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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 6-2014 Nätbilaga 
 

rdförande har ordet: 
 
Det är höst och 2014 börjar bli till ända, det är snart 
dags att börja summera det gångna året. 
Föreningen har arrangerat 4 utställningar i länet, 
Sävsjö, Nässjö, Eksjö och Vaggeryd och vid två 
tillfällen har vi även visat bildspel i Nässjö resp. 
Eksjö. 
Föreläsningar har genomförts i Sävsjö. 
Även en studiecirkel "Hälsa och goda levnadsvanor" 
genomförts i samarbete med ABF hösten i Nässjö, vi 
fick använda vår egen lokal istället för Folkets hus, 
för att bra miljö skulle passa alla deltagarna. 
 
 
9 september 
HSO hade inbjudit politiker, främst från landstinget 
att svara på frågor rörande funktionsnedsättning och 
tillgänglighet. 
Som alltid målade politiker upp vackra ord om ett 
drömsamhälle, som är långt ifrån verkligheten för 
många. Ett samhälle där alla ska ha lika stora 
möjligheter och vara delaktiga. Det är lite av politisk 
poesi när de talar, oftast är det den bistra verkligen 
som ligger närmast och svaren på frågor är ofta ett 
svep runt problemet. 
 
Det fanns flera kritiska röster bland åhörarna om 
Landstinget sätt att ta ansvar. 
För vår del beskrev jag i korthet den verklighet som 
gäller för många el- och strålningsöverkänsliga 
personer, om funktionsnedsättning och tillgänglighet 
(som det pratades så mycket om  denna kväll). Många 
av våra medlemmar klarar inte att sitta här och lyssna, 
denna miljö gör att de mår dåligt eller blir sjuka av all 
trådlöst omkring oss. Vad händer med de som behöver 
sjukhusvård, bland annat här på länssjukhuset Ryhov, 
där den trådlösa tekniken finns i varje hörn och många 
av el- och strålningsöverkänsliga blir ännu mer  sjuka 
eller mår dåligt av det. 
Så min fråga till er politiker är: Vad har ni för lösning 
på detta, detta är ett stort problem?  
 

Bra fråga tyckte en i panelen, en fråga som 
bör komma upp på dagordningen tyckte 2, en 
annan tog upp val av vårdcentraler som en del 
av lösningen - något som vi i föreningen har 
arbetat med de senaste åren. 
I avslutningsanförandet sa en politiker i 
panelen, vad som är bra för den ena är inte 
bra för den andra. En gammal och beprövad 
uppfattning, med saknad av empati, respekt 
och samförstånd!  
 
Så verkar tankegång och handling fungera för 
vissa landstingspolitiker, vi får se var etik och 
moral landar. 
När de bestämt sig vem som är vem, kommer 
vi skicka ut ny information m.m. till de nya 
landstingsledamöter efter valresultatet. 
 
 
Okunniga politiker fattar beslut 

Under rubriken ”Kan du lova”, den 31 
augusti, ställdes en fråga till lokalpolitiker i 
Sandvikens Kommun om de som har 
funktionshindret Elöverkänslighet får skydd 
för sina hem. Svaren är undvikande och det 
framkommer att kunskapen om 
elöverkänslighet är mycket bristfällig. 

Generellt påstås att det inte är en kommunal-
politisk fråga. Miljö- och Byggnadsnämnden 
tar dock beslut som påverkar elöverkänsligas 
hela livssituation, t.ex. sätta upp en 
mobilsändare i närheten av elöverkänsligas 
hem. Tar man beslut som gör det sämre för 
elöverkänsliga, borde man även kunna ta 
beslut som gör situationen bättre. 
Elöverkänslighet är en erkänd 
funktionsnedsättning.  

 

På Socialstyrelsen hemsida kan man läsa att 
”Staten, kommuner och landsting har 
tillsammans ansvaret för att det individuella 
stödet för personer med funktionsnedsättning 
garanterar god hälsa samt ekonomisk och 
social trygghet.” och i gällande författning 
(SOSFS 1991:6) finner man att: ”Dessa 
frågor får handläggas av ansvariga hos 
arbetsgivare och kommuner, som i vissa fall 
har beviljat bidrag för bostadsanpassning.”  

De elöverkänsliga exkluderas istället allt mer 
från samhället. En elöverkänslig har svårt att 
ens kunna rösta, då den elektriska miljön i 
vallokalen påverkar personen negativt.  
Man bortser från detta och lägger istället 
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bevisbördan på den drabbade. Det är inte lätt för en 
”normal person” att bevisa att man har exempelvis 
huvudvärk, varför ska då den som påverkas av den 
elektriska miljön bevisa det medicinska sambandet? 
Det är forskningens uppgift. Forskning finns som 
påvisar samband mellan elektromagnetiska fält och 
ohälsa, se bl.a. BioInitiative Report (2012) och EU 
Resolution 1815 (2011). De elöverkänsliga ska inte 
stå till svars för att forskare inte nått konsensus, för 
övrigt är det få forskningsområden där forskare är helt 
överens.  

Det är en fråga om tillgänglighet och respekt för 
mänskliga rättigheter, se Konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, SÖ 2008: 26. 
Ska inte mänskliga rättigheter genomsyra alla beslut i 
kommunen? 
Elöverkänslighet är i högsta grad en lokalpolitisk 
fråga, men många politiker vill hellre skylla på andra 
instanser, för att slippa sätta sig in i problematiken. 
Kan du som politiker lova att ta kontakt med 
elöverkänsliga, för att få bättre insikt i de 
konsekvenser som dina beslut medför? 
Källa: Jan B. 
 
 

 
    Krusagården i Gamla stan i Eksjö         Foto: Egon R. 
 
16 september. 
Möte med det Funktionshinderrådet (KFR) i Eksjö 
kommun.  Förutom att olika frågor om tillgänglighet 
behandlades, har jag ställt frågan om vilka lösning 
kommunen har på boende för äldre personer med 
funktionsnedsättning el- och strålningsöverkänslighet?  
Svaret var: Vi har inget boende, vi har aldrig fått 
frågan. Det är därför jag vill väcka frågan för 
utredning och kartläggning i kommunen, svarade jag. 
Jag erbjöd även att vara behjälplig vid inventering om 
lämpligt boende. Frågan ska nu vidare till behandling 
och jag kommer noga att  följa upp samt begära möte 
med ansvariga politiker.  
Jag har blivit erbjuden att medverka i det AU som 
behandlar kommande möte, bra sätt att lägga fram 
våra frågor i KFR. 
 
 

16 september. 
Från ett politiskt beslut tidigare i Eksjö 
kommunfullmäktige, då ett medborgarförslag 
på lågstrålande områden låg till grund för 
beslutet.  
Denna dag hade jag möte med planarkitekten i 
Eksjö kommun om förutsättningar till 
översiktliga mätningar  och beräkningar av 
strålningsnivåer  och att på ett rationellt sätt 
mäta tätorten och kommun senare 
 
 
24 september 
Nu är den klar, mätningen som visar 
mobiltäckningen i Växjö kommun. 
Kommunens sopbilar har haft med sig flera 
olika mobiler när de hämtat sopor. 
Efter Växjö kommuns oberoende mätning, så 
kan invånarna i Växjö kommun ta reda på hur 
de stora operatörernas mobiltäckning 
fungerar. 
– Vi har låtit göra jämförelsen för att hjälpa 
mobilkunderna i valet av operatör, oavsett om 
man bor på landet eller i en tätort. Målet med 
mätningen är självklart att få en bra 
mobiltäckning i hela kommunen, säger Hans 
Ohlsson som är landsbygdsutvecklare på 
näringslivskontoret i Växjö kommun. 
Mätningen har gått till så att mobil-telefoner 
har monterats fast i sopbilarna som kör runt i 
alla delar av kommunen. På så sätt har 
operatörernas täckning kunnat jämföras. 
Mobilmätningarna har gjorts under 2013 och 
halva 2014.  
Källa: SVT Smålandsnytt 
 
 
Vilseledande information på 1177. 
Hur yttrar sig elallergi?  
Elallergi är en omdiskuterad åkomma.  
Det har stått mycket om elallergi och 
elöverkänslighet i tidningarna genom åren.  
Samtidigt har man kunnat läsa att många 
läkare och forskare hävdar att det inte finns 
några belägg för elöverkänslighet. 
Socialstyrelsen har konstaterat att kunskapen 
om elöverkänslighet är ofullständig.  
I dagsläget finns inte vetenskapligt stöd för 
elsanering. 
Socialstyrelsen anser att man inom sjukvården 
i första hand bör söka efter andra orsaker hos 
personer som tror sig lida av elöverkänslighet.  
Anledningen är bland annat att vissa 
sjukdomar kan leda till besvär som kan 
uppfattas som elöverkänslighet. 
Några tester för att se om man har elallergi 
finns inte. Därför kan man inte heller säga så 
mycket om hur elallergi yttrar sig.  
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Många gånger finns andra orsaker till de besvär som 
personen tror beror på elallergi. 
 Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin 
 
Kommentar: 
Denna info är både vilseledande och snedvriden, 
som lämnas ut på 1177 Vårdguiden? 
Även rent kränkande mot de som blivit drabbade 
av el- och strålningsöverkänslighet. 
Detta visar brist på kunskap, förståelse och 
respekt för den enskilde människan. 
El- och strålningsöverkänslighet är en 
överkänslighet, en form av allergi som påverkar 
den kropp som är nedsatt, från yttre påverkan av 
skilda slag. 
Vi arbetar nu vidare med att ge denna information 
en korrekt publikation på 1177 Vårdguiden. 
/ Styrelsen Elöv. i Jönköpings län 
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