
SAMFUNNDAG OG TID  FREDAG 2. NOVEMBER 2012 11

som meiner LP kan ha noko for seg, 
er i villreie. 

– Det har eg ikkje peiling på. Eg 
visste faktisk ikkje at det var slik. Eg 
har inga spesiell forklaring på dette, 
men Lightning Process har hatt 
sterke talspersonar i Noreg, særleg 
Live Landmark. Det har nok betydd 
mykje for at dette har fått eit slik 
omfang i Noreg.

– Kva kan det kome av at metoden 
har fått slik aksept også i det offent-
lege helsevesenet i Noreg?

– Eg veit ikkje kva det kjem av 
heller. Men mange opplever nok 
at dette har interessante trekk, og 
det ser ut til å vere ein ganske høg 
førekomst av ME i Noreg, sjølv om 
tala er usikre. Inntrykket frå helse-
vesenet er i alle fall at problemet er 
ganske stort, og mange er desperate 
etter å finne noko som kan hjelpe. 

Journalist og forfattar Jørgen Jel-
stad meiner dei mange oppslaga i 
media er ei hovudårsak til populari-

teten til Lightning Process i Noreg. 
– Utbreiinga av dette i Noreg er 

heilt spesiell. Eg meiner norske jour-
nalistar ikkje har gjort jobben sin på 
dette feltet. Det har vore ekstremt 
mange ukritiske reportasjar. Media 
burde vore flinkare til å setje spørje-
teikn og følgje opp sakene: Somme 
av dei som stod fram i media og 
erklærte seg friske etter LP-kurs, har 
jo blitt like sjuke att seinare, seier 
Jelstad.

– I tillegg har metoden fått eit 
slags godkjentstempel både frå 
somme forskarar og folk i helseve-
senet. 

Også Jelstad meiner innsatsen til 
Live Landmark har vore viktig for 
utbreiinga til LP i Noreg. 

– Ho har vore svært flink til å få 
medieoppslag og å drive nettverks-
bygging. 

Live Landmark sjølv ønskjer ikkje 
å kommentere kva rolle ho har spelt 
for populariteten til LP i Noreg. 

– INTERESSANT FENOMEN
Kva meiner så opphavsmannen 
sjølv om at metoden hans er så 
stor i Noreg?

– Det er eit interessant fenomen 
at LP generelt har blitt ønskt så 
velkomen av den norske ålmenta, 
skriv Phil Parker i eit e-brev til Dag 
og Tid. Han skriv at den første nor-
ske kursdeltakaren var ein tenår-
ing som kom til Storbritannia i rul-
lestol kring 2006. 

– Ho drog heim utan rullestolen 
nokre dagar etter og har vore frisk 
sidan, og nyheita spreidde seg i 
lokalsamfunnet. Det uvanlege med 
Noreg er at også andre sjuke byrja 
å reise over for å sjå om dei kunne 
få hjelp. Eg veit ikkje om det er ein 
del av den norske mentaliteten å 
vere svært handlekraftig og pro-
aktiv, men det er en svært interes-
sant og positiv respons, skriv Par-
ker.

midlar for å kome vidare med for-
skinga si. 

– Eg er heilt samd i at vi treng 
meir biologisk forsking. Men 
dette er ikkje noko anten-eller. Vi 
bør vere opne og nyfikne, svarer 
Per Magnus ved Folkehelseinsti-
tuttet. 

Den planlagde studien på LP 
tyder ikkje at leiinga ved FHI ser 
på ME som ei psykosomatisk lid-
ing, forsikrar Magnus. 

– Eg har inga meining om kva 
som er årsaka til ME. Men eg trur 
det er både biologiske og psykiske 
faktorar i dei fleste sjukdomar. 

– Er det vanleg at Folkehelsa vil 
satse så mykje på å forske på ein 
metode med så alternativt preg 
som Lightning Process?

– Nei, eg trur ikkje det er vanleg. 
Eg kan ikkje hugse noko liknande i 
farten, seier Magnus.

– IKKJE VITSKAP
Ola Didrik Saugstad er ikkje nega-
tiv til Lightning Process i seg sjølv. 
Han har vore observatør på LP-
kurs, og har tidlegare rådd folk til 
å prøve metoden.

– Vi veit ikkje så mykje om LP, 
anna enn at ei rekkje einskildper-
sonar har rapportert at dei har 
hatt glede av det. Så veit vi ikkje 
så mykje om kor mange som har 
fått tilbakefall, og kor mange som 
verkeleg har blitt betre, seier Sau-
gstad. 

– Eg utelukkar ikkje at nokre 
med ME har utbyte av metoden. 
Men for andre kan det vere svært 

uheldig.
– Den uvissa er jo eit argument 

for å studere dette?
– Ja. Men om det er rett å pri-

oritere slik forsking, er eit anna 
spørsmål. 

Teorigrunnlaget for Lightning 
Process er svært tynt, meiner Sau-
gstad. 

– Dette er ikkje vitskap i det 
heile. Og eg har aldri trudd på at 
folk blir friske av ME ved hjelp av 
Lightning Process. Men for dei som 
har større kapasitet enn dei innser, 
kan nok LP gje mot til å reise seg.  

– VIKTIG OG BRA
– Ideen om å forske på Lightning 
Process og ME er veldig viktig og 
bra, meiner Vegard Bruun Wyl-
ler, som er ein av dei mest sentrale 
ME-forskarane i Noreg. Wyller ser 
på ME som ei form for stressliding 
– ikkje stress i tydinga «mykje å 
gjere», men ei kronisk aktivering 
av stressresponsane i kroppen. 
Han har òg uttalt seg positivt om 

LP-kurs for ME-sjuke, og er ein av 
få forskarar som Phil Parker siterer 
på nettsida si: Wyllers teori «sam-
svarer bra med teoriane som ligg til 
grunn for Lightning Process», hei-
ter det der.

– Vi veit at mange har opplevd 
Lightning Process som nyttig. Og 
all forsking som kan kaste lys over 
ME, er av det gode, seier Wyller. 
Han meiner mange set eit kun-
stig skilje mellom psyke og kropp i 
debatten om ME. 

– Det er ingen motsetnad i at 
ME er ein biologisk sjukdom og at 
LP kan ha positiv effekt.

Wyller synest måten han blir 
sitert på nettsida til Phil Parker er 
heilt grei. 

– Eg står inne for sitatet. Men 
eg har aldri sagt at LP er ei doku-
mentert behandling, eller at det 
løyser alle problem. 

– Kva har du lese av Phil Parker 
om det teoretiske grunnlaget for 
metoden?

– Eg har ikkje lese veldig 
mykje av arbeida hans. Måten han 
grunngjev og formulerer ting på, 
er fjernt frå skulemedisinen, og 
eg har ikkje gått god for presen-
tasjonen hans eller effekten av LP. 
Men det er tankar der med eit visst 
slektskap med det eg tenkjer. 

Vegard Bruun 
Wyller vil ikkje 
gå god for Parkers 
påstandar om at 
9 av 10 kursdelta-

Lightning Process, eit særnorsk fenomen

Folkehelsa inn i mystikken

Kring 5000 nordmenn har gått Lightning Process-kurs. Metoden har ikkje slik oppslutnad i noko anna land.

– Villeiande reklame
I august i år slo britiske 
Advertising Standards 
Authority (ASA), eit til-
syn som skal slå ned på 
uetisk reklame, fast at nett-
sida til Phil Parker Group, 
www.lightningprocess.
com, inneheldt udoku-
menterte påstandar og vil-
leiande marknadsføring. 
ASA meinte at nettsida gav 
klart inntrykk av at Light-
ning Process var effektivt 
mot fleire helseplager, og 
gav beskjed til Phil Par-
ker Group om at dei ikkje 
kunne kome med medisin-
ske påstandar utan solid 
dokumentasjon.

Til Dag og Tid skriv 
Parker dette om saka i ein 
epost:

– Vi er sterkt usamde i i 
at påstandane våre på noko 
vis var villeiande, men som 
profesjonell organisasjon 
følte vi at hadde ansvar for 
å følgje oppmodinga om 
å endre nettstaden, skriv 
Parker. 

Han skriv òg at nett-
sida viste til «mengder av 
uavhengig dokumentas-
jon» av at LP kunne hjelpe 
folk med helseplager.

– Du har hevda at «ME 
er lett å bli frisk av». Mange 
pasientar og legar vil vere 
usamde i det. Står du fram-
leis ved påstanden?

– Eg ville heilt klart 
meint at «det ikkje er lett å 
bli frisk av ME» før eg byrja 
å arbeide med LP. Men som 
følgje av dei endringane 
som eg og mange pasien-
tar og legar har sett, er det 
synet i ferd med å bli utdat-
ert, Og det må jo vere godt 
nytt.

Når det gjeld effekten 
på ME, viser Parker til sin 
eigen statistikk:

– Av 1092 kursdelta-
karar som sa dei hadde 
ME, opplyste 888 (81,3%) at 
dei ikkje lenger hadde dei 
problema dei kom med på 
dag 3 av LP-kurset.

Folkehelseinstituttet bed om ni millionar kroner for å studere den omstridde metoden Lightning Process, som somme meiner kan 
kurere ME. – Ei tragisk feilprioritering, meiner medisinprofessor Ola Didrik Saugstad. 

Den britiske osteopaten Phil Parker har utvikla Lightning Process-teknikken, som han meiner er effektiv mot ei lang rekkje plager, inkludert 
ME. Bilete frå ein reklamevideo. 
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