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Et nyt nordisk tidsskrift er kommet på gaden, og bladets ophavsmænd er meget interesserede i at samarbejde med SundhedsRådet, hvorfor vi har fået den første udgivelse tilsendt til gennemlæsning og vurdering.

Bladets formål er: 

·	At belyse hvordan mennesket bliver påvirket af faktorer i det fysiske, kemiske og biokemiske miljø.
·	At belyse forskning og forhold omkring, hvordan forskellige lidelser opstår i samspillet mellem mennesker og miljø. Hvordan disse lidelser kan forebygges / lindres eller helbredes, via kost, tilskud og andre behandlingsmetoder som vil fremme menneskets evne til selvhelbredelse.

Jeg har med stor interesse læst bladet, det er ikke et blad, som man lige læser samtidig med at tankerne er i gang med at planlægge aftensmaden, eller mellem to klienter...  Det er spændende og lærerigt, og hver artikel er spækket med kildehenvisninger, så yderligere informationer kan hentes. 

Stoffet kan umiddelbart synes tungt, da det er spækket med informationer, men tager du bladet og sætter dig i en god stol, tror jeg ikke, du falder i søvn –  det er vanskeligt ikke at blive grebet af den entusiasme som præger bladet.

For at give et indtryk af indholdet gengives her indholdsfortegnelsen for første nummer i store træk:

Vitamin B12, homocystein och kronisk trötthet. Af Bo Norberg, Docent (Sverige)

Biologiska effekter av kalciumpyruvat. Af Matti Tollonen, Docent (svensk, men bosiddende i Spanien)

Metaller i tandplejen - på godt og ondt. Af Henrik Lichtenberg (Danmark)

Astma, allergi og lavfrekvente magnetiske felt – finnes det en mulig sammenheng ? Af Morten Lande (Norge)

Myterne om kolesterol. Interview med Uffe Ragnskov (Norge)

Body, mind and spirit, the forgotten dimension in modern health care. Af Thorsteinn Njalsson (Island)

Boganmeldelse af ”Framveksten av medisinske alternativer” af Dag Viljen Poleszynski.

Alle ovennnævnte herrer er uddannet indenfor det etablerede system – vi finder læger, docenter, professorer, filosoffer, tandlæger, civilingeniører, tandlæger mm. 

Indrømmet, da jeg første gang læste titlerne på disse faglige medarbejdere/skribenter, manglede jeg homøopater, kinesiologer, biopater, phytoterapeuter, zoneterapeuter, akupunktører, heilpraktikere – de grupper, som udgør SundhedsRådet. Jeg tog en kontakt til bladets ansvarlige redaktør Geir Bjørklund og forholdt ham dette synspunkt -  efter devisen, at kommunikation er bedre end konklusion.

Det viste sig at holde stik, Geir Bjørklund er meget interesseret i at få artikler tilsendt fra alternative behandlere også, disse skal naturligvis indeholde samme høje standard som de andre artikler i bladet – og naturligvis være med kildehenvisninger. Dette kan vi sagtens efterkomme inden for SundhedsRådet´s medlemsgrupper.

Jeg kan anbefale bladet! Det er absolut læseværdigt – og hvor er det dejligt, at vi kan have et nordisk forum, hvor behandlingsmetoder og overvejelser sagligt kan fremlægges.

Bladet udkommer med 3-4 numre årligt. Prisen er NKr. 200,- årligt.

Rikke Goerlich
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