
En liten fortelling om forventning og programmering.En liten fortelling om forventning og programmering.



En vanlig dag på forlaget Lille Måne……En vanlig dag på forlaget Lille Måne……

Jan sa: Tenkte du kunne holde foredrag om 

din egen kreftreise på høstkonferansen…

Nei, sa jeg, ikke faen. 

Etter 27 sekunder, sa jeg ….ok, da. 

Jeg skal fortelle om mine 19 år med erfaring i å håndtere 
kreftproduksjonen i kroppen…. 

- Litt utenom den vanlige «pakkeløsningen.»

•



Det hele startet….Det hele startet….

• Kreftdiagnose.
• Første omgang: 2003.
• Standard mammografi.
• Ultralyd
•  og biopsi.
• Overivrig tolkning
• Tilbud om mulig livsforandrende 

overbehandling.
• Egne valg.
• Ny omgang: 2009.
• Valg fra andre premisser
• Livskvalitet, kontroll.
• Tilstand: 2019.
• Oversikt, vedlikehold, 
• Arbeidsevne, helse.

•

• Dette er min historie.

• Hverken mer eller mindre.

• Andre har bedre eller verre

    historier og utfall.

• Andre her bedre eller verre utgangspunkt 
når kreften oppdages.

• Andre velger annerledes.

• Men tankene rundt det å ha kreftdiagnoser 
og mulige behandling er alltid basert på 
personlig valg. 

• Jeg forteller det jeg har tenkt og opplevd.

•

 



Vi velger hvilken flåte som støtter våre erfaringer og vår tilgjengelige informasjon, og seiler videre på den.Vi velger hvilken flåte som støtter våre erfaringer og vår tilgjengelige informasjon, og seiler videre på den. 

Det blir sagt:

• Kreft er en genetisk forstyrrelse, og  

• må angripes med kraftige våpen.

• Våre våpen er: 

• Operasjon 

• Cellegift

• Strålekanon

• Og hormonelle intervensjoner. 



Vi velger hvilken flåte som støtter våre erfaringer og vår Vi velger hvilken flåte som støtter våre erfaringer og vår 
tilgjengelig informasjon, og seiler videre på den.tilgjengelig informasjon, og seiler videre på den. 

Du løser ikke krig med krig…..Du løser ikke krig med krig…..

Det blir sagt:

   Kreft er en metabolsk forstyrrelse, og kan møtes 
• og behandles med forståelse av mitokondrienes 
• reaksjon på bl.a. feil næring, miljøgifter og 
• manglende oksygen.
• Vi setter inn tiltak som: 
• Renser, rydder, styrker, tilfører, bygger opp…..
• Normaliserer og gir informasjon og 
• videre råd om levesett. 
• Benytter tester av forløpet underveis.                    

•



• Thomas Seyfried
• Utgitt i 2012
• 438 sider.

• Otto Warburg
• Nobelpris 1931
Stoffwechsel der Tumoren (1926)

• THE HEALTH ISSUE

• An Old Idea, Revived: 

• Starve Cancer to Death

• In the early 20th century,

•  the German biochemist

•  Otto Warburg believed 

• that tumors could 

• be treated by disrupting 

• their source of energy. 

• His idea was dismissed for 

• decades — until now.

•  



Når man leser på hjemmesidene til Når man leser på hjemmesidene til 
NAFKAMNAFKAM  
vil man se at: vil man se at: 
De er ganske tryggeDe er ganske trygge  på at på at 
SukkerSukker ikke har noe å si ved kreft,  ikke har noe å si ved kreft, 
RensekurerRensekurer er unødvendige, det at nytten av               er unødvendige, det at nytten av              ØkologiskØkologisk mat er ikke vitenskapelig  mat er ikke vitenskapelig 
bevist, bevist, 
BasiskBasisk kosthold har ikke noe å si,  kosthold har ikke noe å si, 
TilskuddTilskudd av antioksidanter er ikke anbefalt for det kan  av antioksidanter er ikke anbefalt for det kan forstyrreforstyrre virkningen av stråling og  virkningen av stråling og 
cellegift, og at vi ikke cellegift, og at vi ikke vetvet nok om virkningen av det å bruke hverken nok om virkningen av det å bruke hverken
KetogenKetogen kost eller                           kost eller                          
FastekurerFastekurer som del av behandling.  som del av behandling. 



Man skal være forsiktig…  Man skal være forsiktig…  

• Forbrukerombudet sier at

• Det må være «saklig:»

• At markedsføringen skal være saklig, vil særlig medføre krav om at - --  
markedsføringen ikke skal utformes slik at den på en 
utilbørlig måte undergraver eller svekker tilliten til den 
ordinære helsetjeneste, og til helsepersonell. 

• Eller til andre former for godkjent alternativ behandling eller 
behandlere.

• Jaha.



Fri vilje, fritt valg?Fri vilje, fritt valg?
Mens ingen vil nekte for at moderne medisin har hatt enorm positiv innflytelse på mange områder i vårt 
samfunn, fortsetter denne rapporten fra 1910 å avskrekke og motvirke det man kaller «alternativ medisin». 
Disse to slo seg sammen for å strukturere medisinutviklingen i USA.

• John D. Rockefeller

• Verdens rikeste mann 

• Olje.  

• Standard Oil Company.

• Ansett som pioner i 

   medisinsk utvikling 

• Grunnla minst 160 universiteter.

• Er en av grunnleggerne av 

• BIG PHARMA!

•

• Andrew Carnegie. 

• Finansmagnat. 

• Verdens nest 

   rikeste mann.

• Startet Carnegies Heltefond. 

• Grunnla universiteter og 1600 
biblioteker.

•



• 1910 the Flexner report
• ABRAHAM FLEXNER         Og så kom markedsføreren!Og så kom markedsføreren!
• Studerte klassiske disipliner, 

• men var spesielt interessert i 

• rigid struktur og mental 

• disiplin hos studentene. 

• Denne rapporten som Rockefeller og 

• Carnegie bestilte før 1910 la grunnlaget 

• for «moderne» medisin. 

• Ensidig fokus på biokjemiske behandlinger i helseopplæring,

• slik som industriproduserte, reseptbelagte medisiner.

• All pasientbehandling med naturmedisin, kiropraktikk og energihealing 
• ble betegnet som kvakksalveri og ble forkastet.

• Rapporten ble offentliggjort i alle media ved hjelp av Rockefeller og Carnegie.

•

Kongressen etablerte enerett for den nyetablerte  The American Medical Assosciation (AMA) som fikk 

enerett til å regulere den medisinske utdannelsen. 

AMA godkjente ensidig de lærestedene som hadde et legemiddelbasert pensum.AMA godkjente ensidig de lærestedene som hadde et legemiddelbasert pensum.  

80% av de holistisk-baserte lærestedene ble stengt, grunnet manglende finansiell støtte. Rapporten hans er 

fremdeles brukt som grunnlag for medisinsk lovgivning  mht. medisinsk utøvelse i USA.



Krenke. Fornærme. Provosere. Feilinformere. Skam.Krenke. Fornærme. Provosere. Feilinformere. Skam.
• Med årene gjør man seg sine refleksjoner. 
• Det er EMPIRISK. 

•

• Erfaringsbasert.
• Ikke randomisert, dobbelt blindtest.
• Det jeg mener at jeg har forstått, er en åpen 
   blanding av hva jeg vet om meg, hva mine 
   klienter har lært meg om seg, og masse lesing av 
   «ikke anerkjent pensum»
• Overlevelsesskyld.Overlevelsesskyld.

• Men jeg ser ikke nytten av å være skamfull 
   over at jeg har funnet en behandlings metode 
   som fungerer for meg.
• Det hjelper da ingen.Det hjelper da ingen.
•



Det er ikke bare bare.            Det er ikke bare bare.            Hvor langt har vi kommet ? …Hvor langt har vi kommet ? …

• Da jeg fikk behandling for kreft i 
Tyskland for 10 år siden, satt 
jeg selvfølgelig en del tid og 
søkte på nettet.

• Søkte i norske sider om hva man 
sa om optimal Norsk 
kreftbehandling.

• Jeg som etter grundige samtaler 
med meg selv, og mitt utvidede 
huslån…. Bestemte meg jo for å 
gå for den tyske 
behandlingsmetoden.

•

• Fikk jeg bakoversveis?

• Ja.

• Jeg var jo tydeligvis en Jæææ..la iddiot 
som fornærmet lydige norsk borgere 
med å dra til et annet sted og velge 
en annen behandling av kreften min.

• Egentlig fortjente JEG Å DØØØØ.

• Det var ikke bare trolling. 

• Det Var Svermende Det Var Svermende 

• Rompetrolling!Rompetrolling!

•



Det rasler stadig i tussmørket, bak buskene..Det rasler stadig i tussmørket, bak buskene..
• Mye sementert tankegods og aggresjon rundt fett og 

fare møter man fremdeles på ernæringsfronten, og 

det mer enn 10 år etter at vi etablerte Kostreform.Kostreform.

     Innlegg i «Vi Over 60 juni 2019.

Jeg blir ganske forskrekket over at man trykker den mildt 
sagt kontroversielle Sofie Hexeberg til sitt bryst! Leserne 
bør spares for disse rådene hun kommer med. Det mest 
urovekkende er bruken av kjøtt med mettet   fett, og 
kokosfett i matlagningen. Det er velkjent for de fleste at 
lavkarbokosthold øker risiko for høyt dårlig kolesterol og 

hjerte kar sykdommer. Trodde at bladet Vi Over 60 var et 

seriøst magasin. 

•

• Aftenposten A magasin oktober 2019:  

• Guro Hoftun skriver råd til sin gamle mor:

• Det finnes ingen kvikk fiks.

• Det er bare ett menneske som kan hjelpe deg, 

    det er deg selv. 

• Du må spise annerledes. 

• Kutte smør. Kutte rømme. Kutte fett,            

    sukker og vin.

• GREIT: Til daglig: 

• Kutt sukker og korn og raffinert mat og spis 
grønnsaker som karbohydratkilde.

•  Bare sånn  passe med vin. 

• Men KOS DEG MED RESTEN! Så holder du 
kreft og diabetes 2 unna…..

•



Del 1. Del 1. 
DiagnoseDiagnose

Kreft i NorgeKreft i Norge



De siste 16 årene har jeg tenkt og forholdt De siste 16 årene har jeg tenkt og forholdt 
meg til kreft i større grad enn ønsket….meg til kreft i større grad enn ønsket….
• Jeg har fått diagnoser.
• Det vil si: Ahus ga meg en.
• De sa at jeg hadde kreft.
• Etter det jeg vet nå, må jeg si:
• Jeg fikk en kreftdiagnose. 

• Blitt anbefalt standard  
behandlingsformer

• Valgt selv etter beste skjønn
• Vært nervøs for valgene
• Landet på bena uten skrubbsår.

•



Det var en helt vanlig dag.. som ble snudd litt på hodet… Det var en helt vanlig dag.. som ble snudd litt på hodet… Det som skjedde i 2003:Det som skjedde i 2003:

• Mammografi. Standard innkallelse.
• Møtte lydig opp og tenkte ikke mer på det….
• Tiden gikk.
• Så tok sykehuset kontakt.
• Innkallelse til ultralyd og biopsi.
• Du har brystkreft!  LCIS. (Lobulært 

carcinoma in situ)
• Innkalling til Ahus for operasjon. 
• Vi har en fin pakkeløsning til deg…….
• Jaha!...Tenkte mye på hva det ville eller 

kunne innebære. 
• Leste meg opp. Det føltes å innebære veldig 

mye.
• Valgte annen tilnærming hvor jeg følte at jeg 

hadde 
• litt mer kontroll, men allikevel delvis innen 

anbefalte rammer.

•



Sånn litt alene plutselig….Sånn litt alene plutselig….

• Jeg ringte til Storebrand Helse. 

• Hallo… Jeg trenger å snakke med en 
voksen……

• Føler meg hverken trygg eller trøstet.

• Kan dere gi meg et behandlingssted 

• som kanskje 

   ikke er fullt 

   så digert?

   Så absolutt?          

   Så samle-båndsk?

•

• Hva med Sophiahemmet i Stockholm? 

Så skal vi snakke med dem, og 

fortelle dem hva i behandlingen du 

er bekymret for. 

•

• Så ser vi hva du

   ønsker, og

   hva de kan

   gjøre for deg.



En litt annen diagnose i Stockholm.En litt annen diagnose i Stockholm.

• Som Storebrand Helsekunde:  
• Henvist til Sophia-hemmet i Stockholm
• Samtale med kirurg-docenten…. 
• Han fortalte glad at han var elg-jeger og svært
    god på det å partere…… 
• Så vi ble enige om at jeg skulle bli operert
    brystbevarende, sjekke lymfeknuter……
   -  og det ville bli veldig pent. 

•

•

• Snälla Docenten skriver så til Radiumhospitalet::
• Karin ble operert for brystkreft 12 juni 2003
• Type DCIS. (Ductalt carcinoma in situ)
• Tumor fjernet med god margin. 
• Brystbevarende inngrep.
• Nodekjertelen var fri for metastaser.
• MEN så kom det:
• Forslag til videre behandling: 
• Strålebehandling med 50 Gray fordelt på 5 uker
• Tamoxifen (20 mg) i 5 år….

•



SophiahemmetSophiahemmet
• Nesten litt flaut, lissom… 

• På Sophiahemmet fant de ut at det «bare» var 
DCIS. 

• Ductalt carcinom in situ.  Bare…  

• Ikke invasivt duktalt carcinom, ikke invasivt  
lobulært carcinom. 

• Men problemet etter mitt skjønn er jo at de ville   
behandle det på samme måte som de ville 
behandlet en mer invaderende (eller 
utflytende) svulst… og dermed risikert å gi meg 
de samme alvorlige behandlings-bivirkningene.

• Eller ettervirkninger, som det visst helst kalles.

• For meg er dette min forståelse:

• Bivirkning fra behandling…?

• Ettervirkning av sykdom…? 

•

• Men ikke «lettere» etterbehandling

•



I etter-klokskapens klare lys…I etter-klokskapens klare lys…
Mammografi på godt og vondt:Mammografi på godt og vondt:

• Det har etterhvert kommet en del 
kontra-informasjon om dette 
med diagnose via mammografi.

• Nå sies det offentlig:

• Vi har ikke helt definert det vi så på 
mammografiet..

• Så vi beklager til alle de titusener 
kvinner med DCIS som har blitt

•

• OverdiagnosisertOverdiagnosisert
•

• OverbehandletOverbehandlet
•

• OverbelastetOverbelastet
•



Omfattende overdiagnostisering av brystkreft i Norge.Omfattende overdiagnostisering av brystkreft i Norge.
• Av Anne Sliper Midling 

•

Publisert 05.06.2015

• For hvert liv spart i død av brystkreft gjennom 
Mammografiprogrammet, 

• blir fem kvinner overdiagnostisert og må  

    gjennom operasjon for en svulst 

   Som ellers ikke ville gitt plager i kvinnens levetid.

•

• Evalueringen har blitt ledet av professor Roar 
Johnsen ved NTNU. Sammen med post.doc 
Signe Opdahl ved NTNU har de, og resten av 
styringsgruppen, gått gjennom alle studier om 
mammografi i Norge som er gjort siden 2008.

•

Målet med Mammografiprogrammet 
var en reduksjon av brystkreftdødelighet 
på 30 prosent. Avhengig av øynene som 
ser, så kan våre estimater tyde på at 
målet med Mammografiprogrammet 
blir oppnådd.

 Men det har sin pris, først og fremst 
omfanget av overdiagnostisering, sier 
Johnsen.

https://gemini.no/author/anne/


Omfattende overdiagnostisering av brystkreft i Norge.Omfattende overdiagnostisering av brystkreft i Norge.

• «Hver enkelt kvinne må vurdere fordeler 

og ulemper ut ifra sin egen situasjon 

når hun skal bestemme seg for om hun 

vil delta i Mammografiprogrammet 

eller ikke, sier Johnsen.»

• HVA?HVA?

• Men man vil jo vite…. Man tør jo ikke noe 

annet!

• Så man tar jo undersøkelsen som er 

anbefalt…

• Og så….

• Og hvis noe er oppdaget?????????

• Skal man be en traumatisert kvinne uten

   spesiell dybde-kunnskap rundt 

   kreftbehandlings-alternativer å

   «velge» videre forløp selv? 

    ØYEBLIKKELIG! ?

•

• Kunne jeg velge i trygghet?

• Mitt valg falt ikke i smak.

• Radiumhospitalets avskjedsreplikk:

• Gå du!....... Når du får tilbakefall vil du 
angre!

•



Og siden har det altså blitt sagt: Og siden har det altså blitt sagt: 
Beklager….  - i flere fora.Beklager….  - i flere fora.
• 2003
• Oslo sa LCIS. 

    Her er pakkeløsningen
• Stockholm sa: DCIS. 

   Her er pakkeløsningen

• 2015 

• Så kommer det en annen vinkling:

• DCIS må sees som et forstadium og bør 
ikke betegnes som kreft.

• Vi beklager overdiagnoser og 
overbehandling av titusener av kvinner. 

•

• Så da, tenker jeg…. Hvis jeg hadde fulgt
•  anbefalingene i 2003

•  -Ville jeg vel ha vært et 

kreftbehandlings»offer,» da,

• med de videre «senvirkningene» det kunne 
ha medført?

•  -og ikke et kreft»offer»?

• Jeg hadde faktisk ikke                                             
   kunnet vite noe om det……..

•



Siden det ikke er lov å «reklamere» (informere) for andre “alternative,”     Siden det ikke er lov å «reklamere» (informere) for andre “alternative,”     
(men gjennomprøvede) behandlingsmetoder…..(men gjennomprøvede) behandlingsmetoder…..

- Blir det jo vanligvis ganske vanskelig å fortelle folk hva 
man selv har erfart.
Så jeg takker sånn sett for muligheten.

•

• Og det er vanskelig for folk flest å hente informasjon om 
medisinsk behandling som er godkjent i andre, rimelig 
kultursterke og anerkjent siviliserte land. 

•

• Men jeg blir jo spurt om hva jeg opplever at er nyttig for 
meg i min situasjon å gjøre, rent generelt.

• Som ernæringsrådgiver og coach.

• Det jeg kan bidra med er å dele mine erfaringer.

• Med dem som spør meg. 



•

Radiumhospitalet. 2003Radiumhospitalet. 2003

Neste stopp. 

Kommet hjem fra Sophiahemmet 

med videre behandlingsforslag.

Time på Radiumhospitalet. 

Da hadde jeg lest meg opp på hva stråle- 
behandlingen kunne innebære. 

•

• Jeg kommer til sykehuset. De vil begynne å tegne på 
brystet mitt før jeg møter legen. 

• Jeg vil vente til jeg har snakket med legen. Han ble ikke 
særlig vennligsinnet da jeg sa at jeg hadde lest meg 
opp på det som var motargumenter mot stråling. 

• 1 av 3 fikk senskader, hjerteproblemer, lungekreft,  
fatigue og ikke minst ødem i armen.

• Min kul var tatt med god margin, hva var det å 
stråle?

• Veve med hoven, ubrukelig arm? Skape med fatigue og 
dårlig hukommelse og ikke minst, sannsynligvis 
mindre kreativitet?

• Rådgi andre, med en hjerne full av bomull i verste fall?

• Tamoxifen? En god porsjon bivirkninger der og, forstod 
jeg.

• Da jeg ba om betenkningstid, siden han ikke ville gi meg 
noen lenker som jeg kunne lese om hvor lite skadelig 
den behandlingen han anbefalte var, sa han: 

• Gå du! Når du får tilbakefall vil du 
angre!

• Litt av en programmering…..

•

•



I året 2003…. Hvem var jeg I året 2003…. Hvem var jeg 
som avviste etterbehandling?som avviste etterbehandling?

• I de siste 35 årene hadde jeg  vært aktiv 
som tekstilkunstner.

• Plantefarge, soppfarge, spinne, veve, 
holde utstillinger i inn og utland.

• I  de siste 20 av disse årene hadde jeg 
også vært aktiv som ernæringsrådgiver 
for toppidrett, og med spesiell interesse 
for matintoleranser.

• De siste 5 årene hadde jeg vært fraskilt og 
alene om å forsørge meg. 

• Selvstendig næringsdrivende. 

• Ønsket å beholde energi, konsentrasjon, Ønsket å beholde energi, konsentrasjon, 
kreativitet og fysisk helse.kreativitet og fysisk helse.

•



Det ukjente,udefinerte,uforklarte….Det ukjente,udefinerte,uforklarte….
• Litt av en start ……..
• Flust med begreper.
• War against terror.
• War against cancer.
• The central dogma
• Epignetikk
• Placebo.
• Nocebo
• Egne selvproduserte mørke skygger. 

•

• I stedet for stråling tenkte jeg at målrettet
    ernæring muligens kunne være justerende på
    kreft og andre celler…

• I stedet for Tamoxifen valgte jeg nymalte linfrø i 
den grønne frokost-smoothien

•

• Jeg må takke noen milde makter for at jeg 
hadde så mange «gode» grunner til å 
våge å  ikke å la meg behandle med uviss 
helsetilstand som resultat.

•



Tiden mellom 2003 og 2009Tiden mellom 2003 og 2009
Etter «trusselen» fra legen på 
Radiumhospitalet følte jeg meg ganske 
utrygg, selv om jeg var sikker på at 
beslutningen min var riktig. 

Så de kommende årene sjekket jeg meg 
med jevne mellomrom, og fikk mine 
doser med stråling fra MR, CT og  
mammografi.                              

Forsøkte å få bare ultralyd, med det var 
visst ganske umulig. 

Så det ble mammografier, som jeg vel 
egentlig ikke burde ha utsatt meg for.

(Nå vet jeg hvor man kan få bare 
ultralyd). 

•



Sette seg til ro med ryggen til  egen vegg- eller åpne en ny dør?Sette seg til ro med ryggen til  egen vegg- eller åpne en ny dør?
• Jeg skrev boken Jentemat I 1999. 

• Den ble godt mottatt.

• Jeg var stolt og glad. 

• Skrev  om det jeg hadde erfaring med og hadde lest meg 
opp på om ernæring.

• Inntil da. 

• Brukte til og med bibliotekets bøker til informasjon.

• Karbohydrater var ikke skumle, så lenge det var lav GI.

• Fett var ikke særlig viktig. Type fett var ikke en stor 
bekymring.

• Protein var (og er, i passe mengder) bra.

• MEN…….

• Det måtte bli en snu-operasjon i min forståelse.

• Vil gjerne takke Helsemagasinet, Dag og Iver for den Vil gjerne takke Helsemagasinet, Dag og Iver for den 
oppvåkningen……oppvåkningen……

• (Tok også eksamen som Optimal-terapeut I Polen takket 
være dem..)

• Og siden jeg var bare meg, kunne jeg jo bare sette i gang 
og tilegne meg ny kunnskap om dette kronglete 
feltet! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vitenskap
 er

 ferskvare

•
• Men gammel kunnskap er ikke
• nødvendigvis utdatert.
• Best å se i alle retninger.



Tidvis går mye trafikk av informasjon i en Tidvis går mye trafikk av informasjon i en 
retning. retning. 

• Så kommer det opp en bom der foran. 

• Stopp!

• Det er ikke denne veien du skal!

• Og du må tilbake til starten av veien for 
å komme videre.

• Rygge, rygge, sidespeil, bakspeil..

• Tilbake mellom og gjennom den 
informasjonen du  nettopp hadde lagt 
bak deg.

• Revurdere.

   Hvis det går an å si at det var : 

• Versjon 1.0

• Og at det var i beste forståelse 
med det jeg fant av 
informasjon da…

• Men nå vet jeg bedre, så her er 
versjon 2.0, og videre…

• Det gjør jo dataekspertene…  



Med tiden ble jeg tilsynelatende mindre stresset og mer vant til Med tiden ble jeg tilsynelatende mindre stresset og mer vant til 
tanker rundt kreft og overlevelse.tanker rundt kreft og overlevelse.

• Jeg leste og leste. Om sukker, lavkarbo 
høyfett, tok eksamen i Optimal-ernæring i 
Polen, 

• ble opptatt av tarmbiota og kreft,     

    inflammasjon og kreft, gener og kreft, 

    stress og kreft, testing og kreft..

• Spiste lavkarbo.

• Gjorde så mye riktig som jeg kunne. 

• Testet (trøstet) meg med

    scanninger og  blodprøver… 

• Så jeg tok det med den fysiske siden alvorlig. 

•

• Men den spirituelle, psykologiske, Men den spirituelle, psykologiske, 

tillitsfulle siden av meg hadde nok tillitsfulle siden av meg hadde nok 

altfor lite næring.altfor lite næring.

Og jeg hadde vel for lite kunnskap om stress og kreft 
og epigenetikk og placebo og nocebo….

 I 2009 ble jeg testet på en annen måte, via et I 2009 ble jeg testet på en annen måte, via et 

tysk system. tysk system. 

Da ble det fanget opp at jeg hadde altfor Da ble det fanget opp at jeg hadde altfor 

mange kreftceller i blodet. mange kreftceller i blodet. 



Del 2. Del 2. 
DiagnoseDiagnose

Kreft i TysklandKreft i Tyskland



Jeg ble presentert for et diagnosesystem og testingJeg ble presentert for et diagnosesystem og testing
med et avansert tysk energi-diagnose-program.med et avansert tysk energi-diagnose-program.

• NHZ DeltaScanNHZ DeltaScan kan vise nivået av 
belastninger fra omgivelsene, 
frekvensendringer, allergier, 
næringsmiddelintoleranser, 
parasitter, og for eksempel 
vaksinebelastninger i hvert organ i 
kroppen.

• Lenge før en sykdom er utviklet i den 
grad at tradisjonell diagnostikk kan 
fange den opp, er det mulig å 
oppdage energisvakheter og 
belastningspunkter som kan føre 
til spesifikke sykdommer.

•



Først energien, så kjemienFørst energien, så kjemien.
• BE-T-A laboratorietestBE-T-A laboratorietest
• For nøyaktig kartlegging av kroppens  

   tilstand benytter man i tillegg til

   NHZ DeltaScan  -  en laboratorietest kalt 

   BE-T-A utviklet av Professor L. C. Vincent.

 

• Dette er en test som kun utføres ved 
klinikk i Tyskland.

I motsetning til de laboratorietestene som vi er 
vant til å ta via fastlegen eller på sykehus, bruker 
man andre sammenstilte parametere.

Den Bio-Elektroniske Terreng-Analysen        

(BE-T-A) baserer seg på undersøkelse av tre

 elementære væsker i kroppen, som er

 blod, spytt og urin testet sammen. 

•



                            Maintrac: Maintrac: blodtesting for kreftcellerblodtesting for kreftceller

• Direkte vurdering av tumoraktivitet med 
mulighet for å sjekke effektiviteten av 
anvendt terapi. 

• De fleste studiene er foretatt med 
brystkreftpasienter. Testene foretas på 
pasienter med bekreftet kreftdiagnose. 

• Epitel-tumorceller kan sirkulere i blodet i 
årevis.

• Hensikten med å bruke Maintrac er å få 
informasjon om den anvendte terapien 
til enhver tid har ønsket virkning.

• Analyse av egenskapene til kreftcellene, 
slik at det raskt kan settes inn 
forandringer i valg av  behandling.

• Muligheter for å ha oversikt over 
sirkulerende celler etter avsluttet 
kreftbehandling.

• Dette er en av de
• Testene som jeg er 
    veldig glad for.

Det gir meg målbare verdier å forholde meg 
til, og jeg vet at jeg får et forståelig bilde om 
hvor jeg er i prosessen.

Da jeg var i Tyskland og en brysttumor ble 
oppløst, hadde jeg ved første test 41,25 
millioner uønskede celler svirrende rundt i 
systemet, 

I løpet av de neste månedene, med de 
forskjellige behandlingstiltakene landet jeg på 
2 millioner, som kan ansees som normalt. 



Formålet med behandlingen:Formålet med behandlingen:
•Forslag etter testing
•Behandling som sørger for:

• Reduksjon av mistenkelige kreftceller

• Normalisere syre/base-balansen

• Eliminere de belastende tungmetallene

• Aktivere naturlige drepeceller

• Stabilisere nyrene etter påkjenningen med avgiftning

• Styrke det kropps-egne avgiftningssystemet.

• Justere og forandre det “kreftvennlige” kroppsmiljøet.

• Revitalisere utskillingssystemene.

Forklaring fra Invitalab, om testing av leukocytter, monocytter og    
makrofager av forskjellig slag:

• TKTL1 kreftceller innvirker negativt på energiomsetningen i cellen, noe som 
muliggjør energiomsetning via melkesyre, - noe som gjør cellen invasiv og 
som kan skape metastaser. 

• Har visst hørt noe om det før….



Behandlingsforslag:
•Denne behandlingen fikk jeg I 2009 , etter testingen:

• Høydose intravenøs B17 terapi  (direkte redusering av antall 
kreftceller).

• Spesielt utviklet base-avgiftende infusjon, (også for intercellulær acidose).

• Ozonterapi. Grunnet den sterke doseringen i blodet tas  det ut,   
ozonbehandles og settes tilbake igjen og det gir det en sterk aktivering av 
NK-celler, leveravgiftning og massiv gjennomstrømmning i blod og lymfeårer.

• Hematogen oxidasjonsterapi, (ultrafiolett bestråling av eget blod) som 
radikalt øker oksygentilførsel, gir forhøyet nyreenergi, bedrer 
mikrosirkulasjonen og setter fart på stoffskiftet.

• Hypertermi (styrt økning av kroppstemperatur over tid)

• Høydosert intravenøs vitamin C sammen med glutation. Det 
sørger for at resterende giftstoffer og døde kreftceller bindes og føres ut.

• Disse tiltakene senker graden av inflammasjon I kroppen.

• Videre medikamentbehandling hjemme:

• B17 i tablettform, Megazym forte (enzymer), og forskjellige antioksidanter. 
Ketogent kosthold.

• Ernæringsforslag i følge dr. Coy.( Høyfett/ lavkarbo). (Nær keto).



Det ble noen uker i Limburg.Det ble noen uker i Limburg.

• Limburg er en fin liten middelalderby

• Dag-klinikk for infusjoner og tilskudd.

• De siste årene har behandlingstilbudet 
blitt utvidet til spesifikk celleterapi 
og DCA (Dicloracetat) infusjoner 
som gir mer oksygen i cellene.

• Amygdalin  (B17) veksler med 
Curcumin, sammen med enzymer.

• DMSO infusjoner som reduserer 
inflammasjon og øker 
regenerasjonen i cellene

• Base/detox infusjoner.

•

•

•

•

•

• Maintrac:
• Mengde epitelcelle-antigen i 5 l blod. Alt under 2,5 

millioner ansees som normalt.

• Gjennom behandling og etterbehandling i 2009.

• Fra 22,7 millioner i kretsløpet i mai

• Via 41,25 millioner (oppløsning av ansamling) i juli

• Ned til 2 millioner i løpet av høsten. 



Tok en tur ned igjen i 2014. En lett opprydding. Følelse av kontroll.Tok en tur ned igjen i 2014. En lett opprydding. Følelse av kontroll.

• Har gjort meg noen tanker om nervøsiteten som  
mange av FB deltakerne i de forskjellige 
brystkreft-gruppene har. 

• Nervøsiteten rundt 5 års kontroll, osv. Man er 
mange perioder i uvisse. Det er vondt.

• Håndtering av alle slags ettervirkninger.

•

•

•

•

• Ved at mine behandlere legger opp til at jeg får 
testet en blodprøve årlig, vet jeg hvor jeg står, og 
hva jeg skal gjøre for å holde kroppen i balanse. 

• For meg er det ganske spesielt å vite at 
behandlingsmetodene som brukes, er offentlig 
godkjent i «grundige» Tyskland med 80 millioner 
innbyggere.

• Når noen av de samme metodene blir kalt 
Quackery og rettsforfulgt i USA…… Kan ikke la 
være å tenke på Rockefeller og Carnegies 
føringer……

Jeg VELGER å forholde

meg til den Europeiske

tradisjonen.

•



Mor sa:Mor sa:
• Pass deg for ovnen
• Pass deg for vannet
• Pass deg for veien
• Pass deg for fremmede menn.

•

•

•

•

• .

•

•

•

•

•

•

•

• Og når du blir stor, kommer                   
    kanskje en prins…  som tar vare på deg

• Men hvordan skulle hun kunne vite hva jeg må passe Men hvordan skulle hun kunne vite hva jeg må passe 
meg for nå?meg for nå?

• Røyking, alkohol (etanol), bearbeidet kjøtt, diesel-

eksos, aflatoksiner, asbest, benzen, HPV, 

luftforurensing,  radon, UV-stråling fra 

sol og solarier.

• Rødt kjøtt, Acrylamidi mat,nattarbeid, frisørarbeid, 

varme drikker (over 65 grader), RoundUp 

(glyfosat). Syntetiske søtningsmidler.

• Bensineksos, elektromagnetiske felt (mobiltelefon)

.Mikrobølgeovn.

• Triste tanker, stress, sorg, wifi, 4G, 5G,  nettroll, falske 

profiler, medisinprofitører, falske profeter, 

uinformert uinteressert medisinpersonale, ……………

• - - Hvis ingen går i fella, men passer seg for den…Hvis ingen går i fella, men passer seg for den…

•

https://kreftforeningen.no/forebygging/royk-og-snus/
https://kreftforeningen.no/forebygging/alkohol-og-kreft/
http://www.kreftforeningens-blogg.no/2015/10/rodt-kjott-og-kreftrisiko/
https://kreftforeningen.no/forebygging/andre-mulige-risikofaktorer/radon-og-kreft/
https://kreftforeningen.no/forebygging/sol-solarium-og-kreft/
https://kreftforeningen.no/forebygging/kosthold/hvorfor-rodt-kjott-oker-risiko-for-kreft/
https://kreftforeningen.no/forebygging/kosthold/fremmedstoffer-i-mat-/
https://kreftforeningen.no/forebygging/kosthold/fremmedstoffer-i-mat-/
https://kreftforeningen.no/forebygging/andre-mulige-risikofaktorer/kjemikalier-man-handterer-i-jobb/
https://kreftforeningen.no/forebygging/andre-mulige-risikofaktorer/mobiltelefoner-og-kreft/


• ABC-nyheter:

Helsetilsynet gir lege advarsel – 

behandlet kreftpasient med 

gurkemeie og bitre aprikoskjerner

Huffda!Huffda!

• Har du sett…….Har du sett…….
Næmmen!

Akkurat et par av de remediene 

som de useriøse og historieløse 

heilpraktikerne får lov til å bruke i 

Tyskland, med bevist effekt.

(For dem som gidder å lese seg opp på sånt)



Den Tyske behandlingen blir ikke dekket av hverken sykekasse eller forsikring.Den Tyske behandlingen blir ikke dekket av hverken sykekasse eller forsikring.
(Storebrand sier at de bare dekker «godkjent» kreftbehandling….)(Storebrand sier at de bare dekker «godkjent» kreftbehandling….)

Det ble litt galgenhumor av det hele:Det ble litt galgenhumor av det hele:

• Jeg tenker at det er bedre å leve i full 
aktivitet, MED gjeld som jeg kan betale ned 
på, fordi jeg kan arbeide (og betale skatt)….. 

• Enn eventuelt å miste all energi og overskudd  
av bivirkninger fra behandling – og ikke 
være særlig arbeidsfør……

   ( på mitt arbeidsfelt…- ufør-)

• Kanskje måtte krangle med NAV

    - og dø uten gjeld.



Del 3. Del 3. 
ETTERBEHANDLINGETTERBEHANDLING



Seeing is believingSeeing is believing
•

     I snart 40 år har jeg holdt på med idrettsutøvere 
     og ernæring. Testet matintoleranser. Lært underveis.

     Tenkt,  brukt erfaring, satt sammen erfaring til forståelse.
     Brukt hode og kreativitet til å komme til løsninger. 

• Optimal ernæring for best mulig ytelse. 

Man må være sta for å tørre å ta
ansvaret for å tenke selv.

• For å prestere er det nyttig at mitokondriene  fungerer og lager 
ATP. 

• Det gjelder jo både idrettsliv og vanlige liv.

• De siste tiårene har vi forstått at fett er nyttig og naturlig 
brennstoff.

• At det er big business å selge oss ultra-prossesserte                             
                                                                                                                    
                                                                     karbohydrater som 
drivstoff vet vi, men det viser seg å være lite lurt for oss.

 Men det er vel lurt for styrerommet og bunnlinjen i 

firmaene. 

•

        EVIDENSBASERTEVIDENSBASERT

• Er jeg enig i det, mon tro?

• 4 november 1992 ble grunnlaget for evidensbasert  
medisin grunnfestet. (The Journal og The American 
Medical Association)

•

• Og rådene er:

• Legg mindre vekt på intuisjon, usystematisk klinisk 
erfaring (!) og legg vekt på fysiopatologiens rasjonale.

•

•

•

•

•

•



Evidensbasert…….Evidensbasert…….
Må vi se på hver ting for seg?Må vi se på hver ting for seg?

Vi kjenner historien om de blinde mennene som skulle beskrive en elefant? Og hva med å la vær sy sammen 
forskjellige elementer til et lappeteppe som kunne holdt deg varm?



Verden trampes på…Verden trampes på…
• I stedet for å se helhet og forebyggende levesett, 

fokuseres det på profitt og lite forebygging.

• Sosialantropologer kjenner til kulturer og stammer som 
ikke har særlige kreftproblemer, og som har en 
evidensbasert medisin-kultur som både kan 

forebygge og reparere.

• Cannabis forbys, syntetisk CBD tilbys.



Så var det noe med å se helheten….Så var det noe med å se helheten….                                              
(alt henger jo sammen med alt)

   De sa: 
• «I denne studien har vi undersøkt 

innvirkningen av både ditt og 
datt av enkeltstoffer fra maten, 
og kan ikke se at de syntetiserte 
milligramdosene vi har tilført 
pasientene har hatt noen 
bevislig positiv innvirkning på 
kreftforløpet. « 

   (Hva med å aller først sjekke hva og hvordan

    de spiser og lever til vanlig…)

     ………Og hvor store doser, sa du?

Har du funnet melodien ved å 

demontere pianoet noen gang?

Skal vi skyte komponisten, eller er det 
pianisten, tro?

Eller må vi ha nytt piano?



-Driver du med det dærre tilskudd og kostholds-tullet fremdeles?      -Driver du med det dærre tilskudd og kostholds-tullet fremdeles?      
Trodde du var frisk, jeg….Trodde du var frisk, jeg….

• Sier man det til en som har lagt om 
kostholdet og blitt kvitt diabetes 
2? 

• -Nå kan du vel gå tilbake til det som 
gjorde deg syk?

• Eller til en som har fått regulert 
stoffskiftet sitt?

• Indremedisin er kanskje ikke det 
samme som å brekke en arm og 
gro den sammen igjen…

• Men jeg syns jo fortsatt det er lurt 
å passe seg for å snuble….



Hvilke bilder får man i hodet? Hvilke bilder får man i hodet? 
Hva er egentlig lørdagskos for Hva er egentlig lørdagskos for 
kroppen?kroppen?
SUKKER SUKKER og syntetfarger

eller eller 
MAT? MAT? Og litt til..

Hva Hva 
ville jeg ville jeg 
ha ha 
valgt?valgt?

«Det er lov å kose 
seg»….



Ikke ta imot råd fra dem som er reddere enn deg.

•

•

• Det kalles så mangt…

• Pseudomedisin, alternativ 
medisin, empirisk medisin 
vitenskapelig medisin 
dobbelt blindtest…. 
Kjerringråd, tradisjoner….

• Det er mange vinklinger.

• Men man må ikke glemme 

   at vitenskap kan være 

   ferskvare.

• Det er i alle fall bevist. 

•



Og så kom Bruce LiptonOg så kom Bruce Lipton. 
Biology of belief (2009)

Vi er trygghetssøkendeVi er trygghetssøkende. 

Men vi må lære oss å leve med utrygghet.

Bruce Lipton sier at vi kan innvirke på eget DNA. 

Heldigvis sier han også at han ikke ville stole så blindt på egen 
overbevisning  at han ville tørre å la seg bite av en giftig 
slange… og være sikker på å komme fra det uten skade. 

Det er beroligende.

Da kan jeg fortsette å gjøre så mange ytre ting  som mulig for 
at mitt fysiske jeg stoler på min overbevisning om selvhealing.

Så når jeg:

Stoler på «mine» kilder

Legger til bevisst  livsførsel

Erkjenner at livet er dødelig

Vet at spirituelt liv er en viktig del av dagligliv.

Legger vekt på glede og kreativitet

- Da har jeg gjort så godt jeg kan.

                   

• Celler blir ikke forandret 

   av genene.

• Miljøet mitt, som er sammensatt av både 
psyke, fysikk og ytre påvirkninger, 

    virker inn på cellene, som innvirker på

    genene.

• Derfor kan jeg innvirke på meg selv. 

• Rense ut forurensninger, både fysisk og 
mentalt.

• Skape et bedre miljø.
•



MITOKONDRIENE ! - Det er her det skjer! MITOKONDRIENE ! - Det er her det skjer! 
• Da jeg forsto mer om det der 

med mitokondriene og hvor 
viktige de er for ALT 
helseuttrykk,

• Bestemte jeg meg for å gi       
kreft- spøkelset og           hjerte/
kar -  spøkelset og hjerneslag- 
spøkelset og diabetes-    
spøkelset                    litt mindre 
arbeid.

• Og konsentrere meg om å styrke 
mitokondriene.

• Det er godt når det man 
føler å ha forstått viser 
seg å ha en del for 
seg….

• Noen av mine klienter 
som har blitt 
pakkeløsnings-
behandlet har fått 
tilbake en del energi 
og god helsefølelse 
ved å tenke mer på 
kosthold og 
matintoleranser og 
rydde opp i 
fryktbasert tankegods. 

• Mye kan gjøres for å få 
det bedre.

• Noen har også valgt en 
grundigere rens 
utenlands.

Spøkelsene

var så vant

til å jobbe 

døgnet rundt….

De måtte faktisk

overtales til å ta 

ferie.



Hvordan Hvordan vetvet de  de detdet……

• Hvordan har de kommet frem til å 
bevise at en kreftcelle ikke er styrt 
av genene sine?

• Forsøk viser:Forsøk viser:

• Friske celler får nesten aldri kreft når 
man transplanterer muterte 
kreftcellers DNA til den friske cellen.

• Men friske celler blir nesten alltid til 
kreftceller hvis man transplanterer 
ødelagte mitokondrier til den friske 
cellen.

•



Gamle innsikter får nytt liv….Gamle innsikter får nytt liv….
•                                    Thomas Seyfried  Utgitt i 2012   438 sider.

•

•

• Otto Warburg

• Nobelpris 1931
Stoffwechsel der Tumoren (1926)

• THE HEALTH ISSUE

• An Old Idea, Revived: 

• Starve Cancer to Death

• In the early 20th century,

     the German biochemist

     Otto Warburg believed 

     that tumors could 

     be treated by disrupting 

     their source of energy. 

• His idea was dismissed for 

      decades — until now.

 

Thomas N. Seyfried is professor of biology at Boston College. He 

received a doctorate in genetics and biochemistry from the University 
of Illinois—Urbana-Champaign in 1976. He did his undergraduate work 
at the University of New England, where he recently received the 
distinguished Alumni Achievement Award. He also holds a master’s 

degree in genetics from Illinois State University. Seyfried served with 

distinction in the United States Army’s 1st Cavalry Division during the 
Vietnam War and received numerous medals and commendations.

 



Nyere «koster» feier opp blant gamle konklusjoner.Nyere «koster» feier opp blant gamle konklusjoner.
• Når mitokondriene, (cellenes kraftverk) ikke 

lengre leverer særlig mye energi, fordi det 
er for lite oksygen, og inntaket av 
karbohydrater i cellene blir fermentert, kan 
kreftceller utvikles. 

• Det forandrer gen-utrykket i cellen.

• Cellens DNA sier: OBS!OBS!Kreftcelle!

• Kreft handler med andre ord om mangel på 
energi. 

• Kreft er en stoffskifte-sykdom
• Nye koster rydder opp i gammelt støv...
• Tenk så mye som må:
• Skrives om.
• Tenkes om.
• Gjøres om.

•

Er det kanskje de gamle professorene,  industrien 
og den etablerte økonomien som holder igjen de 
nye» kostenes kunnskap om hva man har visst en 
stund»?



Det er mye ny litteratur Det er mye ny litteratur 
som tar for seg verdien som tar for seg verdien 

av  “gammel”av  “gammel”
 kunnskap. kunnskap.

Vi møter argumentet:

Det må være 

EvidensbasertEvidensbasert 

i de forskjelligste sammenhenger.

Og så sier de… 

Men JEG har ikke sett noe om det!

Næmmen så les, da!!!!
Les deg opp på info fra den andre siden!!!

Dette møter jeg stadig når “myndighetenes kostråd” settes opp mot 

 alle disse nymotens dillene…eller: (gammel kunnskap fra tider med

 ekte, ren mat, spør du meg)

Det er støtte for meg å lese meg opp på hva 
nyere bøker kan fortelle om gammel kunnskap.

 



Nå er det jammen flere som er interessert…..Nå er det jammen flere som er interessert…..

Ny Nobelpris, 89 år etter Warburg… • «

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 
2019 was awarded jointly to 

William G. Kaelin Jr, 
Sir Peter J. Ratcliffe and 

Gregg L. Semenza 

«for their discoveries of how cells

 sense and adapt to oxygen

 availability.»

 



Det er nyttig å føle at det man gjør har logikk i seg.Det er nyttig å føle at det man gjør har logikk i seg.
• Logikken i å «sulte ut» de 

ødelagte paniske 
mitokondriene og komme til en 
balanse i kroppen, tiltaler meg.

• Men da må jeg velge å forandre 
på vanene mine. Blant annet:

• Ren mat

• God søvn

• Frisk luft

• Glad sjel.



Balanse! Harmoni! Balanse! Harmoni! 
For mye og for lite.For mye og for lite.
• Vi har alltid kreftceller under 

utvikling. 
• Betennelsesreaksjoner.
• For høy eller for lav pH.
• Stress eller utmattelse.
• Ubalansert tarmbiota.
• Normalen er at når vi er i god 

form balanserer vi hele tiden .
• Et godt livsklima gjør oss 

robuste.

• Som en god kokk må 

    balansere salt, søtt, surt 

    og bittert til en fungerende 

    harmoni i forhold til 

    ingrediensene i måltidet….

    Må jeg jeg gjøre det 

    samme med mitt liv og 

    påvirkningene innenfra 

    og utenfra. 

• Blir det ubalanse, kan enkelte ingredienser få

    overtaket, og det indre samarbeidet mislykkes.

• Da er det best å stikke «fingeren i jorden» og

    finne ut grunnen til ubalansen i stedet for å

    dekke over.



Godt grunnlag gir bra beskyttelseGodt grunnlag gir bra beskyttelse

Av samme grunn som jeg serverte 
mine døtre en god porsjon 
havregrøt før de gikk i 3 timers 
sukkersøt barnebursdag…..

Av samme grunn har jeg en del 
standard «vaner» i dagliglivet, som 
jeg mener er med på å  beskytte 
meg fra det vanlige 
kreftfremmende samfunnet rundt 
meg.

Jeg vil leve et godt, enkelt og vanlig 
liv, og det er fint å føle meg 
informert og ivaretatt (av meg)

• Meditasjon

• Lavkarbo/keto-basert kosthold

• Kaffe med MCT og smør eller fløte

• Grønn drikk med mye rart oppi, 

• blant annet resistent stivelse

• Grønn te, ferdig traktet hver morgen

• Spisevindu på 10 timer

• Rene råvarer.

• Enzymer

• Nok næring til tarmbiota

• Gode fettsyrer. 

• Naturbaserte tilskudd.

• Gurkemeie og ingefær.

• Alltid nok ferdiglaget skikkelig mat i fryseren.

• Badstue med infrarød stråling.

• Base-badekar med en god dose Epsomsalt. 

•



« « Hun var så redd for kreft at hun døde av hjerteinfarktHun var så redd for kreft at hun døde av hjerteinfarkt»»
• Jeg LIKER IKKE, og må ikke absolutt spise spinat 

eller rawfoodkaker.

• Jeg TRENGER IKKE å bekymre meg hele tiden for å 
føle meg trygg.

• Jeg ØNSKER IKKE å fokusere på kreftspøkelsene 
jevnlig, og «passe meg» for alt mulig hele tiden.

• Jeg VIL IKKE være krefthistorien min. 

• Jeg TROR på planlagt hverdag hvor beviselig gode 
vaner gir trygghet.

• Jeg VET at positivitet og glede jager bort stress.

• Jeg FORSTÅR at jeg må være kaptein på egen skute.

• Eller tulipan i egen vase….

• Jeg ØNSKER å leve og oppleve masse nytt hver 
eneste dag til jeg dør.

• Jeg vil ha GLADEGLADE mitokondrier!
•

•

•





Og årene går og går….
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