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Klage på kollega Siri Aabel 
Fra nettsiden til klinikken Siri Aabel driver, http://greendoctors.no/, angis det diverse behandling jeg 

anser som kvakksalveri og som jeg anser som brudd på Etiske regler for leger 

(http://www.legeforeningen.no/id/485.1),  kapittel I (Alminnelige bestemmelser), § 9, 2. ledd ” Legen 

må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser 

eller tilstrekkelig medisinsk erfaring.” og kapittel III (Avertissement og annen informasjon om 

legetjenester), §1, 2. ledd ”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. Annonser som kan skape angst, fordommer 

eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme.” 

Klagen dreier seg delvis om innholdet på nettsidene, samt uttalelser Siri Aabel har gjort på nett, bl.a. 

her: http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.1318243 og http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-

livsstil/1.1843774  

Homeopati 
Homeopati ble grunnlagt av Samuel Hahnemann for drøye 200 år siden. Hahnemann var lege, med 

flere positive sider, blant annet arbeidet for en mer human behandling av psykiske lidelser. Han 

mislikte også sin tids medisin som baserte seg på mangelfull forskning og farlige medisiner. Av den 

grunn søkte han å forbedre behandling ved hjelp av homeopatien. 

Homeopati baserer seg på to grunnprinsipper.  ”Similia similibus curantur” eller ”lignende kurerer 

lignende” er i stor grad hentet fra folkemedisin. I tillegg kommer ideen om potensering, det vil si at 

aktiv substans tynnes ut, med en tanke om at den blir mindre giftig og samtidig mer potent. 

Homeopatisk fortynning er nokså absurd, en vanlig homeopatisk styrke er 30C. En 1C løsning lages 

ved at man blander en del virkestoff med 100 deler vann og ristet.  Ved å ta en del av 1C løsningen og 

deretter tilsette nye 100 deler vann har man en 2C løsning. Gjentatt 10 ganger til så har man en 12C 

løsning, og det er da 60% sannsynlighet for at man finner ett molekyl igjen av virkestoffet dersom 

man startet med ett mol (dvs 6,02 x 1023 molekyler) virkestoff.  Gjentatt adskillige ganger til kommer 

man til 30C, og det skal da være nødvendig med 1041 homeopatiske tabletter for å finne et molekyl 

av virkestoffet (1) 

Homeopati har vært undersøkt med dobbeltblinde studier over lang tid, det første kjente var i 

Nuremberg i 1835 (2), en av de første kjente RCT. Resultatet var nedslående for de som tror på 
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homeopati, da det ikke var mulig å påvise forskjell mellom homeopati og placebo. Videre studier har 

konkludert med det samme, dvs at effekt av effekt av homeopati og placebo ikke kan skilles (3) (4).  

I det siste har det også kommet artikler som konstaterer at homeopati ikke bare er virkningsløst, det 

er også klart uetisk (5) (6). 

 

Akupunktur 
Akupunktur sies å ha sitt utgangspunkt fra kinesisk folkemedisin, selv om det mest sannsynlig kun er 

en asiatisk utgave av årelating. I ”vestlig” akupunktur baserer stikkpunkter seg på meridianer, noe 

som ikke kan påvises verken anatomisk eller fysiologisk (7). 

Studier av akupunktur har endret seg over tid. Tidligere sammenlignet man gjerne akupunktur med 

ikke akupunktur, og fant da effekt (8). Etter hvert har man dog utviklet ulike former for 

”narreakupunktur” hvor nåler enten settes utenfor tradisjonelle akupunkturpunkter, eller med nåler 

som stopper i overfladiske hudlag.  Effekt i flere nyere studier av akupunktur viser da ingen 

overbevisende effekt (9) (10) (11) (12), og har i tillegg alvorlige bivirkninger (9) 

Uttalelser om kreftbehandling 
Fra nettsidene (http://greendoctors.no/din-helse/49-kreftbehandling-det-er-en-alternativ-veg) gir et 

svært ensidig bilde av moderne kreftbehandling hvor ulemper med behandlingen får 

uforholdsmessig mye vekt. Dette oppleves som en uheldig tilnærming til en behandling som kan vise 

til en meget positiv utvikling (13) (14) 

Hva gjelder kosthold og kreft kommer det også mange påstander om alternativ kreftbehandling, 

disse bes dokumentert.  

Uttalelser om vaksiner 
Siden http://greendoctors.no/din-helse/55-dvd-om-vaksinasjon har uttalelser som minner i stor grad 

om uttalelsene om kreftbehandling. Negative effekter, gjerne anekdotiske trekkes frem, informasjon 

om vaksiners positive effekter utelates.  

Hva gjelder Amish samfunnene i USA er det galt at de er uvaksinerte, de har imidlertid en lavere 

vaksinasjonsdekning enn samfunnet forøvrig (15), med tilhørende resultater (16) (17). Autisme, som 

mange vaksinemotstandere knytter til MMR vaksinen, forekommer også hos Amish (18). Akkurat 

hvilke sykdommer Aabel mener er vanligere hos vaksinerte enn uvaksinerte er også uklart, men det 

finnes dokumentasjon på at dette ikke gjelder f.eks allergi/uspesifikke infeksjoner (19), autisme, 

Crohns eller ulcerøs kolitt. (20).  

 

Konklusjon 
På nettsidene (greendoctors.no og nrk puls) kommer det flere påstander som mangler vitenskaplig 

grunnlag. I tillegg forsøker dr Aabel å underminere viktig og godt dokumentert medisinsk behandling 

som cellegift og vaksiner til fordel for udokumenterte tiltak. 

Mvh 
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