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Sammendrag

Helseskade ved bruk av mobiltelefon rapporteres i massemedia – men ikke i fagpressen
I løpet av bare få år har antallet mobiltelefoner i Norge steget fra hundre tusen til fire millioner, uten at
vi kjenner de helserelaterte langtidsvirkningene. Autoritative vitenskapelige forsøk har ikke kunnet på-
vise skadelige effekter, men vi kan ikke avvise enhver mulighet for skader.

Neste generasjon mobiltelefoner vil gi lavere elektromagnetisk stråling
Selv om UMTS-systemet vil overføre større mengder med digital informasjon, blant annet i form av le-
vende bilder, vil strålingen fra mobiltelefonene bli mindre enn ved dagens system. Systemet krever nem-
lig at basestasjonene står nærmere bruker.

Det er liten grunn til å frykte oppvarming av hjernen
Eksponeringen av hjernen med høyfrekvente elektromagnetiske felt fra mobiltelefonen gir temperatur-
økninger som ligger under gjeldende grenseverdier for oppvarming. Det er derfor ikke grunn til å anta at
vi får uheldige virkninger som skyldes oppvarming. En lett feber eller en joggetur gir større oppvarming.

Grenseverdier gir beskyttelse – men ikke mot eventuelle ukjente virkninger
Grenseverdiene for stråling er satt med god sikkerhetsmargin i forhold til kjente virkninger. Men det kan
ikke formuleres grenseverdier for ukjente effekter av lavfrekvent stråling. Det er enkelte, usikre indika-
sjoner på at mobilbruk kan gi hodepine eller kreft. Barn vil i tilfelle være mer utsatt enn voksne.

Informasjon og forskning er anbefalte virkemidler
Informasjon gir den enkelte mulighet til å påvirke egen risiko. Med mange unge brukere av mobiltelefo-
ner, har Norge en spesiell interesse og forpliktelse når det gjelder forskning om eventuelle helseskader.

Mobiltelefoner og helseskader:
Hva vet vi – og hva så?
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Mobiltelefoner og stråling

I løpet av 1990-tallet steg antall mobiltelefoner
i Norge fra et par hundre tusen til rundt fire
millioner. Denne formidable økningen i bruk av
mobiltelefoner har skjedd uten at vi kjenner
langtidseffektene av den elektromagnetiske
strålingen som mobilbruk utsetter oss for.

Hva er elektromagnetisk stråling?
Elektromagnetisk stråling er et fundamentalt
fysisk fenomen. Har vi en forskjell i elektrisk
spenning – som over polene i et batteri – får vi
et elektrisk felt mellom polene, og når elektrisk

ladde partikler beveger seg, får vi en elektrisk
strøm. En slik strøm gir et magnetfelt rundt lede-
ren. Når strømmen varierer som i en antenne, vil
det elektriske og det magnetiske feltet kobles og
bre seg utover som en elektromagnetisk bølge.

Vi skaper en slik bølge når vi snakker i mobilen;
den brer seg ut fra senderantennen og vil møte
mottakerantennen på ”vår” basestasjon. Den
mest relevante strålingen kommer fra mobilens
antenne når vi snakker; det er da feltet er kraf-
tigst – informasjonen skal jo nå til nærmeste
basestasjon uten å drukne i ”støy”.
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Det er i hovedsak to forhold som bestemmer
effekten av elektromagnetisk stråling: Styrken
av feltet og frekvensen. Frekvensen måles i
Hertz, og er omtrentlig sagt antall ganger feltet
skifter retning per sekund.

Stråling ved ulike mobiltelefonsystemer
Det brukes to mobiltelefonsystemer i Norge i
dag: NMT og GSM. NMT vil forsvinne om kort
tid. GSM er det dominerende systemet. En ny
generasjon, UMTS, er under lansering i år, og
lenger fram i tid kommer helt sikkert nye sy-
stemer.

NMT-systemet
er analogt og de elektromagnetiske bølgene
sendes kontinuerlig. Systemet sender på 450
MHz eller 900 MHz, med maksimal effekt på 1.5
watt. Det blir regulert ned til en tidel av dette
hvis forbindelsen er god.

GSM-systemet
er digitalt; det betyr simpelthen at talen er
oversatt til en rekke tall. Systemet sender på
høyere frekvens enn NMT (900 eller 1800 MHz).
Men signalet sendes ikke hele tiden, det kom-
mer i korte pulser på under et millisekund.
Middelverdien blir dermed lavere enn for NMT.
Mobiltelefonen regulerer dessuten utsendt
effekt fortløpende etter hvor god forbindelsen
er. I tettbygde strøk med kort avstand til nær-
meste basestasjon kan effekten bli redusert til 1
prosent av maksimal verdi.

Det kommende UMTS-systemet
vil tilby et spektrum av tjenester: tale, data,
bilder, video. Frekvensen på de elektromagne-
tiske bølgene vil derfor i utgangspunktet være
høyere enn tidligere (2100 MHz). Når det snak-
kes i UMTS-terminalen, sendes signalet konti-
nuerlig, men med stor variasjon av feltstyrken.

Mobiltelefoner og helseskader:

Hva vet vi – og hva så?

Det har også betydning at nyere mobiltelefonsy-
stemer regulerer nivået ned i større grad enn de
eldre systemene. Dessuten går utviklingen mot et
tettere nett av basestasjoner. Ved mindre avstand
til basestasjonene vil også telefonene kunne
benytte det lavest mulige nivået i større grad.
Selve UMTS-konseptet betinger at en bruker så
lite effekt som mulig, for ikke å forstyrre andre
sendere.

Nye mobiltelefoner
Plasseringen av mobiltelefonen vil kunne være
relevant for helserisikoen. Handsfree-telefoner vil
normalt gi mindre stråling mot hjernen. Når det
gjelder UMTS, vil vi i større grad holde denne
terminalen foran oss enn inntil øret. Det vil sik-
kert komme systemer som er demonterbare, hvor
en del går i øret. Det viktigste spørsmålet vil være
hvor radiosenderens antenne blir plassert.

Kjente virkninger av elektro-
magnetisk stråling

Mulige biologiske virkninger på mennesker er
svært avhengige av frekvensen. Det er velkjent at
ultrafiolett lys fra sola kan gi forbrenning og økt
risiko for hudkreft ved lang nok eksponering.
Risikoen for kreft skyldes at så høye frekvenser
har evne til å ionisere atomer selv om intensite-
ten er lav. Tilsvarende ioniserende evne har ikke
elektromagnetisk stråling ved så lave frekvenser
som fra mobiltelefonen, men ulike typer biologis-
ke skader kan oppstå ved disse frekvensene der-
som feltstyrken er høy nok.

Oppvarming av hodet
Det er først og fremst oppvarmingen av kropps-
vev som har vært i fokus for forskerne. Dette er
nøyaktig samme fenomen som foregår i en mi-
krobølgeovn: Vannmolekylene i maten settes i
vibrasjon og maten blir varm. Men selvsagt er det
ikke meningen at hjernen skal ”koke” når vi snak-
ker i mobilen. Det som skjer rent fysisk er at en
del av mobilens elektromagnetiske felt varmer
opp hodet nær antennen (det meste av feltene
sendes ut mot basestasjonen). Feltene trenger et
stykke inn i hodet, og i løpet av ca 6 minutter har
vi fått en liten, konstant temperaturøkning på
maksimalt 0.1-0.2 ºC i den delen av hjernen som
er nærmest telefonen.
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Kan dette være farlig? Øyelinsen er særlig føl-
som for oppvarming, med grå stær som en
mulig følge. Men når vi har feber, er jo tempera-
turen 2-3 ºC over normaltemperatur. Kroppen
tåler normalt dette.

Internasjonale standarder og retningslinjer for
grenseverdier av elektromagnetisk stråling er
utviklet på grunnlag av kjente skadevirkninger,
forsøk og beregninger. Grenseverdier som gjel-
der eksponeringen fra mobiltelefoner, skal
beskytte mot veldokumenterte korttidsvirknin-
ger av elektromagnetiske felter. Det fokuseres
på oppvarming av vev. Ved bruk av mobiltele-
fon overskrides ikke grenseverdiene. Dessuten
har grenseverdien en sikkerhetsfaktor på 50,
det vil si at kroppen normalt vil tåle en belast-
ning som er 50 ganger så høy som grenseverdi-
en. Med denne sikkerhetsmarginen er det lite
sannsynlig at termiske skader kan oppstå.

Biologiske virkninger av svake
felt

Svake elektromagnetiske felter kan teoretisk
også ha en effekt på mennesker, men her finnes
mange til dels motstridende forskningsresulta-
ter. Det er visse indikasjoner på at slik ekspone-
ring kan føre til biologiske endringer. Vi er i-
midlertid ikke i stand til å forklare hvordan slike
endringer oppstår, og vi vet ikke om de har
konsekvenser for helsen.

Generelt kan vi si at barn er mest sårbare. Barn
er under utvikling. Derfor er de mer følsomme
for enkelte former for skadelig påvirkning. Det
kan tenkes også å gjelde elektromagnetiske felt.
Dersom en skade akkumuleres over tid eller
dersom det tar tid før en skade viser seg, slik
tilfelle er med kreft, vil risikoen være størst for
de som eksponeres allerede som barn. En større
andel av strålingen absorberes sannsynligvis i
hodet til et barn enn til en voksen. Det skyldes
at vevet til barn normalt inneholder mer ioner
enn hva tilfelle er for voksne. Såfremt de elek-
tromagnetiske feltene fra mobiltelefonen inne-
bærer en risiko, er det altså grunn til å anta at
barn er mer utsatt enn voksne.

Virkning på sentralnervesystemet
Nervecellene genererer elektriske signaler. Den
elektriske aktiviteten fra de nervecellene som er i
hjernebarken – nærmest skallen – kan måles ved
EEG (elektroencefalogram). Enkelte forsøk viser at
GSM-eksponering kan påvirke EEG-signalene hos
sovende personer. Eventuell virkning på søvnen er
uklar. Hos våkne personer ser det ut til at endrin-
ger kan oppstå under spesielle betingelser, men
forsøkene tyder ikke på at det har oppstått noen
former for skade.

Veggene i hjernens blodårer kalles blod-
hjernebarrieren. For å holde virus og andre stoffer
unna hjernen, er de tettere enn andre årer. Labo-
ratorieforsøk med rotter som har blitt eksponert
for mobiltype mikrobølger, har gitt motstridende
resultater. Noen forskere har funnet økt gjen-
nomtrengelighet i blod-hjernebarrieren ved nivå-
er langt under anbefalt eksponeringsgrense,
andre forskere har ikke funnet slik forandring. En
vet ikke hvorvidt forskjellene skyldes feil, eller om
det er metodiske forskjeller. Selv om det skulle
være en slik biologisk effekt, vet en ikke om de
har helsemessige konsekvenser.

Hodepine
Enkelte brukere av mobilen opplever hodepine,
konsentrasjonsproblemer og varmefølelse. I en
norsk-svensk undersøkelse i 2000-2001 med 12
000 respondenter som bruker mobilen i jobben,
svarte 22 prosent av de norske og 7,4 prosent av
de svenske at de hadde opplevd mobilrelaterte
helseplager. Forekomsten av helseplager økte
med mobilbruken. 80-90 prosent mente at det
hjalp å redusere samtaletiden eller bruke hands-
free-utstyr. Det kan selvsagt være mange mulige
forklaringer på disse statistiske sammenhengene.
Undersøkelsene tok hensyn til flere faktorer som
kunne ha påvirket resultatene. Så lenge vi ikke
har en mulig årsak/virkningsmodell, kan det ikke
utelukkes at andre forhold enn elektromagnetisk
eksponering var utslagsgivende.

Kreft
Kreft er et resultat av genskader, men en genska-
de blir oftest reparert og gir sjelden kreft. Det er
gjennomført svært mange forsøk på celler og på
dyr for å undersøke om genskader oppstår. De
som er mest relevante har prøvd å gjenskape
GSM-lignende elektromagnetiske felter.
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Et alternativ er å pålegge produsentene å sørge
for informasjon på mobiltelefonene. Dette gir
sikkerhet for at informasjonen er tilgjengelig for
brukerne. Dersom anbefalt grenseverdi og
telefonens strålingseffekt blir oppgitt, kan for-
brukerne ta dette med i vurderingen ved kjøp av
telefon.

Økte forskningsmidler
er noe de fleste forskningsmiljøer mener de er
berettiget til. Når det gjelder mobiltelefoner og
helseskader er det flere gode argumenter for økt
nasjonal satsing. Norge ligger i verdenstoppen
når det gjelder bruk av mobiltelefoner og har
dessuten mange unge brukere som vil være eks-
tra sårbare for langtidseffekter. Norge har derfor
en ekstra forpliktelse, interesse og mulighet for
forskning i dette feltet. Et komparativt fortrinn er
også de omfattende norske helseregistrene.

Dette nyhetsbrevet bygger på rapporten Mobil-
telefoner og helse, som er skrevet av Gunnhild
Oftedal og Anders Johnsson på oppdrag fra Tek-
nologirådet. Hele rapporten er lagt ut på
www.teknologiradet.no, men kan også bestilles
fra Teknologirådets sekretariat. Rapporten inne-
holder omfattende referanser til vitenskapelige
undersøkelser på området.

Teknologirådets arbeidsgruppe for mobiltelefoni
og mulige helseskader består av Gunnhild Oftedal
(Institutt for fysikk, NTNU), Anders Johnsson
(Institutt for fysikk, NTNU), Einar Johan Aas (Tek-
nologirådet) og Tore Tennøe (Teknologirådet).

Teknologirådet er et uavhengig, rådgivende organ
for teknologivurdering. Det ble opprettet ved kgl.
res. 30.april 1999 etter initiativ fra Stortinget. ”Fra
rådet til tinget” utgis av Teknologirådets sekretari-
at.
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Ingen nyere slike forsøk indikerer at de elektro-
magnetiske feltene gir direkte genskader.

Et annet spørsmål er om stråling kan fremskyn-
de utviklingen av kreft som allerede er initiert
hos brukeren. Det er gjort dyreforsøk for å un-
dersøke dette. En spesiell mutant av mus ut-
vikler kreft spontant. Denne mutanten fikk
oftere kreft ved GSM-eksponering enn uten slik
eksponering. Senere er det gjort forsøk med
”vanlige” mus som er blitt påført kreft. Sju
forskjellige forsøks-serier, noen over to år, har
ikke maktet å finne økt forekomst av kreft.

Noen befolkningsundersøkelser er gjennomført.
De fleste viser ingen sammenheng mellom
mobiltelefonbruk og kreft. Et par studier viser
en viss statistisk sammenheng med bruk av
NMT-telefon, men ikke GSM-telefoner. På den
annen side kan det hende at mobiltelefoner
(spesielt GSM-telefoner) ikke har vært brukt
lenge nok til at det så langt er mulig å se noen
effekt med hensyn på kreft.

Hva så?
Det finnes altså ikke autoritative vitenskapelige
bevis for helserisiko når mobiltelefonen er i
bruk; men enkelte forsøk gjør at vi ikke kan
avvise enhver mulighet for skadelige effekter.
Virkemidlene i en slik situasjon med usikker
kunnskap om helserisiko, kan grovt sett deles i
tre:

Regulering
av bruk av mobiltelefoner kan gjøres indirekte
ved å sette strengere grenseverdier eller direkte
ved å innføre begrensninger på bruk i enkelte
sammenhenger. Slike inngrep er lite aktuelle i
en situasjon med manglende beviser for helse-
skader og vil uansette være umyndiggjørende.

God risikoinformasjon til publikum
bør ikke skape unødig frykt, men gi mulighet for
den enkelte til selv å vurdere risikoen og beho-
vet for endringer av telefonvaner. En måte er å
gi generell informasjon fra offentlige institu-
sjoner om kunnskapsstatus og med anbefalin-
ger om personlige tiltak for å redusere ekspone-
ringen. Et eksempel på en slik ”mobilvettregel”
er at barn bør være varsomme med omfattende
bruk av mobiltelefon, og basere seg på SMS.


