
Addendum 3 til artikkelen Forskning     på alternativ medisin  

Eksempler på kunnskapshaiking
Eksempel 1: Grunnforskning har vist at oksidasjonsprosesser kan være skadelig. Oksidasjon skjer 
bl.a. når det dannes såkalte frie radikaler, som er vevsskadelige. Så har grunnforskning videre vist at 
en del planter inneholder antioksidanter, altså stoffer som uskadeliggjør frie radikaler. Forskerne 
som fant ut dette var ikke kjøpt og betalt av legemiddelindustrien, og resultatene var ikke 
kommersielt nyttige, siden grønnsaker jo ikke er patenterbare.

Men hva skjer: helsekostbransjen og matvareindustrien trykker antioksidantene til sitt bryst, og det 
strømmer på med allehånde produkter som angivelig er proppfulle av antioksidanter. Og siden 
befolkningen har fått med seg at antioksidanter er sunt (bl.a. på grunn av heftig markedsføring fra 
nevnte bransjer), selger de som hakka møkk.
Det er neppe nyttig å ta tilskudd av antioksidanter, man får nok av dem ved et vanlig sunt kosthold. 
Det kan til og med være skadelig med for mye antioksidanter. Men det sjenerer ikke 
helsekostbransjen. De tar til seg én del av forskningen, pusher antioksidanter i alle mulige 
sammenhenger, men bryr seg ikke om forbeholdene.
For eksempel anbefaler noen homeopater antioksidanter. Men hva har det med homeopati å gjøre, 
de har jo en helt annen teoretisk tilnærming! Skulle de forskrive antioksidanter burde det vært i 
potensert (utvannet) form. Men det finnes ikke – meg bekjent – homeopatiske antioksidantmidler. 
Og hvis man spør den jevne homeopat hva antioksidanter egentlig er, ville man antagelig bli møtt 
med et flakkende blikk.

Eksempel 2: Einstein, Bohr og mange andre gjorde uvurderlige oppdagelser med sin 
grunnforskning om partikkelfysikk, og lanserte begreper som kvantemekanikk, relativitet, for å 
nevne noen få. Et annet begrep fra fysisk grunnforskning er og ioniserende stråling. Disse 
begrepene trykker også mange alternativere til sitt bryst. Da jeg var på Alternativmessa i Stavanger 
tidligere i høst var ionisering et stadig brukt begrep. Tror du de vet hva ioniserende stråling egentlig 
er?

Videre: Det finnes en egen alternativretning som heter kvantemedisin (Foreningen for 
kvantemedisin er faktisk registrert i Brønnøysundregisteret). Prøv å be en av kvantemedisinerne om 
å forklare kvantemekanikk. Jeg tror de blir svar skyldig. Det er faktisk noe av det vanskeligste i 
hele fysikken.

Eksempel 3. Syre/basebalanse er et svært sentralt begrep i fysiologi og medisin (se egen artikkel). 
Forstyrrelser i syre-basebalansen kan være svært alvorlige, og ved mange indremedisinske tilstander 
er monitorering av syre-basenivået essensielt. Dette vet enhver lege.

Men så har visse alternativere tatt i bruk disse begrepene, og dannet sin egen teori om at syre-
baseforstyrrelser ligger bak de de fleste sykdommer, f eks diabetes, kreft, overvekt, undervekt, 
leddgikt, you name it. Det er selvfølgelig tøv, men det høres logisk ut. Ikke bare har de laget seg en 
egen teori om det, men de har også skapt en forestilling om at dette er noe moderne medisin ikke 
har forstått, og faktisk neglisjerer. Jeg har flere ganger blitt mildt belært om at acidose (for lav pH) 
er veldig farlig. Ja. Selvfølgelig er acidose farlig. Alkalose (for høy pH) er også farlig. Livsfarlig.

Dette har fysiologene og biokjemikerne og medisinerne forsket seg fram til over tiår på tiår, helt 
uten fete honorarer fra legemiddelindustrien. Og så kommer ustuderte røvere og annammer teorien, 
omdanner den til sitt eget univers, pusher den som ny kunnskap, og angriper i samme slengen hele 
det vitenskapelige miljøet for ikke å ha forstått det.

Kunnskapshaiking er for mildt for å beskrive dette. Kunnskapsforvrenging og kunnskapstyveri er litt 
mer dekkende.
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