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NavN i NyheteNe 

doktor Pernille nylehn synes det hadde vært topp å bli saksøkt  
av kvakksalveren robert Young. men så heldig blir hun vel ikke. 

PerNiLLe NyLehN orket ikke være fastlege len-
ger. Hun møtte veggen. Derfor tok hun et ver-
dioppgjør med seg selv. Jobbe 50 timer i uka, 
men likevel uten tilstrekkelig behandlingstid til 
de 1200 på pasientlisten? Og dessuten regnskap 
og bokføring? 

– Nei, jeg er ikke skapt for dette, sa Pernille 
Nylehn til seg selv. 

Det ble et vanskelig valg. For legejobben var 
utrolig kjekk, og meningsfull. Men hun hadde 
ikke en gang tid til å inne seg en mann. Dermed 
senket hun skuldrene og stengte fastlegepraksi-
sen sin på Klepp. Da hadde hun vært fastlege i 
Hjelmeland og Klepp i omtrent ti år.  

N� er hun nygift.
– Hehe, jeg klarte ikke å bli gift før jeg run-

det 30, men jammen rakk jeg det før jeg ble 50! 
Vi giftet oss den 20. september forteller Pernille 
(48), helt uten å rødme.

Det viste seg at drømmemannen Leif var fra 
Haugesund. Så nå har hun lyttet nord i Sildaby-
en. Hun synes det er kjekt å bo i en by etter man-
ge år på landet. Hun kan spasere til kino, og spa-
sere for å ta seg en utepils. 

Jobben hennes er på Rehabilitering Vest, et 
underbruk av Revmatismesykehuset i Hauge-
sund. Her har hun tid til å snakke ut med pasi-
enter med kroniske lidelser og mye smerter. 

– vi har opplevd at pasienter har kommet inn 
med rullator og forlatt oss etter noen uker med 
hevet hode. Det er jo lott!

Pernille Nylehn er en bråkebøtte som aldri har 
lært at kvinner skal tie. Og noen hun synes det er 
viktig å krangle med, er kvakksalverne og svind-
lerne innen den alternative medisinen. Hun er en 
aktiv blogger, og på bloggen sin har hun 82 inn-
legg under fanen «Alternativ medisin».  

Hennes siste ofer er amerikaneren Robert O. 
Young. Han driver stort innen blodanalyse, og 
han står bak «Ph-mirakelet». 

– Ren svindel! Hans såkalte mirakelkur har ab-
solutt ingen som helst virkning. Det som skjer, 
er at han og hans allierte tjener gode penger på 
falske forhåpninger. Det verste er at syke perso-
ner stoler på denne kvakksalveren. Det kan være 
direkte farlig. 

Da Nylehn uttalte seg sterkt kritisk til Young 
og hans metoder i Bergens Tidende, førte det til 
at norgesturnéen hans ble helt mislykket. Flere 
arrangører trakk seg. Siden har Nylehn og andre 
kritikere kranglet med Young på nettet. Han tru-
et henne med søksmål for injurier. 

– Det bLir aldri noen rettssak. Jeg står fortsatt 
100 prosent bak uttalelsene mine om denne juk-
semakeren. 

MeN yoUNg er bare éN av MaNge i braN-
SjeN.

– Det er jo helt utrolig, men her i Norge kan 
hvem som helst ta hva som helst av ine titler og 
starte med hvilken som helst «medisinsk» be-
handling. Det er en jungel. Verken Mattilsynet, 
Helsetilsynet, Forbrukerrådet eller Legemiddel-
verket gjør noe med det. Ingen andre land har så 

lemfeldige regler som Norge. Her trengs ingen li-
sens, og det er ingen obligatorisk registrerings-
ordning. Alle kan «behandle».

De verste er etter Nylehns mening de som ak-
tivt oppsøker syke personer og tilbyr sine tje-
nester. 

– Kreftpasienter blir oppringt og får tilbud om 
svindyre kurer, gjerne i utlandet. Noen bruker 
hundretusenvis på ren svindel. 

– Mens skolemedisinen har alle de rette sva-
rene?

– Slett ikke. Jeg er kritisk til skolemedisinen 
også. Det foreskrives for eksempel for mye me-
disiner. Og leger har sjelden god nok tid til pasi-
entene sine. Her har alternative behandlere sin 
største styrke. De har ofte tid til å lytte, og det i 
seg selv kan virke helbredende. 

– Men metodene deres virker ikke? Hva med 
for eksempel homeopati? 

– Helt ubrukelig. De vanner ut noen stofer til 
«virkestofets» molekyler er fullstendig utrader-
te. Her er det gjort mye forskning, og ingen kan 
bekrefte noen virkning. Metoden er latterlig. 

NyLehN UNDerSL�r ikke at akupunktur har en 
viss smertelindrende efekt. Men om hun selv 
ville lagt seg under nålene til en registrert aku-
punktør?

– Jeg foretrekker å være i den andre enden av 
nåler!

Som medlem i foreningen Skepsis er hun ikke 
bare skeptisk til alternativ medisin, men også til 
astrologi, parapsykologi, UFO’er, mirakelberet-
ninger, moderne sagn og alle andre okkulte em-
ner. 

– Vi skal være et korrektiv til fantastiske og 
dårlig begrunnede påstander i ofentligheten.

Pernille Nylehn liker altså rollen som folke-
opplyser. Derfor liker hun så godt å skrive hel-
sespalten sin her i Pluss, forhåpentligvis uten å 
skape falske forhåpninger. 

Du inner den på side 36.

dr. nylehn vaksinerer 
mot kvakksalvere

Pernilles  
5 favoritter
1. Kjæresten min

2. gode bøker

3. De to kattene mine

4. god mat og drikke

5. Sjøen


