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Vedr. anmodning fra Rådet for legeetikk om faglig vurdering av Berit Nordstrands
virksomhet [SAK2020003044]
Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) har behandlet henvendelse fra Fagstyret i DNLF vedrørende
forespørsel fra Rådet for legeetikk om faglig uttalelse ("Anmodning om faglig vurdering") knyttet til
Berit Nordstrands virksomhet, med utgangspunkt i to klager på Berit Nordstrands markedsføring som
Rådet for legeetikk har mottatt. Vi har som anmodet vurdert følgende punkter:
1. Innledningen i boken «Omstart 30», tekst som omtaler "lekk tarm" og grad av inflammasjon
samt prøvepakke som leveres av Lab1, kalt "OMSTART30mini" som pasienten selv kan
bestille
2. Del 4 problemløser, der Nordstrand tar opp stress, irritabel tarm, histaminintoleranse,
magetarminfeksjon, SIBO, PCOS, lekk tarm og anbefalingen om at pasienten skal foreta
egendiagnostikk via Lab1 (https://www.lab1.no/)
Vi er bedt om å vurdere om hennes anbefalinger er i samsvar med etiske regler Kap I §9 og Kap III §1:
«En lege skal ved undersøkelse og behandling kun ta i bruk metoder som forsvarlig legevirksomhet
tilsier. Metoder som setter pasienten i unødig fare, må ikke benyttes. Dersom legen selv ikke
behersker en metode, skal han/hun sørge for at pasienten kommer under annen kyndig behandling.»
«Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige
undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring.»
«Opplysningene må reflektere medisinsk allment aksepterte og/eller vitenskapelig dokumenterte
indikasjonsstillinger og/eller metoder. Opplysningene må ikke inneholde noe som er uriktig eller
villedende overfor publikum. Markedsføring som kan skape angst, fordommer eller urealistiske
forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme.»

Prosess bak foreliggende faglige vurdering
NGF-styret har innhentet innspill til faglig vurdering fra våre relevante underorganer:
Interessegruppen for neurogastroenterologi (tidligere funksjonelle mage-tarmsykdommer) og
Interessegruppen for inflammatoriske tarmsykdommer (IBD). Interessegruppene er valgt av NGFs
generalforsamling, og fungerer ifølge NGFs statutter som interne høringsorganer for organisasjonen.
I tillegg har vi bedt om innspill til faglig vurdering fra følgende relevante ekspertise: Nasjonalt
kompetansesenter for funksjonelle mage-tarmlidelser ved leder professor Jan G. Hatlebakk,
professor Knut Lundin (UiO) som er en av Norges ledende eksperter på cøliaki og professor Johannes
R. Hov (UiO) som har ekspertise på tarmens mikrobiota. Han har også etablert Nasjonal
mikrobiotakonferanse og ledet denne i flere år.

NGF-styret, som er bredt sammensatt med representanter av begge kjønn og fra alle helseregioner,
har deretter diskutert og sammenfattet endelige faglige vurdering i dette dokumentet. Et samlet
styre står bak vurderingen.
Vi har strukturert tilbakemeldingen slik at den har samme rekkefølge som boken. Vi gjengir først
sitat/ opplysning som er vurdert og etter dette følger NGF sin faglige vurdering og konklusjon i
forhold til om anbefalingene er i samsvar/ ikke i samsvar med etiske regler. Vurderingene er
nummerert fra 1 til 25 i dokumentet. Til sist følger NGF styrets konklusjon.

Faglig vurdering av innholdet i innledning og «Del 4 problemløser» i boken «Omstart30»
Innledningen til «OMSTART30»
I innledningen slår Nordstrand fast at boken omtaler en metode (diett) som «demper inflammasjon i
kroppen», og at denne dietten «…kan styrke gode tarmbakterier, bedre vedlikeholdet av
tarmslimhinnen, reparere lekk tarm og dermed dempe inflammasjon og tilhørende helseplager..». I
neste avsnitt gir hun inntrykk av at de helseplagene som vil/kan dempes, og som hun hevder er
knyttet til inflammasjon, er «…overvekt, sure oppstøt, luftplager og irritabel tarm, lite energi,
smerteplager, eksem, astma og allergi og en rekke livsstilssykdommer….».
Opplysninger som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller er villedende:
1. Begrepet «lekk tarm». Dette er et begrep basert på en omstridt og dårlig vitenskapelig fundert
teori som man i stor grad har gått bort fra, da det er uklart hva som ligger i begrepet og hvordan
det best måles. Økt tarmpermeabilitet kan oppfattes som en del av patogenesen ved intestinal
inflammasjon, men det finnes ingen anerkjent forskning som benytter måling av «lekk tarm» som
grunnlag for kliniske beslutninger eller objektiv vurdering av inflammasjonsgrad ved f.eks.
inflammatorisk tarmsykdom (IBD).
2. Beskrivelsen av «lekk tarm» som om det er en sykdomstilstand som skal behandles er villedende.
Det er ikke etablert at «lekk tarm» er en sykdomstilstand eller pre-morbid tilstand i seg selv. Det
strider mot medisinsk praksis å diagnostisere tilstander som mangler evidens for å utgjøre en
sykdom eller premorbid tilstand; vi diagnostiserer først og fremst organsykdom. Inflammasjon
(nokså vanlig) og bakteriell translokasjon/ økt tarmpermeabilitet («lekk tarm»?) er assosierte
fenomener som kanskje kan være med på sykdomsprosessen ved en del sykdommer, uten at
dette er endelig etablert. Det er heller ikke vitenskapelig evidens for at dietten hun anbefaler kan
«reparere lekk tarm». Det finnes ingen vitenskapelig validert metode for å endre på
tarmpermeabilitet.
Det at ulike sykdommer er assosiert med endret tarmflora, økt mikrobiell translokasjon og
inflammasjon, er en anerkjent hypotese (blant flere hypoteser) som norske og internasjonale
forskere arbeider med. Imidlertid er det avgjørende her at A) dette er pågående forskning der det
foreløpig oftest ikke er tilstrekkelig dokumentasjon til å avgjøre om endret tarmflora er en årsak til
eller et resultat av en evt assosiert inflammasjon; og B) forskningen handler om sykdommer, mens
det virker som om Nordstrand forsøker å selge dette til den vanlige («friske») befolkningen, hvor vi
neppe har dekning for å si at vi må finne «lekk tarm» og behandle denne for å bedre helsen.
3. Vi oppfatter at informasjonen, selv om den ikke er direkte uriktig, er villende og ikke reflekterer
allment aksepterte og/eller vitenskapelig dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller metoder.

Selv om Nordstrand unngår å skrive direkte at hennes diett kurerer alle de sykdommene og
helseplagene hun lister opp, vil den jevne leser likevel oppfatte det som at dietten kan kurere
eller dempe disse. At alle disse helseplagene skulle bedres av endret kosthold, virker lite
sannsynlig og støttes i liten grad av vitenskapelig basert litteratur. Se vedlegget med
ekspertuttalelse fra prof. Lundin for diskusjon av unntak i form av en bok av Detlef Schuppan og
konklusjon om at Schuppans (og Berit Nordstrands) teorier likevel ikke er allment akseptert i
fagfeltet. U.t. (MV) kjenner Detlef Schuppan også gjennom innlegg og samtaler på møter ifm
kongresser og mindre møter; han har mange spennende teorier som spenner over et bredt
spekter av lidelser, men ikke alle er like godt underbygget av data eller aksepterte.
Del 4 Problemløser
Berit Nordstrand fokuserer på kostfaktorer som årsak til symptomer ved blant annet funksjonell
mage-tarmsykdom og på kostendringer som en viktig faktor til å kontrollere symptomer. En del av
det hun skriver om sykdommene så vel som behandling er korrekt og i tråd med forskningsbasert
kunnskap og etablert klinisk praksis. Store deler av kostholdet hun fronter kan kategoriseres som et
sunt kosthold. Å øke inntak av bl.a. grønnsaker, frukt, bær og fisk er i tråd med Helsedirektoratets
kostråd. Råd om en diversifisert kost med ubearbeidede råvarer som anses å gi en bredt diversifisert
tarmflora, er det bred enighet om at man tror er generelt nyttig på lang sikt – i motsetning til
mikroprosessert mat som ser ut til å være assosiert med overvekt og sykdom og redusert diversitet i
tarmfloraen som også er assosiert med flere sykdommer (kausalitet ikke avklart). Hun beskriver
biofilm som konsept på en grei måte, og tanken om at sykdom kan være assosiert med endret
tarmflora, økt mikrobiell translokasjon og inflammasjon er som sagt en relativt «hot» hypotese som
det forskes mye på for tiden. Det hun skriver om cøliaki, er også i stor grad i tråd med allment
anerkjent kunnskap og praksis.
Imidlertid inneholder teksten også råd og påstander som ikke er faglig velfunderte. Et hovedproblem
med teksten er hvordan forfatteren blander sammen klart definerte sykdommer, påvist med godt
validerte prøver, med uklart definerte hypotetiske tilstander («leaky gut») funnet med uvaliderte
målemetoder. Det er videre påfallende hvordan hun markedsfører diettråd som påstås ikke bare å
lindre, men faktisk å kurere disse hypotetiske tilstander. Det blir svært vanskelig for en leser uten
medisinsk bakgrunn å skille faktiske sykdommer fra andre mer eller mindre klart definerte, til dels
ikke anerkjente, tilstander. Likeledes vil være svært vanskelig for den allmenne leser å skille de
opplysninger og råd som er i tråd med medisinsk allment akseptert kunnskap og praksis fra de som
ikke er det, særlig når forfatteren aktivt fremhever seg selv som lege. Videre er det også vanskelig å
skille medisinske råd fra kommersielle interesser.
Teksten i dette kapittelet inneholder en rekke problematiske elementer:






Råd om behandling som mangler tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon
Råd om egendiagnostikk med metoder der prøvesvarene har uklar relevans
Råd om utredning og behandling av uklart definerte hypotetiske tilstander som det etter vår
faglige vurdering ikke er indikasjon for å utrede eller behandle, da det ikke er fastslått klar
årsakssammenheng med sykdom
Råd om videre utredning hos en ikke-eksisterende spesialitet («funksjonelle medisinere»)
dersom symptomene vedvarer tross Nordstrands diett-behandling

Side 268: Nordstrand omtaler IgG og IgA mot peptider fra gluten, kumelk, egg og andre matvarer
under overskriften «Hvorfor må du følge metoden 100%?», og skriver videre: «Du kan ikke engang ta
deg en kule iskrem eller en kjeks med gluten, for det vil være som å starte en gressbrann».
4. Utsagnet savner tilstrekkelig grunnlag i vitenskapelige undersøkelser, er villedende, og kan
oppfattes som markedsføring av tester som kan gi unødig helseangst. Videre kan det føre til et
innsnevret kosthold med påfølgende vitamin- og mineralmangler til skade for pasienten.
Diettendring basert på IgG-verdier er omdiskutert og imøtegås ofte av allergologer. Måling av IgG
(og IgA) antistoffer mot gluten er ikke anbefalt i nylig publiserte retningslinjer for cøliaki og andre
gluten-relaterte sykdommer.
5. På side 268 hevdes det også at IgA og IgG antistoffer kan utløse en «kaskade av reaksjoner»;
utsagnet er villedende. Man må anta at Berit Nordstrand sikter til aktivering av
komplementsystemet. Dette er feil. IgA antistoffer kan ikke aktivere komplement. Derimot er det
funnet tegn til f eks aktivering av komplementsystemet via IgG mot gluten og kumelk ved
schizofreni (Severance et al. 2012). Den kliniske betydningen er imidlertid uklar og en review fra
2018 oppsummerer dette (Ergun, Urhan, and Ayer 2018). Etter det vi vet, er
komplementaktivering ikke påvist ved såkalt ikke-cøliakisk glutensensitivitet.
Side 270, første avsnitt: «OMSTART30…er en metode som skal reparerer lekk tarm, dempe
inflammasjon og forebygge helseplager».
6. Utsagnet savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller er villedende.
Side 271, IBS: Nordstrand anbefaler å velge honning og kokosblomstsukker framfor vanlig sukker.
7. Det er manglende vitenskapelig dokumentasjon for anbefalingen. Det synes nærliggende å
undersøke om det ligger kommersielle interesser bak.
Side 273, Biofilm: På side 273 beskrives biofilm. Videre påstås at «biofilmer i tarmen kanskje kan
være forklaringen på hvorfor pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt bare har forbigående
effekt av antibiotika eller opplever en forverring». Deretter står det at «Ulike behandlingsstrategier
prøves ut for å få bukt med slik biofilm, både i form av enzymer, kokosfett og urteoljer
8. Biofilm som konsept beskrives i tråd med anerkjent kunnskap. Imidlertid er påstanden om
årsakssammenheng mellom biofilm og utilstrekkelig/negativ effekt av antibiotika som behandling
ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt villedende og potensielt til skade for pasientene.
Patogenesen ved IBD er ikke klarlagt, og antibiotika er kun anbefalt i sammenheng med
komplisert sykdom, som septiske/infeksiøse episoder eller fistulerende sykdom. Hvis pasienter
med alvorlig eller fistulerende IBD på bakgrunn av teksten i boken villedes til å tro at antibiotika
er skadelig for dem, kan dette medføre at de avstår fra nødvendig behandling og lede til alvorlige
komplikasjoner.
9. Utsagnet om at enzymer, kokosfett og urteoljer prøves ut som behandling av biofilm er ikke
veldig bastant, hun hevder ikke at dette kurerer sykdom. Det er likevel potensielt villedende og
kan oppfattes som mulig markedsføring som skaper helseangst. Oppfatningen som lanseresom at
biofilm er noe som skal behandles og at behandlingen er som beskrevet, er ikke gjengs i det
gastroenterologiske fagmiljøet. Enzymer, kokosfett og urteoljer har ingen dokumentert plass i
behandlingen av f.eks. IBD, spesielt ikke ved infeksiøse komplikasjoner. Derimot når hun skriver

at «Mens vi venter på svar, kan vi alle sørge for å styrke de gode tarmbakteriene slik at de kan
bidra til at sykdomsfremkallende mikrober hindres i å bite seg fast.» er dette en akseptabel
hypotese om å forebygge helseproblemer (med f.eks. probiotika) selv om vi ikke vet sikkert om
det fungerer slik.
Side 274, Autoimmun sykdom: Nordstrand skriver at om du har en autoimmun sykdom «er det mulig
du ikke tåler glutenfrie korn som havre, hirse, bokhvete, amarant, ris og mais. Kanskje tåler du heller
ikke nøtter og frø og frøbaserte krydder. Både egg og gjær kan skape problemer, og det samme
gjelder melkeprodukter fra geit, sau og bøffel». Videre anbefaler hun at «Du bør ta
matintoleransetester og blodprøver som kan avsløre lekk tarm og inflammasjon. På den måten kan
du eliminere det prøvene viser at du ikke tåler..».
10. Omtalen av «autoimmun sykdom» på side 274 fremstår som meget spekulativ, selv om teksten
unngår bastante påstander, og kan således potensielt oppfattes på en måte som er villedende og
som kan føre til et unødvendig snevert kosthold for pasienten med potensielle mangeltilstander
eller underernæring til følge. Man observerer at det ikke er satt inn noen referanser til disse
utsagnene. Det er ingen anerkjent vitenskapelig dokumentasjon for at f.eks. pasienter med IBD
får økt inflammasjon i tarmen av slike diettkomponenter.
11. Anbefalingen om matintoleransetester er villedende og uten godt vitenskapelig grunnlag, og kan
bidra til helseangst og restriktivt kosthold med potensiell skade for pasienten. Se kommentarer
bl.a. 15, 20, 23.
Side 274, «Bakteriell overvekst i tynntarm (SIBO)». Hun skriver at «25-30 prosent av befolkningen
har ulike grader av irritabel tarm (IBS), og hele 50-80 prosent av dem sliter med SIBO». Hun anbefaler
videre «Ta en SIBO pustetest» og at man ved evt utslag på testen bør «oppsøke en lege med
utdanning i funksjonell medisin for videre utredning og behandling».
12. Påstanden om forekomst av SIBO er ikke korrekt og villedende. Bakteriell overvekst i tynntarm
(SIBO) er en populær modell for å forklare ubehag i magen, men dette er uhyre sjelden i fravær
av primære motilitetsforstyrrelser eller tidligere abdominal kirurgi
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31594655/). At SIBO skulle være en viktig årsak til IBSlignende plager hos personer med ellers normal magetarm-anatomi og motilitet er en hypotese
som er motbevist. Det finnes ingen undersøkelser som støtter disse utsagnene.
13. Pusteprøver som i boken markedsføres som diagnostiske for SIBO er upålitelige og omdiskuterte,
da de ofte får sitt utslag fra tykktarm og er et bedre mål på passasjetiden enn på
bakterieinnholdet i tynntarm (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21112950/). Anbefalingen
mangler vitenskapelig grunnlag og kan utgjøre markedsføring som leder til helseangst.
14. «Funksjonell medisin» er ikke en godkjent medisinsk spesialitet. Forutsatt at man kunne påvise
bakteriell overvekst i tynntarm med en validert metode bør et slikt funn medføre henvisning til
gastroenterologisk utredning og ikke anbefales uveiledet egenbehandling, da det i så fall er
overveiende sannsynlig at det ligger patologi bak som bør evalueres av spesialist.
Side 278, Prøvetaking og tester. Nordstrand skriver: «Mange kan ha god hjelp av en individuell
matintoleransetest for å få en guide over hvilke matvarer de bør eliminere».

15. Utsagnet er villedende og kan utgjøre markedsføring av kommersielle tester som kan gi
helseangst og kan føre til skade for pasienten. Ut fra sammenhengen i boken, må man slutte at
det henvises til analyser som tilbys av det private medisinske laboratoriet Lab1. Det er ikke
vitenskapelig grunnlag for å si at disse testene er nyttige for utredning eller at utslag på disse
testene (med unntak av cøliakiutredning) en god indikasjon for en eliminasjonsdiett. Disse
prøvene er av tvilsom medisinsk verdi, kostbare og risikerer å forsinke eller forhindre medisinsk
diagnostikk. Kostendringer basert på slike prøver kan, uten grunnlag i god vitenskapelig evidens,
smalne inn pasientenes ofte begrensede kosthold ytterligere, med fare for feil- og
underernæring.
Side 279 om «Lekk tarm»: Se side 2 for diskusjon av begrepet «lekk tarm». Nordstrand hevder på
side 279 at 70 prosent av alle slektninger til cøliakipasienter kan klassifiseres å ha lekk tarm. Hun
anbefaler at slektninger av pasienter med autoimmune sykdommer bør testes – teksten må leses
som at hun med dette mener testes for «lekk tarm». Videre hevder hun at «En lekk tarm som
oppdages tidlig, kan repareres på noen få dager med god mat…» og «Mat du spiser hver dag, kan gi
deg lekk tarm».
Opplysninger som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller er villedende:
16. Påstanden om at 70 prosent av alle slektninger til cøliakipasienter kan klassifiseres å ha «lekk
tarm» savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser og er villedende.
17. Anbefalingen om at slektninger av pasienter med autoimmune sykdommer bør testes for «lekk
tarm» reflekterer ikke allment aksepterte eller vitenskapelig dokumenterte indikasjonsstillinger.
Anbefalingen kan oppfattes som markedsføring av tester som leder til angst og urealistiske
forventninger.
18. Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag i vitenskapelig undersøkelser for å si at diett alene («mat
du spiser hver dag») kan utløse signifikant tarminflammasjon eller patologisk tarmpermeabilitet
med sykdom til følge. Ved f.eks. inflammatorisk tarmsykdom er genetiske forhold og et
dysregulert immunsystem allment akseptert som vesentlige forutsetninger for å utløse kronisk
inflammasjon i tarmen, og å fremstille diett som eneste patogenetiske faktor vil være villedende.
Det forskes mye på sammenhengen mellom kosthold, tarmflora og immunsystem, men
sammenhengen og analysene er komplekse og det foreligger ikke tilstrekkelig data som
underbygger bokens påstand.
19. Utsagnet «En lekk tarm som oppdages tidlig, kan repareres på noen få dager med god mat…»
savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser og er villedende. Det er ikke vitenskapelig evidens
for at «noen få dager med god mat» eller dietten hun anbefaler kan «reparere lekk tarm». Det
finnes ingen vitenskapelig validert metode for å endre på tarmpermeabilitet.
20. Assosiasjoner mellom «lekk tarm», inflammasjon og autoimmun sykdom som beskrives hentyder
til assosiasjonene mellom endret tarmflora, økt mikrobiell translokasjon og inflammasjon som
inngår i spennende hypoteser som det for tiden forskes på innen flere immun-assosierte
sykdommer. Foreløpig er imidlertid disse hypotesene ikke bevist i tilstrekkelig grad. Forfatterens
konklusjoner blir dermed spekulative, da de savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser.
Side 280, Måling av zonulin: Hun beskriver zonulin, refererer til forskning av prof. Fasano, og skriver
at zonulin kan testes ved Lab1.

21. Deler av det Nordstrand skriver om zonulin er riktig, men informasjon som gir inntrykk av at
måling av zonulin er en nyttig diagnostisk metode for tarmsykdom er villedende. Zonulin er ikke
tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert som en valid målemetode for «lekk tarm» på individnivå.
Det finnes ikke vitenskapelig dekning for at måling av zonulin kan brukes til å stille noen diagnose
og klinisk betydning er uklar. Se vedlegg med ekspertuttalelse bl.a. fra prof. Lundin. Det er stor
variasjon i zonulin også hos friske personer, og den har vist seg å variere med svært mange
variabler, uten at det er funnet kausal sammenheng til noen spesifikk sykdom
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32698783/). Foreliggende litteratur peker på lav diagnostisk
nøyaktighet for gastrointestinal sykdom og det anbefales at man tolker resultater med
forsiktighet (Ajamin et al. Plos One 2019). Måling av Zonulin gjøres oss bekjent ikke andre steder
enn hos Lab1 og avsnittet kan oppfattes som markedsføring som gir urealistiske forventninger og
helseangst.
Side 280, Laktulose-mannitol-testen: Laktulose-mannitol-testen anbefales av Nordstrand som
utredning av «lekk tarm».
22. Laktulose-mannitol test mangler god vitenskapelig dokumentasjon og det kan foreligge
markedsføring som gir urealistiske forventninger og helseangst. Noen rolle for laktulosemannitol-testen for påvisning av klinisk betydningsfull økt tarmpermeabilitet eller i diagnostikk
av klinisk relevante tilstander er høyst usikker. Tolkningen av en slik undersøkelse er heller ikke
allment anerkjent som vurderingsgrunnlag for grad av intestinal inflammasjon. Så vidt vi vet,
tilbys testen i Norge bare av Lab1, som selger utstyr for hjemmetest til kr 2150,-. Laktulose
provokasjon som ledd i utredning av IBS er omtalt av legene Valeur og Berstad i 2013
(https://gastroenterologen.no/2013/01/laktuloseprovokasjon/) men ikke direkte lenket til «lekk
tarm». Denne testen tilbys på Lovisenberg SH
(https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/irritabel-tarm-syndrom-ibs). Testen får ikke god
omtale i en grundig review i Gut fra 2006 (Simren and Stotzer 2006).
Side 280 og 281, IgG/IgA mot matvarer. IgG matpanel med IgA mot kasein og gluten omtales relativt
kort. Det hevdes at «Høye konsentrasjoner av disse IgG antistoffene skyldes en immunreaksjon fra
kroppens immunapparat, og et slik resultat kan gi holdepunkter for at en eliminasjonsdiett kan være
aktuelt». Cøliaki-diagnostikk er beskrevet på side 281.
23. Dette utsagnet er relativt nøytralt, men oppfattes nok ikke alltid slik av pasientene som får
tilsendt rapportene der IgG verdier mot matvarer er markert med røde søyler. Diettendring
basert på IgG verdier er omdiskutert og imøtegås ofte av allergologer. Det er vår faglige
vurdering at de i boken beskrevne IgG og IgA-analyser ikke har noen klinisk relevant relasjon til
matvareintoleranse. Analysene som laboratoriet utfører viser sannsynligvis tilstedeværende IgG
og IgA mot matvarer, men tolkningen av resultatene og de kliniske konsekvensene de trekker er
uten rot i vitenskapelig evidens. Det er gjentatte ganger vist at det ikke er sammenheng mellom
IgG og IgA antistoffer mot mat og faktisk matintoleranse. Siden 2006 har det vært publisert
relativt lite på bruken av IgG basert diett eksklusjon innen IBS-feltet, og måling av IgG (og IgA)
antistoffer mot gluten er ikke anbefalt i nylig publiserte retningslinjer for cøliaki og andre glutenrelaterte sykdommer fra den europeiske cøliakiforeningen. Se vedlegg med ekspertuttalelser fra
prof. Knut Lundin og Interessegruppen for neurogastroenterologi.

24. Det finnes ingen vitenskapelig belegg for å anbefale restriktive dietter basert på disse IgG/IgAmålinger (Kvehaugen et. Al., BMC Gastroenterol 2018; PMID: 29378512). Begrepet «antiinflammatorisk kost» er ikke definert innen ernæringsfysiologi eller medisin og det er bare
fragmentarisk dokumentasjon for at de matslag hun nevner skal kunne påvirke biomarkører for
inflammasjon. En del diettkomponenter kan være gunstig fra et teoretisk ståsted (f. eks. omega
3-tilskudd), men signifikant effekt i klinisk praksis er ikke dokumentert. Endring/tilpasning av
diett kan ha en symptomlindrende effekt hos noen pasienter, uten at dette kan dokumenteres
som en anti-inflammatorisk diett utfra objektive kriterier (bedring av endoskopisk grad av
inflammasjon, CRP eller fekal kalprotektin). Det foreligger ingen allment anerkjent forskning som
dokumenterer anti-inflammatorisk effekt i tarmen av OMSTART30 diettomlegging.
Side 281, «OMSTART30» analysepakke og tester hos Lab1: Avsnittet reklamerer for og anbefaler
egendiagnostikk hos en kommersiell aktør, Lab1, og angir at analysepakken tester for «lekk tarm og
inflammasjon» samt matoverfølsomhet.
25. Se tidligere kommentarer og vurderinger. Det er ikke god vitenskapelig dokumentasjon for at
analysepakken tester for lekk tarm, klinisk signifikant inflammasjon eller matoverfølsomhet.
Teksten er villedende. Det foreligger en reell risiko for at Dr Nordstrand ved denne
markedsføringen forverrer sine leseres helseangst ved å oppfordre dem til å selvdiagnostisere
seg ved vagt beskrevne tilstander som kan passe på de fleste. Det er videre risiko for at hun
forverrer deres helsetilstand ved å forordne en behandling som, uten kyndig veiledning, kan lede
til malnutrisjon og spiseforstyrrelse. Vi ser det dessuten som problematisk når hun oppfordrer
leserne til egendiagnostikk med kostbare prøvepakker med tvilsom medisinsk verdi, som risikerer
å forsinke eller forhindre medisinsk diagnostikk. Det er uheldig at Berit Nordstrand anbefaler
bruk av ikke anerkjente tester, og at prøvesvar fra disse skal fortolkes og følges opp av fastlege.
Dette må ses på som misbruk av offentlige ressurser, og vi synes det er uetisk at hun som lege
oppfordrer til det.
Vedrørende bruk/misbruk av legetittel
Når Nordstrand tituleres som «lege, ernæringsekspert» under innledningen, vil det av den allmenne
befolkningen oppfattes som at hun er spesialist i de fagfeltene hun omtaler i boken. Det er hun ikke.
Hun er ikke spesialist i fordøyelsessykdommer, ei heller indremedisin eller allmennmedisin; hennes
spesialiteter er klinisk farmakologi og rus- og avhengighetsmedisin. Når Nordstrand i sitt tilsvar til
klagene referere til sin lange kliniske praksis, stiller vi oss spørrende til om dette gjelder en relevant
pasientgruppe med relevante problemstillinger i forhold til metoden hun omtaler i boken og
sykdommene/tilstandene hun hevder den skal behandle. SIBO er en tilstand som skal diagnostiseres
av gastroenterolog med adekvate metoder. Irritabel tarmsykdom og reflukssykdom (sure oppstøt) er
gastroenterologiske problemstillinger som ofte følges av fastlegen, i samarbeid med utredning og råd
om behandling ved gastroenterologer i spesialisthelsetjenesten der det er nødvendig; hverken
kliniske farmakologer eller spesialister i rus og avhengighetsmedisin har noen rolle i utredning eller
behandling ved disse diagnosene.
Selv om «ernæringsekspert» brukes svært fritt, er det vår mening at en lege ikke bør bruke eller
tillate betegnelsen brukt om seg selv med mindre en har formelle kvalifikasjoner på plass. Klinisk
ernæring er et eget masterprogram ved universitetet. Vi registrerer at Nordstrand viser til erfaring
med kostveiledning for narkomane, men ikke til kurs eller utdanningsprogram.

Vi mener at Nordstrands bruk av titler er villedende ved at de feilaktig vil gi mange lesere uten
medisinsk kompetanse inntrykk av at hun i boken omtaler emner hun er formelt kvalifisert til som
legespesialist.

Vurdering av om anbefalingene er i samsvar med etiske regler Kap I §9 og Kap III §1
For å vurdere om anbefalingene i «Omstart30» er i samsvar med etiske regler, har vi stilt og besvart
følgende spørsmål:
1. Inneholder teksten opplysninger som savner vitenskapelig grunnlag og/eller ikke reflekterer
medisinsk allment akseptert kunnskap/forståelse?
Delvis. Se punkt 1-25 for eksempler på tekst som mangler vitenskapelig grunnlag eller er i strid
med medisinsk allment akseptert forståelse. Forfatteren synes å dokumentere mye med
referanser, men disse er marginale i omfang og anerkjennelse og implikasjonene trekkes ofte
utover forfatternes egen diskusjon av funnene.
2. Inneholder teksten uriktige eller villedende opplysninger?
Ja. Leseren, oftest en sårbar pasient, får klar beskjed om hvordan blant annet funksjonell magetarmsykdom skal utredes og behandles, men det hun beskriver avviker sterkt fra anbefalt praksis
i norske og europeiske guidelines. Det er ikke bare påstander som ikke er bevist, men tvertom
påstander som langt på vei er motbevist. Dette gjelder bl.a. verdien av å bestemme IgG mot
matvarer, nytten av avføringsprøver for å vurdere dysbiose hos enkeltpasienter, nytten av å se
på zonulin ved mistenkt «leaky gut», og tolkningen av pusteprøver for å vurdere bakteriell
overvekt i tynntarm. Bakteriell overvekst i tynntarm (SIBO) er en populær modell for å forklare
ubehag i magen, men dette er uhyre sjelden i fravær av primære motilitetsforstyrrelser eller
tidligere abdominal kirurgi. Det ikke vitenskapelig evidens for at dietten hun anbefaler kan
«reparere lekk tarm». Det finnes ingen vitenskapelig validert metode for å endre på
tarmpermeabilitet. «Lekk tarm» er ikke en anerkjent sykdomstilstand eller pre-morbid tilstand,
og dermed ikke en anerkjent indikasjon for behandling.
3. Setter metodene hun beskriver pasienten i unødig fare?
Kan ikke utelukkes. Kostendringer basert på prøvene hun anbefaler hos Lab1 kan smalne inn
pasientenes ofte begrensede kosthold ytterligere uten at endringene er indisert på bakgrunn av
anerkjent medisinsk kunnskap, med fare for feil- og underernæring. Hun oppfordrer pasientene
til å oppsøke og lytte til «funksjonelle medisinere» for å få en «helhetlig tilnærming» til sine ofte
sammensatte helseproblemer, noe vi finner svært uheldig fordi dette i tillegg til å lede til
behandlingsopplegg som erfaringsmessig bør frarådes kan komme i veien for den viktige
relasjonen til fastlegen og hindre eller forsinke utredning som kunne avdekke
behandlingstrengende sykdom. Funksjonell medisin er ikke en anerkjent spesialitet. Pasienter
med plager fra mage-tarmtraktus som krever utredning og behandling, skal henvises til
gastroenterolog. Hennes råd kan hindre at pasienten kommer under kyndig behandling.

4. Inneholder teksten markedsføring som kan skape angst, fordommer eller urealistiske
forventninger til helsetjenesten?

Ja. Hun skremmer leseren med konsekvensene dersom hennes metode ikke følges, bl.a. på s.
276: «(…) kroppen (…) trenger å få slukket en inflammasjonsbrann, og det haster før den sprer
seg til andre organer og gir deg flere symptomer og lidelser.» Videre fraskriver hun seg ansvaret
og legger ansvaret for å oppnå effekt over på den enkelte pasient, idet hun skriver at «Stress kan
hindre gode resultater i OMSTART30-metoden. Hvis du er for pliktoppfyllende (…) kan du ironisk
nok få høye skuldre og kjenne på stress…» (s271). Dette utsagnet kan lede til at enkeltpasienter
føler skam og skyld over at de ikke oppnår den forventede effekt av dietten. Vi er bekymret for at
hun med dette skaper helseangst i stedet for å lindre hjelpe pasienter som sliter med
symptomer. I tillegg skaper hun urealistiske forventinger til at en rekke vanlige plager og
tilstander, som ofte kan ha heterogene og komplekse årsaker, kan kureres enkelt med en
(hennes) diett. Se vedlegg med ekspertuttalelser fra bl.a. Nasjonalt kompetansesenter for
funksjonelle mage-tarmsykdommer og Interessegruppen for IBD.

NGF konkluderer med at deler av Nordstrands anbefalinger i boken «OMSTART30» ikke er i samsvar
med etiske regler.
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