser biokjemiske reaksjoner som 
kroppen styrer selv. 

– Å hevde at et naturmiddel som 
virker, er et farmasøytisk produkt, 
kan derfor motbevises ved en en-
kel produktanalyse, hevder han. 

– Janbu hevder at naturmid-
ler ikke virker, men apotekene er 
fulle av dem. Mener Janbu at apo-
tekene lurer folk?

n TEKST: ANDREAS AubERT
andreas.aubert@nationen.no

n FOTO: JON LuNDELL
jon.lundell@nationen.no

Årlig forbruk 

n I fjor ble det solgt (i hovedsak syn-
tetiske) legemidler for 17,4 milliarder 
kroner, eller 3700 kroner per innbyg-
ger. Det viser tall fra den grossistba-
serte legemiddelstatistikken.

n Økningen i 2007 er 3,4 prosent 
sammenliknet med 2006. Målt i doser 
(DDD) økte omsetningen i 2007 med 
4,9 prosent, mot 4,1 prosent i 2006 .
� Kilde:�Folkehelseinstituttet�

n Salget av kosttilskudd og natur-
midler var i 2006 på omkring 2,17 
milliarder kroner.

n Omsetning via postordre, «hjem-
mesalg» og Internett, som statistik-
ken ikke klarer å fange opp i tilstrek-
kelig grad, antas å være på 600–800 
millioner kroner.
� Kilde:�Bransjerådet�for�naturmidler

KOLS-MEDISIN: KOLS-pasienter har stor nytte av naturpreparatet Oral-
mat, som er lagd av rugspirer.
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