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Denna lilla sh'ift cirfi'rimst avsedd som information
till den som undrar om hans eller hennes hudbesvrir
orsalms av en bildskcirnt. De slutsatser som dras av
de redovisade undersölvtingarna är n1iryg egna och
int e uttry ck fo, ett ffi c i eIIt s t cil ln in g s tagan d e "f,' ån

PREWA's sida.

Leif Keisu



Inledning

Frågan om huruvida bildskärmar kan orsaka
hudutslag blev aktuell sedan en norsk läkare
i mitten av 8O-talet publicerade artikel om
att han noterat att sex personer sökt honom
for hudutslag, och att dessa sex också arbet-
ade med bildskärm. Denna artikeluppmärk-
sammades i Sverige, och därefter började
personer framträda som ansåg sig ha fått
hudutslag utlösta av bildskarmen. I slutet av
8O-talet började det också dyka upp männi-
skor som ansåg sig ha blivit overkiinsliga
mot all elektricitet, och ofta hävdades det att
just bildskiirmen skulle ha varit det som
startade symptomen.

De drabbade har också varit kritiskt inståillda
till läkare, som man upplever inte har tagit
problemen på allvar. Läkare har också gene-
rellt stallt sig tveksamma till att acceptera att
någon form av "strålning" från bildskärmar
skulle kunna orsaka de av patienterna be-
skrivna hudbesvåren. Tveksamheten har
bottnat i att det är fysiologiskt osannolikt att
det kan ske en direlc påverkan av de svaga
elektromagnetiska fält som finns i det mo-
derna samhällets miljö. Länge saknades det
också vetenskapliga studier på iimnet
elöverkänslighet

Tvärtemot vad som sägs så har dock läkare
tagit problemet på allvar, och idag finns det
en hel del forskningsresultat som ger en

mycket god belysning av problemet. Frågan
har hela tiden gäilt om det går att visa att det
år de elektromagnetiska fälten som utlöser
besvären, eller om man måste hitta en annan
förklaring.

Hur gör man ndr manforskar på
mönniskan?

När det dyker upp nya frågor t.ex. om
huruvida det foreligger ett samband mellan
en viss falcor och upplevda symptom, så

måste man bedriva någon typ av forskning
som studerar sambanden. För att forskning
skall kunna 

-ee 
pålitliga resultat när det gäller

människan, är det viktigt att man använder
s.k.. "dubbelblindteknik". Detta for att ute-

sluta att det iir någon annan faktor än den
man studerar som tillåts att påverka resultat-
en.

När en enskild person t ex sitter framlor en
dator och kanske upplever stickningar i
huden och dessutom har läst i tidningar att
just sådana symptom är de forsta tecknen på
begynnande elöverkänslighet, kan det lor
denne tyckas sjåilvklart att det måste vara
just de eleklromagnetiska fälten (hädanefter
örkortat till EM-fiilt) som utlöser symp-
tomen. Denna situation iir emellertid inte
vad man kallar "blind" i vetenskaplig men-
ing. Den enskilde vet om att hon är exponer-
ad lor EM-fält och beaktar inte möjligheten
att det är andra närvarande faklorer som
kanske utlöser symptomen. En "blind" situ-
ation får man om man tar bort alla andra
faklorer än EM-fiilten, och ser om man fort-
farande reagerar när EM-fiilt är närvarande
och inte reagerar när EM-ät är frånvaran-
de. Det är mycket viktigt att detta görs på
ett korrekt sätt så att man inte kan få andra
ledtrådar till när man skall forväntas reagera.

Likaledes är det viktigt att undersökaren inte
heller låter sig styras av eller styr den under-
sökte, så att man kan få det resultat man for-
väntar sig. T.ex. får det inte vara så att
undersökaren vet niir EM-ftilt år närvarande
eller ej just under undersökningen. Han kan
då t.ex. omedvetet ge signaler till den under-
sökte som då kan reagera på dessa små sig-
naler. När dessa villkor iir uppfyllda säger
man att man har en "dubbelblind" undersök-
ningssituation, och detta är ett krav for att
man skall tillåtas dra någon slutsats av
undersökningen.
Ibland fär jag höra att eftersom någon har
blivit bättre i sina symptom efter att ha
installerat ett bildskärmsfilter, så måste det
vara ett bevis for att det var just EM-ftilten
som orsakade symptomen. Detta år dock
inte något som helst bevis. Situationen är
inte "blind", dvs det kan lika gäirna vara en

psykologisk effekt av filtret. För att visa på
detta skulle man med en strömbrytare kunna



göra filtret overksamt vissa dagar och
verksamt vissa dagar, utan att den som
använde det kunde veta vilka dagar filtret iir
verksamt eller ej. Om han då fortfarande
skulle vara bättre i sina symptom bara dom
dagar filtret iir aktivt, skulle man kunna
havda att det fanns ett bevisat värde av
filtret.

D e fi) r sta v etens kap lig a
undersökningarnu

1989 publicerades de wå forsta veten-
skapliga undersökningarna dåir man sökte
finna sambandet mellan bildskärmar och
hudutslag. Studierna utlordes av Mats Berg
m.fl. och Gunnar Swanbeck.

Studie av Mats Berg rnJL

Mats Berg är hudläkare på Karolinska
sjukhuset och for sin doktorsavhandling
gjorde han en stor undersökning lor att finna
sambandet mellan hudbesvär och bild-
skärmsarbete. Denna undersökning utgjorde
den forsta och hittills största kartläggningen
och beskrivningen av problemområdet.
Arbetet finns publicerat i en internationell
medicinsk / vetenskaplig tidskrift, vilket är
en garanti for att arbetet håller hög veten-
skaplig standard.

Man ville få svar på foljande frågor:

1. Vilken typ av besvåir rör det sig om ?
2. H.ar personer med bildskärmsarbete mer

hudbesvär/trudutslag än andra?

3. Ar eventuella skillnader subjektiva eller
objektiva ?

4. Finns det en dos-responseffekt (mer
bildskiirmsarbete : mer hudutslag)

5. Finns det någon specifik bildskärms-
hudsjukdom ?

6. Finns det tecken till ökad forekomst av

hudcancer hos bildskärmsexponerade ?

I undersökningens forsta steg skickade man
ut ett frågeformuliir till 3745 kontors-
arbetare. Av svaren framkom att ju mer

bildskärmsarbete man hade, desto mer
rapporterade man hudbesvär i ansiktet.
Dåirefter valde man slumpvis ut 809
personer ur den stora gruppen, och samtliga
dessa intervjuades och och undersökles. Vid
undersökningen visste läkaren inte om
huruvida patienten arbetade med bildskärm
eller ej.

Vad fann man?
Hudläkaren stiillde loljande olika diagnoser :

l.Rosacea

Rosacea: Mycket vanlig hud-
åkomma med ytliga blodluirl,
rodnder, knottror och i svåra

I varblåsor. Orsak okind.

2. Eksem av vanlig typ.
3. Seborroiskt eksem (mjälleksem).
4. Akne.
5. Enbart torr hud och ospecifika hudbesvär.

(Enbart klåda och sveda som vid hud-
läkarens undersökning ej kunde skiljas
från normal hud)

Dos - responseffekt ?

Man indelade de undersökta i fyra grupper:
Grupp 0 som ej arbetade framfor bildskärm.
Grupp 1 som arbetade 0 - 2 timmar/vecka.
Grupp 3 som arbetade 2 - 20 timmar/vecka
Grupp 4 som arbetade mer än 20 timmarl
vecka.

Man fann då inga signifikanta skillnader i
hudstatusfond, d.v.s. de som arbetade mer
än 20 timmar i veckan framfor bildskärm
hade inte mer synliga hudlorändringar än de

som inte alls arbetade med bildskärm.

Övriga fynd.

- Inga skillnader mellan olika yrkesgrupper
- Inga skillnader mellan personer som

arbetade vid s.k. högstrålande resp.
lågstrålande skärmar.



- Enkelsidiga utslag var lika vanliga hos
icke-exponerade som hos exponerade, och
det var inte vanligare med enkelsidiga
utslag på den sida som vette mot bild-
skärmen.

- Inga skillnader i lorekomst av hudcancer
eller forstadier till hudcancer.

Slutsatser
Subjektiva hudbesviir rapporterades oft are
från bildskiirmsarbetare. Det rörde sig då om
ospecifika besviir med obetydliga eller obe-
fintliga objeictiva fynd. Man kunde alltså inte
finna något stöd for hypotesen att bild-
skärmsarbete orsakar synliga hudforiind-
ringar. Man hittade alltså inte heller någon
ny speciell "bildskärmshudsjukdom".

Studie av 201 remisspatienter.
Samma örfattare som utforde den ovan
beskrivna studien har också publicerat en

rapport över 201 remisspatienter som
undersöktes på Karolinska Sjukhuset under
åren 1986-88. Man fann att de flesta pati-
enterna var kvinnor med rosacea eller
rosacealiknande besvär. De hade uttalade
besr,är men relatiw milda utslag. De flesta
forbåttrades med tiden trots att ineen
behandling gavs.

En l<tinsla av sticlcningar och s,eda förekom
alltså oftare hos de sont arbetade med
bildsfuirm cin hos de som hade annat arbele.
Beror då denna l<tinsla på en direh påverk-
an från e I e ktr i ci te t e n lcrin g b i ldsfuirm e n ?

Den frågatr studerades först m, Gunnar
Sv,anbeck som cir professor i hudsjukdomar
på Sahlgrenslra Sjukhuset i Göteborg.
Också hans undersökning har publicerats
internationellt.

Sx,anbecks studie

Undersökningen utfordes på 30 patienter
vilka remitterats till hudkliniken p.g.a. hud-
besr'är de sjiilva ansåg berodde på bild-
skärmsarbete.
Patienterna testades till att börja med mot
två olika bildskärmar där den ena hade

minimerade elektriska fiilt och den andra var
av en s.k. högstrålande modell. Varken de

som testades eller forsöksledaren visste
vilken skärm som var vilken.

De 30 patienterna fick forsta dagen arbeta i
tre timmar framfor den forsta skärmen och
nästa dag tre timmar framfor den andra.

Relativa luftfuktigheten ilokalen hölls då på
25% - alltså relativt torr luft.
ljugofem patienter fick sina besviir och fem
fick inga besvåir alls. Notabelt var att det var
lika mycket reaktion framfor sktirm A som
framfor skiirm B, varav alltså den ena var
"högstrålande" och den andra hade mini-
merade elekrriska fiilt.

De25 som fick besvär i forsök ett erdods
att upprepa forsöket framfor den skärm de

sjiilva ansåg gav mest besvär, men denna
gång i 60% lufttuktighet.
Nitton personer valde att deltaga i detta
forsök och 13 av dessa fick på nytt besvär.

Dessa l3 erbjöds att komma tillbaka for ett
tredje örsök då de fick sitta tre timmar
framfor en avstiingd och delvis övertäckt
bildskärm i 60% lufttuktighet.
Av dessa 13 reagerade 11 fortfarande med

subjektiva besvär i form av stickningar och
sveda.

Slutsatser.
Professor Swanbeck's slutsats är att det inte
är elektromagnetiska fiilt från bildskarmen
som orsakar upplevelsen utan att det är

mycket som talar for att det istället rör sig
om en psykofysiologisk realtion. (Detta
begrepp forklaras nedan. )

Debatten

Efter publiceringen av dessa två forsta
studier kom debatten igång på allvar, och
tidningarna har sedan dess ofta haft repor-
tage om enskilda miinniskor vilka svårt
drabbats av elöverkänslighet och tvingats till
en allt mer isolerad tillvaro. Det har också
bildats en "Förening lor el-och bildskårms-



skadade". Debatten har gallt huruvida det
faktiskt är EM-fiilten i sig eller psykologiska
mekanismer som ligger bakom problemet
med elöverkiinslighet.
Swanbeck's studie kritiserades nu for att det
fanns annan elektrisk apparatur, inklusive
lysrör, i rummet och att forsökspersonerna i
sjalva verket reagerade på dessa.

Som jag ser det lorutsätter den kritiken att
patienterna antingen for forsta gången
reagerade på denna elektricitet just i for-
sökssituationen, eller att de tidigare också
varit generellt överkänsliga mot elektricitet,
men själva inte noterat det. Den forsta
forut sättningen forefaller mi g synnerligen
osannolilg och den andra är närmast en

självmotsägelse.

Den psykofysiologiska

förkhrtngsmodellen

Lång innan den forsta bildskårmen dök upp
har det varit välkänt bland hudläkare att
stickningar, klåda, rosacea och rodnad har
psykiska komponenter i större eller mindre
grad.
Envar som någon gang har rodnat har hos

sig själv iakttagit en psykofysiologisk
hudreaktion, och om man en gång har
rodnat i en viss situation åir det mycket lätt
att man på nytt rodnar när man nästa gång

hamnar i en liknande situation. Man kan
t.o.m. framkalla rodnaden bara genom att
tänka på den utlösande situationen.

Psykofysiologiska realcioner är alltså väl-
kända for så gott som alla människor, och
samma mekanism som vid den vanliga rod-
naden kan tänkas vara en forklaring till
upplevda hudproblem vid bildskärms-
arbete.
I massmedia ser man tyvån ofta att den
p sykofysiolo giska lorklaringsmodell en

tolkas som att lakarna "avflirdar problemet
som inbillning" eller "klassar patienterna som
psykiskt sjuka".

Förutom hudrodnad finns det ju ett flertal
andra sjukdomstillstånd som är allmänt

accepterade att till större eller mindre del
påverkas av psykiska faktorer.
Det gäller t.ex. magsår och hjärtinfarkt. I de

fallen åir det fullt naturligt att tala om de
psykologiska faktorernas betydelse, och
naturligtvis är varken magsåret eller hjärt-
infarkten "inbillad" p.g.a. detta. Den
drabbade upplever sig inte heller "klassad
som psykiskt sjuk" om läkaren tar upp
stressfaktorernas betydelse for sjukdoms-
utvecklingen. Istället illustrerar detta vilken
stor effekt psykologiska faktorer faktiskt
kan ha på kroppen.

Man har idag belägg lor att det sker genom

att psyket deltager i ett komplicerat samspel

med hormoner och immunforsvar, och hur
detta spelar roll när det gäller elöverkäns-
lighet har på ett elegant sätt visats av docent
Bengt Arnetz m.fl. vid Karolinska Institutet.

Studie av Bengt Arnetz och Mats Berg
1992

Från de 809 personer, som medverkade i
den tidigare beskrirma florsta undersökningen
av Mats Berg, utvaldes slumpmässigt 47
personer.
Nitton av dessa upplevde hudbesvär i sam-

band med bildskiirmsarbete och de övriga 28
hade inga besvär. Båda grupperna arbetade
med bildskärm 20-40 timmar i veckan.
De studerades under en typisk arbetsdag och
under en ledig dag på arbetsplatsen. Under
den lediga dagen var all elektrisk utrustning
påslagen som vanligt. Bl.a. studerades hur
mycket personerna kliade sig, och man tog
blod- och urinprover där man mätte fore-
komsten av stresshornoner. Dessutom
gjordes en omfattande psykosocial och
fysisk arbetsmilj okartl äggning.

Vad fann man?

De som fick hudsymptom hade inte större
allergisk benä-eenhet eller mer psykisk ohälsa

tin de som ej fick symptom. Däremot upp-
levde de större krav på sin arbetsprestation
än de som inte hade symptom. De fick också
en tydligt större ökning av stresshonnonerna



thyroxin och prolaktin i blod eller urin under
en arbetsdag iin de som inte hade symptom.
Denna skillnad i nivå på stresshormoner
fanns dock inte när man undersökte per-
sonerna under vistelse på arbetsplatsen
under en ledig dag. Hos de med hudbesvär
sågs också en sänkning av det anabola
(uppbyggnads-) hormonet testosteron. Detta
hormon anses ha en skyddande effekt mot
metabolisk (ämnesomsättnings-)stress.
Trots att det inte gick att iakttaga några
skillnader i hudstatus kliade de sig också
mycket mer.
Man noterade också att de med besvär i
genomsnitt hade en högre utbildning än sina

arbetskamrater, och att de hade högre ambi-
tioner i yrkeslivet än vad deras nuvarande
arbete gav dem möjlighet att forverkliga.

Tolkning och kommentarer.

Författarna framfor som hypotes att den nya
datateknologin, som blivit allt mer spridd
och leder till nytt arbetsinnehåll och ny
arbetsorganisation, i vissa fall leder till
"teknostress" hos de som är satta att utfora
arbetsuppgifter med den nya tekniken.
Denna stress tycks uppkomma när man har
stor kontroll och ansvar över arbetsprocess-
en i kombination med höga produktivitets-
krav och oklar, ostrukturerad feedback från
överordnade. Stressen leder hos vissa per-
soner till psykolysiologisk överaktivering
med ökad utsöndring av stresshormoner.
Dessa hormoner påverkar i sin tur det auto-
noma nervsystemet, och en ökning av
blodflödet i huden kan blifoljden. Detta ger
i sin tur en (kanske obehaglig) värmekänsla
t. ex. i ansiLtet. @el aulottoma nervsystemet
st)'r en mtingd av våra kroppsligafunhion-
er och l<ollas det autonoma &irfor att det

fungerar oberoende av vår vilja.) Det tycks
som om många av de symptom som upplevs
från de elöverkänsliga är av den typ som
styrs av detta nervsystem.

Den obehagskänsla som blir foljden av
överaktiveringen associeras med dataskär-
men och kommer sedan latt tillbaka när man
på nytt konfronteras med en dataskärm.

Detta är ett välkänt psykologiskt fenomen
som kallas "betingning". Denna betingning
kan också komma att omfatta fler och fler
situationer som iir associerade med den
ursprungliga obehagskänslan.

Sett ur den aspekten iir det troligt att mass-
media kan ha bidragit till att problemet med
"överkänslighet mot elektricitet" har ökat i
Sverige, medan det är ett mycket litet pro-
blem i andra länder. Om man, t.ex. genom
ökad stress upplever hudobehag, men tror
att orsaken till obehaget beror på forekomst-
en av elektriska våixelfiilt, blir det logiskt att
reagera med samma obehag överallt där man

är medveten om att sådana fält är närvar-
ande. Eftersom dessa fält finns överallt i vår
miljö kan s.k. överkånslighet mot elektricitet
utvecklas genom betingning.

Tv å ft) r klaring smo deller

Två olika forklaringsmodeller har alltså stått
mot varandra och debatten har stundtals
forts i ett ganska högt tonläge. Om man
tittar på de två modellerna ur en logislc/
filosofisk synvinkel, så ser man att de inte
utesluter varandra; dvs det kan både vara
sant att man kan reagera direkt på EM-falt,
och att den psyko$siologiska mekanismen
kan forklara fenomenet. Det kan alltså vara
så att en viss del, låt saga XoÄ av alla
drabbade, har fätt sin realction via den
psykofysiologiska mekanismen (reaktion A)
och att Y0Ä reagerar direkt mot EM-fiilt
(reaktion B). Det behöver alltså inte vara så

att alla har fått sina symptom på samma sätt.

En relevant förstafråga blir nu: Finns (A)
ochfinns @)?

Vad gäller A så torde de flesta medicinskt
eller psykologiskt verksamma specialister
vara överens om att A är en fullt mojlig vag
att utveckla symptom som yttrar sig som
överkänslighet mot elektricitet.
Betingningsmekanismen är väl kånd sedan

många år, och Arnet'z forskning har också



visat på fysiologiskt mätbara faktorer, vilka
kan deltaga i betingningsprocessen hos de
drabbade.

Vad gäller B står man genast infor en del
problem. Mekanismen for hur de svaga
EM-fiilten skulle kunna påverka vissa men
lämna andra helt oberörda är med dagens
kunskap oforståelig. Fysiker och neuro-
fysiologer (t.ex. David Ingvar) hävdar att de
aktuella ftilten är alldeles lor små for att det
skulle kunna vara ens teoretiskt tänkbart att
de skulle kunna påverka någon på det sätt

som görs gällande. För de drabbade gäller
också att de inte bara kånner av fålten, utan
de reagerar också med obehag på desamma.

Här borde det också finnas andra, vilka
också kunde känna av fålten, men utan att
nödvändigtvis reagera med obehag. Ett
annat problem iir hur man känner av f;ilten.
Vi har våra r'älkåinda fem sinnen: Syn, hör-
sel, smak, lukt och känsel. De hiir aktuella
svaga EM-fiilten kan inte fornimmas med
något av dessa sinnen. Finns det alltså
elör'erkänsliga som har ett sjätte sinne vilket
lornimmer svaga EM-ftilt?

Hur skulle man då kunna skilja på dessa två
olika tänkbara grupper av drabbade? Ja, det
är faktiskl ganska enkelt, och det iir den filo-
sofin som legat till grund for provokations-
studierna. Den som reagerar direkt på EM-
falt fär naturligvis sina symptom när han

utsätts for sådana, medan den som har fått
sina besvär via den psykofysiologiska vägen
får s1'mptom när han/hon vet eller misstänk-
er att det finns EM-fiilt niirvarande. I var-
dagslivet är den drabbade hela tiden med-
veren om lorekomsten av EM-fält, och har
rnan bara tillräckligt känslig mätutrustning
torde der vara svårt att misslyckas med att
finna fält någonstans i vår vardagsomgiv-
ning. Således kan man i vardagslivet inte
skilja mellan A eller B, utan man är hänvisad
till vad man väljer att tro är orsaken till
besr'ären.

Försöken bygger alltså på att man skall ta
bon alla I'ttre ledtrådar, som skulle kunna ge

en reaktion vilken kan lorklaras på psyko-

logisk väg, och endast lämna kvar EM-fälten
lor den drabbade att reagera på. Den som då
specifikt reagerar på EM-fiilt har alltså visat
sig kunna fornimma det som andra inte kan,
och har sannolikt drabbats av sina besvåir
enlig modell B. Den som reagerar lika
mycket eller inte alls, oberoende av flore-
komsten av EM-fiilt eller ej, har med största
sannolikhet drabbats av sina symptom eniigt
modell A.

Försöken kallas provokationsstudier där
elöverkänsliga forsökspersoner sitter i en

helt elsanerad miljö och ibland utsätts for
EM-fält. De skall då tala om nåir de är
utsatta for f?ilt och när de inte är utsatta. Ett
flertal sådana studier har utörts enligt lite
olika modeller.

Provokationsstudier

S andstr ö m-Ste nb erg- Mild, U me å I 9 9 2
Undersökning av 8 patienter. In-een patient
uppvisade koppling mellan besvär och
fakti sk fo rekomst av elektro magneti skt fZilt.

Knave-Vf/ennberg, Stockholm I 99 2
Bengt Knave och Arne Wennberg väckte
visst uppseende ör ett par år sedan, då man
presenterade två personer i en grupp om 14

"elöverkänsliga" som vid provokationsflor-
sök lyckats prestera resultat båttre än slum-
pen. Man har sedan dess flera gånger upp-
repat provokationerna med dessa personer,

men inte lyckats reproducera resultaten.
I dessa forsök anviinde man korta expo-
neringstider och rena fiilt av olika typ.
Man drar slutsatsen att man "på grundval av
de foreliggande resultaten inte kan hävda att
det foreligger något säkert samband mellan
exponering for elektriska och magnetiska
f?ilt och reaktioner av typen'elöverkänslig-
het'. "
Man utforde också mätningar av hudtem-
peraturen i ansiktet hos forsökspersonerna
och fann att de med besvär hade större
temperaturskillnad mellan hoger och vänster



ansiktshalva under forsöken, men att det inte
örelåg något samband med exponeringarna.

Rea
I massmedia rapporterades ör en tid sedan

om en grupp som i provokationsstudier
skulle ha bevisat lorekomsten av "elallergi".
Huwdforfattaren, Rea, arbetade tidigare i en

engelsk grupp där man hävdade att man

botade allergier medhjälp av "magnetiserat"
vatten eller magnetiserade amuletter. Den nu

presenterade studien har utforts på ett privat
halsohem i USA och publicerats i en tidskrift
vid namn "Journal of Bioelectricity". Varken
hälsohemmet eller tidskriften anses okontro-
versiella ur vetenskaplig synpunkt.

I Rea's provokationsforsök ånns t.ex. den
generator som alstrade de magnetiska fälten,
placerad under forsökspersonens stol, och
sålunda hade man inte uteslutit att hanlhon
kunnat få ledtrådar till när ett f?ilt fanns när-
varande eller ej. Ett svag surr från spolen är
helt tillräckligt. Enligt uppgift låir man pla-
nera att göra om forsöket med den typ av
utrustning som använts vid de svenska
provokationsstudierna.

I det senaste numret (1/93) av tidskriften
(n]{t namn "Elektro- and magnetobiology")
finns ett 'letter to the editor' från svenska
forskare som starkr kritiserar studien.

Hamnerius-.4grup mfl, Göteborg I 9 9 2

Gun Agrup är professor i yrkesdermatologi
(=arbetslivets hudsjukdomar) vid Lunds
un:r,ersitetssjukhus och Yngve Hamnerius är

fl'siker. De har tillsammans genomfort den

senaste octr" enligt min mening, bästa provo-
karionsstudien. Gun Agrup har visat en

öppen attityd till möjligheten att EM-fiilt
trcts allt på något sätt kan påverka oss, och
Yngve Hamnerius har varit en av forgrunds-

_uestalterna som hävdat just detta.

Undersökningen gjordes på 30 personer
vilka inremitterats till yrkesdermatologiska
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kliniken i Lund p.g.a. bildskärmsrelaterade
symptom. FÖrsöket var avsett att gå i tre
steg, där de som presterat rätt svar i provo-
kation ett och två, också efter att ha svarat
rätt i steg tre, med 95% siikerhet kunde
anses ha lormåga att urskilja forekomsten av

ett elektromagnetiskt f?ilt. Man använde en

blandning av alla de ftilt som finns i kontors-
miljo framfor bildskarrn, och fiorsöksper-

sonerna exponerades under en timme varje
gang. Steg tre utlordes dock ej, då alla
forsökspersoner misslyckats med att prestera

bättre iin slumpen redan efter det andra

steget. En person som en gång reagerade så

starlct att hon önskade avbrytande av fålten,

visade sig ha reagerat på en noll-exposition,
dvs det fanns inget EM-fält närvarande.

Gun Agrup sammanfattar resultaten av

provokationsstudierna på lolj ande sätt :

* De tre svenska studierna har genomforts
så att den elektriska och magnetiska miljön
framfor bildskarmen efterliknats, och de

olika studierna kompletterar varandra vål.

* Studierna har utformats med håinsyn till
patienternas symptom.

* Studierna åir genomforda dubbelblint.

* Fält av olika karaktär och styrka har

testats.

* Fält har testats var for sig och i
kombination.

* Olika exponeringstider har använts.

* Något samband mellan EM-ftilt och
symptom vid bildskärmsarbete har icke
kunnat påvisas.

"De tre stenslca provokatiottssludier som

gjorts tillbakovisar alltså teorienn om att
EIuI-fält fråtr bildsluirnnr kan ge upphov till
elöverkinslighet. De uppfuller enligt min
uppfattning de velenskaPliga bav som l<anr

stcillas på denna typ av undersökningar och



)tterligare studier kan inte bedömas som
nödtrindiga"

Studierna har alltså inte kunnat'fisa på
acistensen av modell B.

\rilka slutsatser kan man då draga av detta?
För det forsta är det uppenbart att alla de
som deltagit iforsöken inte lyckats att känna
av EM-fält, och således har de sannolikt fätt
sina symptom enligt modell d dvs de rea-
gerar enligt den psykologiska modellen.
Innebär då detta att det inte finns någon som
reagerar enligt modell B?
Svaret är enligt min mening nej. Det finns
idag ingen anledning att tro annat än att
A=1009/o och att B:0oÄ. Det ligger emeller-
tid i sakens natur att det är helt omojligt att
bevisa art någonting inrls finns. (Man kan
som ett tankeexperiment forsöka bevisa att
tomten eller gröna marsmänniskor inte finns,
så upptåcker man snart att det egentligen iir
omojligt att bevisa detta.) Om man emeller-
rid gång på gång misslyckas med att finna
något, trots att man noggrant letar just där
det påstås finnas, så måste man till slut dra
der enkla slutsatsen att det sökta faktiskt
inte finns. I detta fall bör dessutom denna
slutsats underlättas att det finns en annan
rimlig forklaring till hands.

Hur skall de redan drabbade hjiilpas och
I*r ska vi föreb1,gga attfler drabbas?

Under de år som nu gått har det varit vanligt
ait inan gjort matningar av de elektriska
fälten på den arbetsplats där problem har
uppstått med symptom fran bildskärmsar-
bete. Därefter har man genomlort s.k.
"elsanering", där man skärmat av EM-fiilt.
Dessa åtglirder har alltså sin teoretiska
grund i uppfattningen att reakrionen är av
ti'p B enligt ovan. Och visst kan detta ge
forbättringar av symptomen hos den som har
besr'är, även om han har besvären enligt typ
A. Han blir medveten om att arbetsplatsen
nu är sanerad, och att det saknas anledning
att reagera med obehag. Hiir utsätter man
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dock personen for en stor risk, som jag ser

det. Genom elsaneringen har man bekraftat
for honom att hans obehag beror på EM-
fält. Dessa EM-fält finns ju överallt, och nu
när arbetsplatsen är sanerad uppstår möj-
ligheten att han bOrjar reagera med obehag
hemma. På så sätt kan det utvecklas en all-
varlig elöverkåinslighet, som leder till ett allt
mer isolerat liv. Eftersom vetenskapen dess-

utom inte kan forstå reaktionen blir tillstån-
det i princip obotligt.

Dessbättre är det nu inte så illa. Det finns
idag flera exempel på personer som helt har
kunnat botas från sin "elöverkänslighet" och
ätergätill ett helt normalt liv, tom tillbaks till
ett arbete med datorer, och det utan att
känna av minsta obehag. Man har med fram-
gång anvånt sig av små doser av ett låke-
medel som påverkar det autonoma nerv-
systemet. I större doser används detta
läkemedel mot depression eller mot ångest
med panikattacker. Det sistnämnda är av
intresse eftersom panikångest också kan leda
till betingning av fobier, kopplat till de situ-
ationer dåir en attack uppstått. Det kan ock-
så leda till ökad social isolering. Psykolog-
isk behandling har också rapporterats vara
verkningsfull, och sjalv har jag trjälpt en pati-
ent att bli helt återställd, trots en ganska

långt gången elöverkänslighet. I hennes fall
med hjälp av en kombination av läkemedel

och psykologisk behandling. Det forefaller
också som om många spontant blir av med

sina symptom utan speciell behandling.

Egen studie ont informationens betydelse

I en undersökning på Televerket i
Stockholm och på Göteborgs universitet,
omfattande tre grupper med sammanlag
100 personer fannjag och ett par kollegor,
att de som i huwdsak forlitat sig på infor-
mation från massmedia i stor utsträckning
trodde att man kunde fä hudskador av sin

bildsk,irm. De som också hade fått annan

information var mer tveksamma till att det
var troligt, och de var också mindre oroliga
över eventuell skadlig påverkan.



Efter mätningen gav vi en foreläsning till
grupperna.
I foreläsningen presenterade vi studierna av
Mats Berg och Gunnar Swanbeck och
framforde den psykofo siologiska forklar-
in-esmodellen som ett tänkbart alternativ till
uppkomsten av hudproblem vid bildskärms-
arbete.

\rid en ny mätning två månader senare fann
vi en påtaglig minskning av oro och en ökad
tveksamhet till huruvida det är möjligt att få
hudskador av bildskärmen. Störst minskning
av oron sågs hos de som var mest oroliga
innan föreläsningen.

Jag tror att man kan antaga att oro for
biidskärmsarbete, pga att man tror att
bildskärmsarbetet skulle kunna utlösa
elör'erkänslighet, bidrager till att ge ökad
stress i arbetssituationen. Om man då kan
minska oron genom att ge information om
vad forskningen har visat, borde detta
minska risken lor utveckling av elöver-
känslighet hos de som arbetar med
bildskärmar.

Rellexioner

trsenrligen borde alla vara mycket glada

ör,er att forskningen nu har visat att man

faktiskt inte kan bli överkanslig mot elektri-
cirer. De som känt oro for detta kan sluta
oroa sig, och de som redan drabbats av

fenomenet kan känna ett hopp om att det

finns verksam behandling som kan hjiilpa
dem att bli av med sina obehag. Tyvärr tycks
cier inte så enkelt. Det finns de som är helt
låsta i sin uppfattning, och bevekelsegrund-
erna lor detta varierar säkerligen från person
tiil person. Säkert är att det åir mycket svårt
lcr många av de drabbade att acceptera att
deras symptom har en psykofysiologisk

-tr:und 
och inte beror på en direkt överkäns-

ligher mot elektricitet. Jag tror dock att de

som är beredda att acceptera detta snabb-

aie kommer att bli bra från sina besvåir. Det
år i detta sammanhang viktigt att poängtera
art vem som helst i "rätt" situation skulle

kunnat drabbas och att man inte på något
sätt är "psykiskl sjuk" bara for att man råkat
ut for de mekanismer som kan leda till
symptomen.

Min personliga uppfattning är att det nu är
viktigt att nå ut med information om forsk-
ningsresultaten, och att mätningar och "sa-
nering" av EM-fiilt på kontor upphör. Detta
torde kunna forebygga att fler drabbas.

Varje enskild drabbad måste också fä ett
individuellt omhiindertagande, som syftar till
att forstå bakgrunden till att just han/tron
drabbats, och en behandling som har som
mål att personen framöver kan vistas i det
moderna samhällets elektrifierade miljö utan
besvåir.
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