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Dialogmöte 4 feb 2O2O kl 10.00-11.00
Elöverkänsligas organisation och Region
Kalmar län
Funktionsrätt Kalmar län, Iokal Gotland

Deltagare fmed kort beskrivning av verksamheter)
Magnus Andersson, ordförande Elöverkänsligas förening Kalmar län
Åke Ring, ordförande Funktionsrätt Kalmar län
Sara Cullin Rinaldo, kanslichef Funktionsrätt Kalmar län
Funktionsrätt Kalmar län är länets största samarbetsorganisation, med 3l-
medlemföreningar, som aktivt försöker förbättra livsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning.
Martin R Olsson, förvaltningschef Regionservice Kalmar län
Susanna Kohlin, strateg lokalansvarig Regionservice Kalmar län
Regionservice bestar av medarbetare från fler olika yrkesgrupper. som har
specialistkompetens inom olika områden. Tillsammans ansvirar, utfor och utvecklar de
servicetjänster ltir Region Kalmar läns alla verksamheter, exempelvis inom transport.
kost, teleservice, lasti ghetsdrift. bygg" upphandling och ekonomiservice.

Förhandsinformation
Anledningen till att vi träffades 4 feb var att under 2019 beslutade Funktionsrätt
Kalmar läns styrelse foljande:

o Att skriva skrivelse till Region Kalmar län om medlemsorganisationen
Elöverlänsligas förenings besvärliga situation, både vid vårdkontakter
samt möjlighet att delta i möten/träffar/tillgänglighets- och
funktionshinderråd.
Det handlar om tillgängliga lokaler och Funktionsrätt stödjer
organisationen. Drabbade i Elöverkänsligas organisation har, vid ett
flertal tillfällen tidigare,gjort skrivelser och mött ansvariga för Regionens

[f d landstinget) förvaltning i hopp om förbättringsåtgärder. Det har inte
upplevts från föreningen att det skett några forsök till dialog. Nu hoppas
vi på bättring från Region Kalmar län!

o Svaret på skrivelsen kom till Funktionsrätts kännedom via
Funktionshinderrrådet i höstas. När vi tagit det i beaktning så beslöt
styrelsen i Funktionsrätt att söka ansvarig for en dialog.
Martin och Sara planerade att mötet skulle ske i februari och i våra
lokaler på Nygatan, Kalmar. Vi har kännedom hur vi stänger av det
trådlösa nätet, vilket är en stor fordel för tillgängligheten. Funktionsrätt
Kalmar län upplevde det som positivt att Regionens tjänsteman var villig
att besöka oss,då det är den motsatta situationen som brukar
forekomma.

Sammanträdet 4feb
Oå Åke hälsat välkomna så förklarade han syftet med att träffas och ha en dialog
tillsammans. Det gäller vårdlokaler som elöverkänsliga inte blir sämre av av



vistas i om behov av vård blir aktuellt samt möjlighet att kunna ha
sammanträden i föreningen i någon fungerande länslokal.
Magnus gav kort information om hur bemötandet i vården kan se ut och att det
inte är acceptabelt. Vårdpersonal behöver utbildning och kunskap om ämnet, och

det är ledningens ansvar.
Martin uttryckte att det är inte forvaltningens ansvar men att det säkert finns
att arbeta med när det gäller bemötande i vården.
Vidare uppmärksammade Magnus oss på Regionens svarsinnehåll i senaste

skrivelsen. Då användes benämningen "upplevd elöverkanslighet". Vid senaste

mötet med regionpolitikerna kom man överens om att uttrycket inte är lämpligt
att användas! Der är värt att informera om att Fibromyaligi avfärdades förr som

en psykisk sjukdom.

Dialogen fortsätter och Magnus undrade över tillfället då företaget AMA-konsult
var och uppmätte de elsanerade lokalerna 20LB gällande den elektromagnetiska
miljön på uppdrag av regionen. Hans organization är naturligtvis intresserade av
hur ökad trådlös teknik har förändrat miljön I dessa lokaler och om det finns
förbättringsforslag av konsulten. Det har dessutom tidigare önskats att få läsa

det protokollet som gjordes under mätningsdagarna, men Regionservice har inte
gått drabbade till mötes i frågan. Varfor?

Martin informerade om att på t ex akutmottagningen så stängs alltid det trådlÖsa
av på begäran. Det finns dock en naturlig gränsdragning för detta då sjukvårdens
uppgift är att rädda liv och många apparaturer fungerar med uppkoppling mot
trådlöst.
Be§mret är att Socialstyrelsen inte skrivit diagnoskod på

funktionsnedsättningen och skepsis finns i samhället.

En aspekt till denna fråga är att forskningen tyvärr påverkas av ekonomiska
medel som inte är oberoende i frågan om digital trådlös tekniks påverkan på

människor, djur och natur. Dessutom borde regionen ha förståelse for
elöverkänslighet då de erfarit att de problem med förändringar i den
elektromagnetiska miljön som deras egna anställde med elöverkänslighet haft,

alltid har kunnat verifieras med objektiva mätmetoder.

Susanne hade med en lista på elsanerade lokaler. När vi undrade om vi fick titta
på den så fick varken Magnus eller Funktionsrätt fick se på den. Vi hade inte
heller tidigare hört talas om att det finns någon sådan lista. Är det trovärdigt
material?

Susanne berättade att funktionshinderorganisationernas
Ritning s g r an skn ing sg r up p löp ande granskar byggritningar vi d o m- och

nybyggnationer av Regionens lokaler. Det gäller att denna grupp tänker ur ett
brett perspektiv och också har kunskap om personer med elöverkänslighet. Det

är såklart viktigt och Funktionsrätts organisation ska informera nämnda
gruppen.



Vad vi kom överens om:
Funktionsrätt tog på sig att:
Ta upp frågan och informera sina representanter i Ritningsgranskningsgruppen.
Det finns även representanter från organisationer som valt att stå utanför vår
samarbetsorganisation och mer tveksam om vi når dem.
Förvaltingschefen tog på sig att:
Återkomma med resultat på strålningsmätningar i vårdlokaler.
Ge berörda möjlighet att läsa Region Kalmar läns förteckning over tillgängliga
lokaler för personer med elöverkänslighet.

Regionen och Funktionsrätt ska höras av efter ca en månad för återkoppling och

besked om hur långt man kommit framåt i frågan.

Minnesanteckningar skrivna av: Sara Cullin Rinaldo
e-Dost: sara@funktionsrattkalmarlanse t nr: 0480-43 0B 51,,073-061,01, 46
och Magnus Andersson


