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Innspill. Bærum kommune har 
fått «æren» av å være en pioner 
på nettbrett for alle i klasse- 
rommene. 

DET HAR VÆRT EN heftig mar-
kedsføring via store artikler i 
Budstikka. 

Noen foreldre har uttrykt sin 
skepsis mot at deres barn skal 
være prøvekaniner, og Statens 
strålevern har ved forsker Lars 
Klæboe anbefalt sterkt at man 
ikke tar hensyn til stråling i vur-
dering av om nettbrett skal tas i 
bruk i klasserommene.

Janne Horn Erath viser i sitt 
siste leserinnlegg 28. desember 
til at nyere forskning har doku-
mentert at stråling fra trådløs 
teknologi forårsaker biologiske 
effekter og at virkningsmekanis-
mene rundt dette er bevist. 

Det er riktig, svarer avdelings-
direktør i Statens strålevern 
Hanne Kofstadmoen i sitt inn-
spill til Budstikka 9. januar. 

Flott, da kan vi krysse av at 
Statens strålevern endelig har 
innrømmet at slik stråling gir 
biologiske effekter. 

Etter å ha bekreftet at vir-
kningsmekanismer for biologiske 
effekter er bevist, sier hun videre 
at ingen av disse effektene er far-
lige for helsen vår. Hun uttryk-
ker ikke noen tvil, tvert imot: 

«Først må vi understreke: 
Strålingen fra nettbrett eller 
annen trådløs teknologi er ikke 
helseskadelig, hverken for barn 
eller voksne».  

Er det begrepet helseskadelig 
vi er uenige om? Hva skal til for 
at en biologisk effekt blir en hel-
seplage, helseskadelig eller hel-
sefarlig? 

De dokumenterte biologiske 
effektene som er bevist, dreier 
seg for eksempel om hodepine, 
søvnvansker, doble DNA-brudd, 
brudd på blod/hjerne-barrieren 
og lekkasjer i cellemembranen. 

Kroppen vår har en egen evne 
til å reparere skader, men hvis 
det blir for mye, oppstår det hel-
seskader. Studier på sædceller er 
«enkle» å utføre. Studien «Use 
of laptop computers connected 

to internet through Wi-Fi decre-
ases human sperm motility and 
increases sperm DNA fragmen-
tation», publisert i Fertility and 
Sterility Vol 97, no. 1, January 
2012, viser redusert bevegelighet 
og økt DNA-fragmentering for 
sædceller med laptop på fanget. 

Det er en biologisk effekt, 
men er det helseskadelig med 
redusert fertilitet? 

Dette er ett eksempel, vi har 
1.000 andre fagfellevurderte, 
vitenskapelig publiserte studier 
som viser biologiske effekter. 
Hvis ønskelig, kan vi oversende 
disse til Statens strålevern.

Hanne Kofstadmoen anfører 
i avslutningen av sitt innspill til 
Budstikka at det er mange årsa-
ker til ulike helseplager i befolk-
ningen, og at det er spekulativt 

å koble den svake strålingen fra 
nettbrett til ulike helseplager 
folk har. 

DET ER VANSKELIG å forklare at 
sædcellene i ovenfor nevnte 
studie er villedet og at redusert 
bevegelighet og økt DNA-frag-
mentering skyldes frykt?
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NETTBRETT: Grav-rektor May Gautier Gjerdsbakk (til venstre) og skolepolitiker Anne Lene Hojem (H) deler ut  nett-
brett til elever på Grav barneskole. – Er det begrepet helseskadelig vi er uenige om? Hva skal til for at en biologisk 
effekt blir en helseplage, helseskadelig eller helsefarlig? spør innsenderen.  FOTO: EVA GROVEN
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TRANSATLANTISK CRUISE FRA
BARCELONA TIL FLORIDA • 17 DAGER
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TROPISKE ØYER • 13 DAGER
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Spania, Marokko, Kanariøyene & Florida. Dette spen-
nende høstcruiset med Celebrity Equinox har avgang
fra Barcelona, og tar deg med til spennende byer
ved Middelhavet og på Kanariøyene, før det krysser
Atlanterhavet og ender opp i Florida. Ta et avbrekk fra
den mørke høsten og opplev solrike destinasjoner og tre
verdensdeler på 17 dager!

Bli med til det østlige Karibiens tropiske øyer ombord
på luksusskipet Celebrity Equinox, og opplev kritthvite
strender, palmesus og en avslappende stemning.
Eventyret begynner med et døgn i trendy Miami, før
drømmedestinasjoner som St. Thomas, St. Kitts, Barbados
og St. Maarten gir deg en rekke flotte naturopplevelser og
spennende kultur. God service og høy kvalitet er nøkkelord
når Celebrity Equinox tar degmedpåen rundreise i Karbien. Avreise 2016: 25.10
Avreise 2016: 17.11
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Prisen inkluderer bl.a.:
• Fly t/r inkl. skatter og avgifter • Buss til/fra skip
• 2 overnatting på Avalon Hotel, South Beach
• 13 netters cruise med Celebrity Equinox inkl. show
og underholdning ombord, samt et stort utvalg av
aktiviteter • Alle måltider i hoved- eller buffet-
restauranten ombord • Sightseeing i Miami
med scandinavisktalende guide
• Tips til skipets besetning (Kr. 1010,-)

Prisen inkluderer bl.a.:
• Fly t/r inkl. skatter og avgifter • Buss til/fra skip • 1 overnatting
på Crowne Plaza Hollywood Beach • 10 netters cruise med Celebrity
Equinox inkl. show og underholdning ombord, samt et stort utvalg av
aktiviteter • Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten ombord
• All Inclusive Classic drikkepakke (verdi: USD 510,-) • Tips til skipets
besetning (Kr. 777,-)

BLI MED BENNS OG CELEBRITY PÅ LUKSUSCRUISE

Miami


