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Elöverkänsligas Förening i 
Jönköpings län 

 
M E D L E M S – B L A D         

Nr 7-2014 
 

 
Ordförande har ordet: 

 
Julen 2014 knackar på dörren och ett nytt år kommer 
att inledas. En summering av det gångna året skrev vi 
om i förra medlemsbladet.  
Att se framåt, att våga tro, att se möjligheter och att 
våga förändra attityder är viktiga ting i vår vardag. 
Under de år jag varit verksam och skapat många 
kontakter med politiker, myndigheter med flera, ser 
jag en växande förståelse och nyfikenhet för var el- 
och strålningsöverkänslighet är och innebär. Men 
fortfarande är det uppförsbacke och ibland kan den 
kännas mycket brant. 
 

 
Att våga tro           (Okänd) 

 
Inget ska behöva vara omöjligt, bara vi försöker se 
möjligheter och försöker se runt hörnet.  
Det är inte lätt i svåra stunder att hitta lösningar på 
hinder och problem i vardagen, men att få andra att 
lyssna och kanske förstå är en bra början på en god 
fortsättning.  
Det är med spänning och tillförsikt vi ser fram mot ett 
Gott Nytt År 2015! 
 
 
 
FN:s konvention om rättigheter för 
funktionsnedsättning: 

 
Förenta Nationerna (FN) antog år 2006 en 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Till konventionen finns 
också ett fakultativt (frivilligt) protokoll som 
innebär att den enskilde har möjlighet att 
klaga till FN:s internationella kommitté för 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning om han eller hon anser 
att hans eller hennes rättigheter är kränkta.  
Sverige ratificerade konventionen och 
tilläggsprotokollet den 15 december 2008. 
Båda trädde för Sveriges del i kraft den 14 
januari 2009. 
Delegationen för mänskliga rättigheter i 
Sverige fick i juli 2008 i uppdrag att utreda 
om Handisam, 
Diskrimineringsombudsmannen eller något 
annat samhällsorgan bör anförtros uppgiften 
att i enlighet med kravet i artikel 33 i 
konventionen främja, skydda respektive 
övervaka dess genomförande (dir. 2008:92).  
I uppdraget ingick också att utreda vad kravet 
i artikel 33 att främja, skydda respektive 
övervaka innebär i praktiken. 
I detta delbetänkande föreslår delegationen att 
huvudansvaret för konventionens 
genomförande bör ligga på 
Diskrimineringsombudsmannen men att 
Handisam även fortsättningsvis bör svara för 
främjandet i de delar som regeringen 
prioriterar och som i första hand riktar sig till 
myndigheter, kommuner och landsting. 
Delegationen har även i uppdrag att till 
slutbetänkandet utarbeta förslag på hur det 
fortsatta stödet till arbetet för full respekt för 
de mänskliga rättigheterna i Sverige ska se ut 
efter det att delegationen har avslutat sitt 
arbete (dir. 2006:27). Förslagen i den frågan 
kan även därför komma att påverka och 
förändra uppgifterna för de myndigheter som 
redovisas i detta betänkande. 
Källa: SOU 2009:36 
 
Sedan januari 2009 ska Sverige följa FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 
Det innebär att Sverige förbinder sig juridiskt 
att följa innehållet i konventionens artiklar.  
Sverige förbinder sig även att med jämna 
mellanrum rapportera till FN om hur 
konventionen efterlevs. 
 
Delaktighet och jämlikhet: 
Grundtanken i reglerna är delaktighet och 
jämlikhet för funktionshindrade inom 
samhällets alla områden. Konventionen skapar 
inga nya rättigheter i sig, utan syftar till att 
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undanröja hinder för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter. Konventionen består av ett antal artiklar 
som listar nödvändiga åtgärder inom samtliga 
livsområden. 
 
Klaga om du känner sig kränkt: 
Till konventionen finns också ett fakultativt (frivilligt) 
protokoll som innebär att den enskilde har möjlighet 
att klaga till FN:s internationella kommitté för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning om 
han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är 
kränkta. 
I konventionen ställs krav på att oberoende 
mekanismer ska ansvara för övervakning, skyddande 
och främjande av genomförandet av konventionen.  
På Sveriges regerings webbsida finns mer information 
om konventionen om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
Källa: Socialstyrelsen 
 
 
Ti 28/10 AU-möte med Funktionshinderrådet i 
Eksjö, jag lyfte fram problem och möjligheter med 
tillgänglighet för elöverkänsliga i kommunala 
byggnader. (Se vidare 18 nov.) 
 
 
Ti 4/11 Kl.18.30 - Ordförandemöte HSO  
Jönköping. 
HSO:s kanslichef Lasse Winborg informerade om 
kvalitetsregistren, som byggs upp inom den svenska 
sjukvården, dess mål och syfte samt patients och 
patientföreningars roll och betydelse i dessa register. 
Till ny ersättare i LFF valdes Lasse Winborg. 
 
 
 

 
             Foto: Yvonne Adamson 
 
 
 
Må 17/11 Möte med bibliotekets chef i Eksjö, jag 
mätte upp för att se vilka möjligheter som fanns för en 
lugn och bra läshörna med mobilförbud, där 
strålningsöverkänsliga och övriga kan sitta och läsa i 
en god miljö. Förutsättningar finns och ärendet har jag 
lämnat vidare till tisdagens FHR-möte, se nedan. 

 

 
 
Ti 18/11     Kl.14.00 Möte med 
Funktionshinderrådet (FHR) i Eksjö kommun, 
som inleds med föreläsning om våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning.  EJA-
projektet (En Jour för Alla), är ett 
Arvfondsprojekt som drivs av Sveriges 
Kvinno- och tjejjourers riksförbund och vill 
uppmärksamma våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättning. 
Att inte tillgripa våld mot kvinnor eller 
övriga  medmänniskor, är för de allra flesta 
människor en given självklarhet, men tyvärr 
händer det alltför ofta att våld och förnedring 
blir till verklighet.  
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
är mer vanligt än mot övriga kvinnor. Under 
informationen visades även en kort film om 
hur våld kan ta sig ut, fysiskt och psykiskt 
våld och att ignorera en person. 
Det sista är nog bekant för flera av el- och 
strålningsöverkänsliga personer, som vid flera 
tillfällen blivit nonchalant bemötta, att inte bli 
sedda eller trodda. 
Att bli ignorerad som att finnas men ändå 
inte finnas till, är psykiskt våld. Ett 
bemötande som vi alltför ofta lätt blundar för. 
Ca 46 % av kvinnor med funktionsnedsättning 
har utsatts för våld efter 15 års ålder, här 
gäller ingen specifik grupp. Våldet behöver 
inte vara våldsamt, det  mest vanliga är 
psykiskt våld, som inte lämnar några yttre 
synliga spår, men väl inombords. 
EJA visade en info-film som skakade om mig, 
man ryser när man ser hur illa vissa människor 
blir behandlade av andra människor. Denna 
ondska som finns runt omkring oss är 
skrämmande och helt oacceptabelt. 
Efter denna information gick mötet igenom 
anmälda punkter om funktionsnedsättning, 
vad gäller biblioteket i Eksjö, jag fick 
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föredraga ärendet och mätningen dagen innan, som ett 
förslag till kommunalt beslut. Det är viktigt att även 
driva denna form av frågor. 
 
Kommentar: Ni som är anhörig eller ni som har 
energi, ork och kraft, lyssna med er hemkommunen 
om det finns något funktionshinderråd, eller annat 
samarbete mellan kommun och organisation för 
funktionsnedsättning. Här kan finnas en möjlighet att 
vara delaktig med förslag och medverka för el- och 
strålningsinformation. All form av information kring 
funktionsnedsättning måste tydliggöras på agendan. 
 
 
 
To 20/11 1-dagarskurs i mätteknik i Ingelstad, 
söder om Växjö. 
Från föreningen deltog Henrik Thurén. Kursen var 
inriktad på åtgärder och mätningar.  
Kursledare var Clas Tegenfeldt. Det var även planerat 
att jag (Egon) skulle vara med, men jag blev sjuk och 
fick snällt stanna hemma i viloläge. 
Henriks kommentar: "Kursen var givande och jag 
är tacksam att jag fick vara med. Clas upplevs 
verkligen kunnig på sitt område... Ett orakel i det 
närmaste.. tänk om fler lyssnade på honom 
(kommuner, myndigheter, elsaneringsfirmor.. m. 
fl...)" 
Sö 23/11   Kl.15.00 var styrelsen samlad till 
Styrelsemöte och förberedelser inför årsmötet 22/2 
2015 i Nässjö. 
 

 
 

En timma senare var det dags för att avnjuta årets 
jultallrik, i vår samlingslokalen i Nässjö.  
Det var 14 personer som mött upp, vi hade mycket 
trevlig och gemytlig samvaro och att få umgås under 
festligare former där alla trivdes. 
Som avslutning tackade ordförande Egon R. Ulla M-
Jakobsson för att arrangerat jultallriken och allt där 
omkring och som uppskattning och tack fick Ulla en 
stor applåd.  
Som ordförande får man ge och leverera, men också 
få tillbaka mycket från många av er, som känns bra. 
Ulla tackade för sig med att önskade alla en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År. 
 
 

Experter uppmanar: Använd inte 
trådlösa nätverk i skolan 

Tre ledande experter rekommenderar i en 
skrivelse till svenska myndigheter och 
departement att trådlös teknik inte 
används i skolorna. ”Att främja och 
använda trådlös teknik i skolan innebär att 
medvetet bortse från omfattande varningar 
om hälsorisker med strålningen från 
internationell forskning och internationella 
experter inom folkhälsa”, skriver de  och  
understryker att strålningen är klassad 
som möjligen cancerframkallande av 
IARC. 

De tre experterna, cancerläkaren Dr 
Lennart Hardell från Örebro 
Universitetssjukhus, projektledaren för 
Bioinitiativrapporten Cindy Sage, USA 
samt Dr David Carpenter, chef för 
Institutet för hälsa och miljö vid 
University of Albany, USA påpekar att 
forskningen visar samband mellan 
exponering för strålning från trådlös 
teknik och bland annat cancer, 
neurologiska sjukdomar, hormonell 
påverkan och symptom på 
elöverkänslighet. Laboratoriestudier visar 
att strålningen ökar risken för cancer, 
onormala spermier, nedsatt inlärning och 
minne, samt hjärtpåverkan. Exponering 
under fosterstadiet kan resultera i ändrad 
utveckling av hjärnan, med påverkan på 
inlärning, minne och beteende vilket 
observerats i studier både på djur och 
människa: 

 

”Det finns omfattande vetenskapligt stöd 
för detta i form av hundratals publicerade, 
förhandsgranskade vetenskapliga studier, 
som beskriver skadliga effekter vid 
exponeringsnivåer som är betydligt lägre än 
gällande gränsvärden. Användning av trådlös 
teknik (Wi-Fi) i skolor kan öka risken för 
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neurologisk påverkan och cancer hos eleverna på lång 
sikt – till skillnad från om trådbunden anslutning till 
Internet används.” 

Skrivelsen har sänts till Skolverket, 
Folkhälsoinstitutet, Utbildningsdepartementet, 
Miljöministern, Barnombudsmannen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat. 

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att experternas 
slutsatser och rekommendation att undvika trådlös 
teknik i skolan på grund av hälsorisker för barnen 
läggs till en redan lång rad varningar om hälsorisker 
med trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor.  

Europarådet rekommenderade exempelvis 
medlemsländerna år 2011 att inte använda trådlösa 
nätverk och trådlös teknik i skolorna på grund av 
hälsoriskerna och barnens särskilda känslighet. Trots 
att rekommendationen är politiskt bindande följs den 
inte i Sverige. 

Bioinitiativrapporten från januari 2013 omfattade 
1800 vetenskapliga studier. De tre experterna bakom 
den aktuella skrivelsen ingick i gruppen av 29 
internationella experter som utarbetade 
forskningsgenomgången. Rapportens slutsats var att 
trådlösa nätverk och trådlöst uppkopplade datorer inte 
bör användas i skolan på grund av riskerna för barnen 
samt att gällande gränsvärden bör sänkas radikalt 
eftersom de inte skyddar mot negativa hälsoeffekter. 

Trådlös teknik är helt olämplig och bör förbjudas, 
precis som cigaretter, i skolan och förskolan, enligt 
Strålskyddsstiftelsen som nyligen lanserat 
kampanjen En strålningsfri skola och förskola som 
innebär att trådlös teknik undviks och 
internetuppkoppling och telefonkontakter går via 
kabel och sladd.  

Källa: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen. 

Kommentar: Denna information som Mona Nilsson 
med Strålskyddsstiftelsen går ut med är oerhört viktig, 
men allt är inte helt lätt. Av erfarenhet från våren 
2014 fick vi veta att det finns starkt motstånd mot 
trådbunden teknik i våra skolor, det har både Mona 
Nilsson och jag fått erfara i e-post, men det ska inte 
påverka nya satsningar - tvärtom ska vi bli ännu  mer 
taggade och starkare. 

Vad kan vi göra är att stödja kampanjen med 
trådbundet Internet i skolan? Svaret är att alla som kan 
sänder in medborgarförslag till sin kommun och 
skriver att ta bort trådlös teknik och inför trådbundet 
Internet och telefon i förskolor och skolor. 

Det är också viktigt att ange att den elektromagnetiska 
strålningen från ett trådlöst nätverk kan påverka 
eleverna och personalens hälsa negativt. Det finns 

många oberoende studier som pekar på 
ohälsa som förvärras med tiden, när kroppen 
blir utsatt. 

Man får räkna med att ks tyrelsens 
arbetsutskott kan föreslå 
att kommunstyrelsen kan avslå motionen. De 
hänvisar alltid till  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som skriver 
att vid exponering av elektromagnetiska fält, 
är nivåerna så låga att med "myndighetens 
referensvärden finns inga säkerställda 
hälsorisker”. 

Men samtidigt rekommenderas 
försiktighetsprincipen och  att använda 
handsfree från SSM, tala om dubbla budskap.  
Vi måste arbeta för att barn och unga inte får 
bli en förlorad generation.  / Egon 

 
 
Tankar & Notiser: 
 
Nokias tidigare tekniske direktör,  
Matti Niemelä, var involverad i utvecklingen 
av världens första mobiltelefoner, men blev 
allvarligt sjuk av mobiltelefonernas 
mikrovågsstrålning.  
Han fick till slut diagnosen multipel skleros 
(MS) men kände sig ändå lättad eftersom han 
befarade att det kunde vara något mycket 
värre: Hjärntumör. 
Den före detta Nokiachefen kan i dag endast 
gå med rullator och får svåra symtom så fort 
han exponeras för mobilstrålning.  
Han berättar att personalen på Nokia inte 
vågade ta upp strålningsriskerna av rädsla för 
att få sparken. ”Dessa saker har tystats ner 
alltför länge”, säger han. 
Översättning: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen | 
Källa: finska dagstidningen Satakunnan Kansa 
 
         
 
Att utsättas för passiv påverkan... 
... sker dagligen utan att vi kanske alltid tänker 
på det. Tidigare behandlades problemet med 
passiv rökning med stora protester, idag är det 
väl knappast någon som ifrågasätter det utan 
visar förståelse och respekt till sin omgivning. 
Mobiltelefonin har utvecklas mycket sedan de 
första NMT-450 kom i mitten av 1980-talet. 
Själv var jag en av dem som hade en mobil 
NMT-450 installerad i bilen med "snopp" på 
taket, som med fördel skärmade av 
mikrovågor i bilen och gav en optimal 
antenneffekt till närmaste mobilmast. 
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Idag gäller "andra" säkerhetsföreskrifter och 
rekommendationer, där Strålskyddsstyrelsen (SSM) 
ignorerar de risker den pulserande mikrovågsstrålning 
kan medföra.  
Lika naturligt som det var att införa varningstext på 
cigarettpaket, lika befogat är det idag att införa 
varningstext på all trådlös teknik som används och 
speciellt nära ditt huvud eller kropp.  
Att SSM kan påstå att den pulserande  
mikrovågsstrålningen ej medför några skadliga risker, 
skador på hjärnbarken och andra organ, är lika befängt 
som att ignorera risker med passiv rökning. 
 
Att installera trådlös nätverk på byggnader, master 
och offentliga lokaler, ingår i dagens infrastruktur och 
möjligheter för mobiltelefonens användningsområde. 
Men det innebär också en passiv påverkan av 
pulserande mikrovågsstrålning på alla de människor 
som finns inom täckningsområdet och inte använder 
trådlös teknik.  
Det påverkar oss alla, vad vi än tycker om trådlös 
teknik, vad vi än befinner oss på de flesta gator och 
torg, i köpcentra och offentliga lokal med mera, där 
trådlösa nätverk helt osynligt sänder ut 
"mikrovågssmog". 
 
Från oberoende forskningshåll har bland annat 
cancerläkaren Lennart Hardell sedan länge varnat för 
risker med mobilstrålningen. Docent Olle Johansson 
har också vid flertal tillfällen framfört synpunkter på 
att läsplattor är hälsovådliga. Applegrundaren Steve 
Jobs förbjöd sina barn att använda mobiltelefon och 
Ipad av samma skäl. 
Frågan är om myndigheter över huvud taget förstår 
allvaret med att utsätta barnen i skolan för denna 
trådlösa teknik, barnen är mycket mer känsliga än 
vuxna och måste skyddas från att skadas av de 
hälsorisker som wi-fi kan medföra.  
Minsta misstanke om att exponering från trådlösa 
nätverk kan leda till ohälsa, som cancer, neurologiska 
sjukdomar, el- och strålningsöverkänslighet med 
mera, borde vara motiverat att endast använda 
kabelbunden datateknik i skolor, även att den är 
dyrare vid installation.  
Att förebygga hälsa kan medföra viss merkostnad till 
en början men en besparing på sikt, till bra hälsa och 
välmående m.m i livet. 
/ Egon  
 
 
Motion till riksdagen: 2014/15:854 
av Roland Utbult 
Underlätta för personer med elöverkänslighet 
Förslag till riksdagsbeslut: Motivering. 
 
Kan någon föreställa sig hur det skulle vara att inte 
kunna gå på bio, teater, konserter, kaféer, 

konstutställningar, marknader, föredrag, 
kvällskurser m.m. därför att man mår så 
fruktansvärt dåligt av de elektromagnetiska 
fält och den mikrovågsstrålning som finns i 
dessa miljöer? 
Trots att man har tagit bort mobil, tv, radio, 
dator, kyl och frys i det egna hemmet mår man 
dåligt. Det kan vara grannens trådlösa nätverk 
eller mobilstationer i närheten, sådant som 
man inte själv kan påverka. Då kan man inte 
längre bo kvar i sitt eget hem. 
Man har helt plötsligt inget hem. Så har 
många elöverkänsliga det i vårt land i dag. 
 
Socialstyrelsen bekräftade 2009 att 
elöverkänslighet är ett funktionshinder och att 
avsaknaden av bevisning om samband mellan 
exponering av elektromagnetiska fält och 
besvär inte får leda till att enskilda undanhålls 
det stöd vederbörande är i behov av. 
Svårt elöverkänsliga kan inte använda 
mobiltelefon. Då är den fasta telefonen enda 
alternativet för att beställa mat och hålla 
kontakt med anhöriga och myndigheter och 
som livlina för hjälp vid akut nödläge. 
Det räcker inte att följa forskning och 
utveckling för att upptäcka möjligheterna till 
lämpliga åtgärder. Det finns hundratals 
människor som år ut och år in lever i 
glesbygden för att inte ytterligare försämras. 
Då de av olika skäl måste besöka samhället 
för att handla, gå till läkare mm blir de ännu 
sämre. De har ingen annanstans att ta vägen. 
De är flyktingar i eget land. De har ingen 
framtid, tvärtom tänker de med oro på hur det 
skall bli när de hamnar på sjukhus eller ska bo 
på ett äldreboende. 
De flesta elöverkänsliga kan med vissa 
justeringar bo kvar i sina hem. För att de ska 
få det stöd de har behov av kan 
kompletterande insatser i hemmet behövas i 
större utsträckning än för personer utan 
elöverkänslighet. Regeringen bör se över 
möjligheterna att vidta åtgärder som 
underlättar för elöverkänsligas situation enligt 
ovanstående. Detta bör riksdagen som sin 
mening ge regeringen till känna. 
Källa: Roland Utbult (KD) 
 
 
 
Motion till riksdagen: 2014/15:978 
av Ulrika Carlsson i Skövde (C) 
Elöverkänslighet 
Förslag till riksdagsbeslut: Motivering 
 
Elöverkänslighet är på väg att bli ett stort 
folkhälsoproblem. Framförallt för dem som 
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drabbas men också för samhället i sin helhet. Enligt 
Socialstyrelsens beräkningar finns 
idag över 280 000 drabbade i vårt land, av dessa har 
ungefär en tiondel svåra problem. 
I Nationell miljöhälsoenkät 2007 (NMHE 07), som 
finns att ta del av i Socialstyrelsens 
Miljöhälsorapport 2009, anger 3,2 procent att de är 
känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska 
och magnetiska fält. Enligt undersökningen uppger 
0,4 procent att de har svåra besvär. Besvären är något 
vanligare bland kvinnor (3,8 procent) än bland män 
(2,6 procent). Andelen som anger att de är 
känsliga/överkänsliga mot 
elektriska och magnetiska fält har inte förändrats 
sedan den förra enkätundersökningen 1999. 
Europarådet varnar för riskerna med 
elektromagnetiska fält i resolution 1815 ”The 
potential dangers of electromagnetic fields and their 
effect on environment” och de 
uppmanar medlemsländerna att ägna särskild 
uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor. 
 
Österrikes Läkarsällskap ger ut riktlinjer om hur 
elöverkänsliga ska undersökas, skyddas 
och behandlas. 
Ändå erkänns inte elöverkänslighet som den sjukdom 
det faktiskt handlar om för den som drabbas. Många 
tvingas flytta från sina hem på grund av de olika 
sjukdomssymptom, strålning av olika slag. Många 
elöverkänsliga är idag miljöflyktingar. De tvingas fly 
från sina hem. Livsutrymmet för elöverkänsliga 
personer håller på att försvinna allt eftersom nya 
master/antenner byggs och avståndet mellan 
masterna är kort. 
Andra måste sluta sina arbeten och blir arbetslösa, 
långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. 
 
Elöverkänslighet leder till mycket mänskligt lidande, 
såväl hälsomässigt som socialt. 
För att kunna vidta effektiva åtgärder för att hjälpa 
dem som drabbats av elöverkänslighet och förebygga 
en utveckling där ännu fler får problem måste 
samhället erkänna elöverkänslighet som den sjukdom 
och det stora samhällsproblem det faktiskt handlar 
om. 
Det är också viktigt att elöverkänsligheten som 
sjukdom förs in i de drabbades sjukjournal, vilket inte 
alltid sker idag. 
Hittills har regering och ansvariga myndigheter stått 
ganska handfallna inför de växande 
elöverkänslighetsproblemen såväl när det gäller 
forskning och förebyggande av elöverkänslighet som 
hjälp till de drabbade. Det är hög tid att ändra på detta. 
Lågstrålande zoner för elöverkänsligas boende och 
vård. 
Lågstrålande områden behöver finnas i varje kommun 
för att de elöverkänsliga och andra som inte vill bli 

utsatta för mobilstrålning skall ha någonstans 
att ta vägen. 
Kommunerna behöver göra en kartläggning 
över strålningssituationen i kommunen, likt 
den som gjorts i bl.a. Lidköping och 
Södertälje. 
Det är viktigt att det finns lågstrålande 
områden i varje kommun och att dessa också 
skyddas genom områdesbestämmelser. Det 
kan inte vara rätt att elöverkänsliga i ett svårt 
sjukt tillstånd själva flyttar omkring, ofta 
boende i husvagn eller tält, för att hitta 
en plats där de klarar av att bo utan alltför 
stora problem. 
Det finns också en problematik kopplad till 
sjukvården då det finns behov av strålningsfria 
miljöer för att personer med elöverkänslighet 
ska kunna ta del av vård man behöver vid 
sjukhus och andra vårdinrättningar. Med 
motiveringen att vetenskapligt stöd för att 
problemen orsakas av elektromagnetiska fält 
hävdar sjukvården att elöverkänsliga inte har 
rätt att kräva tillgänglighet i sjukvården och på 
sjukhus. 
Låt elöverkänsliga få 
bostadsanpassningsbidrag till elsanering 
Eftersom de elöverkänsliga är drabbade av en 
sjukdom bör de också ha samma rätt till olika 
stöd som andra sjuka. Det gäller exempelvis 
bostadsanpassningsbidrag till elsanering. Det 
är viktigt att elöverkänsliga, på samma sätt 
som andra som tillhör en handikappgrupp, 
skall kunna beviljas bostadsanpass-
ningsbidrag. Idag har många elöverkänsliga 
inte råd att förbättra sin elmiljö och tvingas 
genom detta bo kvar i en ohälsosam miljö och 
blir genom detta bara allt sämre. Vidare anser 
vi att elöverkänslighet ska godkännas som 
grund för arbetsskada. 
Satsa mer på forskningen 
Fristående forskare som arbetar med de här 
problemen har haft problem med att få medel 
till sin forskning. Det är viktigt att 
forskningen kring elöverkänslighet och dess 
orsaker ges ökade resurser, liksom till 
forskning om hur skador från den nya 
tekniken ska kunna undvikas. 
Källa: Ulrika Carlsson i Skövde (C) 
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