Ann-Marie Lidmark. Är de verkligen sjuka? BESKRIVNING AV ELÖVERKÄNSLIGA OCH TANDVÅRDSSKADADE I SAMHÄLLET

Är de verkligen sjuka?
Beskrivning av elöverkänsliga
och tandvårdsskadade i samhället
Fibromyalgi, psykiska sjukdomar, kroniskt trötthetssyndrom och
utbrändhet/utmattningssyndrom är vanliga diagnoser bland medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
Med rätt diagnos och adekvat behandling förbättrar ﬂertalet hälsan
och kan efter en tid åter fungera i samhället.
Projektet Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade
(HET) har kartlagt symtom, behandling i vården och vilka åtgärder som
förbättrat hälsan hos medlemmarna i de två förbunden. En stor förbättringspotential kan konstateras hos båda medlemsgrupperna om de undviker
elektromagnetiska fält och byter tandfyllningar. Omläggning av kosten
eller intag av kosttillskott påverkade också hälsan positivt.
Sanering av elektromagnetiska fält i hemmiljön kostar mellan 50 000 och
100 000 kr och fyllningsbyten i genomsnitt 10 000 kr. Även om kostnaderna
skulle fördubblas har åtgärderna hög samhällsekonomisk lönsamhet.
ISBN 978-91-976589-8-0

Tandvårdsskadeförbundet

Ann-Marie Lidmark

Är de
verkligen
sjuka?
BESKRIVNING AV ELÖVERKÄNSLIGA OCH
TANDVÅRDSSKADADE I SAMHÄLLET

Slutrapport från
HET-projektet

Följande delrapporter har publicerats inom ramen för HET-projektet.
Samtliga rapporter finns på projektets hemsida www.hetprojektet.info .
Information om Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987 under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB. För närvarande har förbundet över
3 000 medlemmar och är medlem i Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO.
Förbundets målsättning är att ge stöd åt drabbade medlemmar och att arbeta
för skadade medlemmars medborgerliga rättigheter och att förståelsen för deras
situation i samhället förbättras. Förbundet sprider information, bl.a. via medlemstidningen Ljusglimten, broschyrer och böcker.
Ett aktivt arbete bedrivs för att påverka samhället att satsa på åtgärder som är
ägnade att lösa de drabbades problem och hindra att fler skadas.
Medlemsavgiften är 200 kr (100 kr första året) för medlem eller stödmedlem
och betalas in på postgiro 67 84 45-8 eller bankgiro 788-2970, varvid ett informationspaket erhålls. Mer information finns på förbundets hemsida www.feb.se
eller ring telefonnummer 08-712 90 65.

Rapport nr 1/2006
Sjuk av dentala material.
Sammanställning av 8 seminarier med medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet.
Rapport nr 2/2006
Sjuk av dentala material.
Egna upplevelser av sjukdomen, vården och tillfrisknandet.
Rapport nr 3/2006
Sjuk av elektromagnetiska fält.
Sammanfattning av brev.
Rapport nr 4/2007
Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården.
Redovisning av enkätundersökning.
Rapport nr 5/2007
Behandlingsmetoder för tandvårdsskadade och elöverkänsliga.
Intervjuer med läkare och tandläkare.

Information om Tandvårdsskadeförbundet
Tandvårdsskadeförbundet ( Tf ) är en idéell och partipolitiskt obunden handikapporganisation, som sprider kunskap om hälsorisker av olika tandvårdsmaterial. Tf vill stoppa tandvårdens användning av okontrollerade, giftiga och
allergiframkallande produkter, bl.a. amalgam. Tf kräver ett obligatoriskt rapporteringssystem för biverkningar.
Tandvårdsskadade ska som andra sjuka ha rätt till korrekt diagnos, vård och
behandling liksom tillgång till samhällets sociala trygghetssystem. Tf samverkar
med svenska och internationella organisationer med likartad målsättning och ger
genom rådgivningsverksamhet information, hjälp och stöd till enskilt drabbade
medlemmar.
Medlemskap erhålls genom att sätta in 175 kr på plusgiro 436 89 11-6 eller
på bankgiro 5628-7683. För ytterligare 50 kr, dvs. totalt 225 kr, inkluderas ett
informationspaket bestående av bl.a. ABC-häftet. Mer information finns på förbundets hemsida www.tf.nu eller ring telefonnummer 0520-80 600.

Rapport nr 6/2007
Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m. och behandling i vården.
Redovisning av enkätundersökning.
Rapport nr 7/2008
Hjälpmedel för elöverkänsliga.
Rapport nr 8/2008
Uppföljning av hälso- och sjukvården för elöverkänsliga och tandvårdsskadade

Är de verkligen sjuka?
Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället.

Slutrapport från HET-projektet

Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade (HET-projektet)
drivs av Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet gemensamt
med medel från Allmänna arvsfonden.
Projektledare och författare: Ann-Marie Lidmark
Ledamöter i referensgruppen:
Ann-Christine Arvidsson, Elöverkänsligas Riksförbund
Lena Ekström, Elöverkänsligas Riksförbund (från mars 2007)
Eiwy Kronholm, Elöverkänsligas Riksförbund (från februari 2006)
Margaretha Molius, Tandvårdsskadeförbundet
Jan Rennerfelt, Tandvårdsskadeförbundet
Marie Winqvist, Elöverkänsligas Riksförbund (augusti 2005-februari 2006)

1

HET-projektet. Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade. www.hetprojektet.info
Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället. Slutrapport från HET-projektet.
Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet
Projektet har bekostats av Allmänna arvsfonden.
© Elöverkänsligas Riksförbund, Tandvårdsskadeförbundet och AnnMarie Lidmark. Stockholm 2008-01-30
Omslag: Ann-Christin Reybekiel
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås.
ISBN 978-91-976589-8-0

2

Förord
Projektet ”Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade” har drivits gemensamt av Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
Projektet har haft till syfte att kartlägga problembilden för förbundens två medlemsgrupper, ge förslag till behandlingsprogram och andra åtgärder och slutligen
redovisa uppföljning och utveckling av kvalitetskriterier för vård av elöverkänsliga och tandvårdsskadade.
Detta gedigna arbete visar att elöverkänsliga och tandvårdsskadade har liknande symtombilder, men ändå delvis olika. Många är både elöverkänsliga och
tandvårdsskadade och har således besvär som överlappar varandra.
Vi kan konstatera att det tar många år av lidande innan sjukdomens orsaker
blir klarlagda, vilket innebär att sjukvården inte klarar att diagnostisera dessa
patientgrupper på rätt sätt. Kartläggningen visar också att våra medlemmar ofta
behandlas kränkande och nonchalant i vården.
Arbetet har resulterat i behandlingsförslag som de två förbunden gemensamt
överlämnar till Socialstyrelsen och de olika landstingen. Föreslagen behandling
grundas främst på medlemmarnas egna erfarenheter. Av de statistiska analyserna
att döma minskar elöverkänsligas symtom i lågstrålande miljöer och flertalet
tandvårdsskadade förbättrar hälsan efter fyllningsbyten.
Vi kan konstatera att kompetensutveckling av både läkare och tandläkare behövs för att förbättra situationen för elöverkänsliga och tandvårdskadade. Därtill
måste Socialstyrelsen ta ansvar för att stötta adekvat behandling av dessa patientgrupper och tillåta behandling med bl.a. vitamin- och mineralterapi.
Elöverkänsliga och tandvårdsskadade är inga små patientgrupper. Det handlar
om flera hundra tusen personer och sammantaget är det betydligt fler än antalet
diabetiker i landet Kostnaden för elsanering och sanering av dentala material är
marginell i förhållande till samhällets utgifter för sjukskrivning och sjukvård av
dessa patientgrupper.
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Tidig upptäckt och adekvat behandling kan bli stora klipp för samhället samtidigt som våra medlemsgrupper får snabbare och bättre vård. Elöverkänsligas
Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet kommer gemensamt att arbeta för
att utveckla och förbättra behandling och vård av elöverkänsliga och tandvårdsskadade.
Slutligen vill vi tacka projektledaren, personerna i referensgruppen och alla
medlemmar, läkare, tandläkare och forskare som deltagit i arbetet och gjort det
möjligt att få denna unika sammanställning av våra medlemsgruppers besvärsbilder och andra problem. Vi vill särskilt tacka Allmänna arvsfonden som med
sitt bidrag gjort det möjligt att genomföra detta fleråriga projekt.
Stockholm i januari 2008

Trollhättan i januari 2008

Otto Rehbinder
Ordförande i
Elöverkänsligas Riksförbund

Margaretha Molius
Ordförande i
Tandvårdsskadeförbundet

4

Innehållsförteckning
Sammanfattning
Summary

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

7

10

1.
1.1
1.2

Inledning ……………………………………………………………………………………………………………… 14
Kartläggning av symtom och andra problem ……………………………………… 14
Beprövad erfarenhet ………………………………………………………………………………………… 15

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Besvär av el och/eller dentala material ……………………………………………… 17
Elöverkänsligas situation ………………………………………………………………………………… 17
Tandvårdsskadades situation ……………………………………………………………………… 19
Omfattande sjuklighet i båda grupperna ………………………………………………… 21
Likheter mellan elöverkänsliga och tandvårdsskadade ………………… 25
Många har haft amalgam i tänderna och bytt fyllningar ………………… 25
Lång sjukdomstid innan orsakerna blev kända …………………………………… 26
Beskrivning av den allmänna hälsan ……………………………………………………… 27
Medlemsgruppernas sammansättning …………………………………………………… 30
Andel elöverkänsliga och tandvårdsskadade i landet……………………… 30

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Elöverkänsligas erfarenheter …………………………………………………………………… 32
Känsligheten individuellt betingad ……………………………………………………………… 32
Utlösande faktorer och symtom ………………………………………………………………… 33
Färre symtom i lågstrålande miljöer ………………………………………………………… 34
Åtgärder för att reducera de elektromagnetiska fälten …………………… 35
Bidrag till elsanering hemma ………………………………………………………………………… 36
Andra behandlingar som minskat symtomen ……………………………………… 36
Annan överkänslighet ……………………………………………………………………………………… 38
Sjuk vid besök i vården …………………………………………………………………………………… 39
Omöjligt att vistas på sjukhus ……………………………………………………………………… 40
Svårigheter med resor till och från sjukhuset ……………………………………… 41
Oro för ålderdomen …………………………………………………………………………………………… 42
Kom på det själva ……………………………………………………………………………………………… 43
Diagnos på sjukintyget …………………………………………………………………………………… 43

5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Tandvårdsskadades erfarenheter ………………………………………………………… 45
Bättre hälsa efter sanering …………………………………………………………………………… 45
Sanering av dentala material ……………………………………………………………………… 47
Hälsan i samband med och efter sanering …………………………………………… 49
Andra behandlingar än sanering som bidragit till bättre hälsa …… 53
Diagnos på sjukintyget …………………………………………………………………………………… 55

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Internationell utblick ……………………………………………………………………………………… 57
Miljöhälsocentret i Dallas i USA ………………………………………………………………… 57
Pfeiffercentret utanför Chicago i USA ……………………………………………………… 58
Specialkliniken i Neukirchen i Tyskland…………………………………………………… 60
Santa Monica-kliniken i Falköping/Mexiko …………………………………………… 60
Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ………………… 61
Svenska läkares och tandläkares kliniska erfarenheter ………………… 62

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Vårdgivarens möjligheter till behandling ………………………………………… 66
Omfattande problembild ………………………………………………………………………………… 66
Primära eller sekundära sjukdomar ………………………………………………………… 69
Differentialdiagnoser ………………………………………………………………………………………… 70
Undersökning av tandläkare ………………………………………………………………………… 71
Medicinska undersökningar och provtagningar ………………………………… 71
Åtgärder …………………………………………………………………………………………………………………… 75
Sjukintyg ………………………………………………………………………………………………………………… 79
Symtomformulär ………………………………………………………………………………………………… 81

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Bättre vård och behandling ……………………………………………………………………… 83
Bemötandet i vården ………………………………………………………………………………………… 83
Psykosomatisk förklaringsmodell ……………………………………………………………… 84
Bristfälliga kunskaper ……………………………………………………………………………………… 85
Behandlingsteam ………………………………………………………………………………………………… 86
Problem med tillgänglighet …………………………………………………………………………… 86
Alternativmedicinsk vård ………………………………………………………………………………… 87
Fyllningsbyten och tandvårdsförordningen …………………………………………… 87
Kostnader för elöverkänsliga och tandvårdsskadade ……………………… 88

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Kunskapsutveckling och information ………………………………………………… 90
Forskning och klinisk utveckling ………………………………………………………………… 90
Utbildning av läkare och tandläkare ………………………………………………………… 94
Utnyttja kommunens planmonopol …………………………………………………………… 95
Information om elöverkänslighet och tandvårdsskador ………………… 96

Referenser ………………………………………………………………………………………………………………………… 97
Bilaga …………………………………………………………………………………………………………………………………100
6

Sammanfattning
Stor förbättringspotential finns bland medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet och sjukligheten skulle minska radikalt med
rätt diagnos och adekvat behandling. Det visar den kartläggning av symtom och
andra besvär som gjorts i det s.k. HET-projektet (Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade).
Projektet har under en treårsperiod drivits gemensamt av Elöverkänsligas
Riksförbund och Tandvårdskadeförbundet med medel från Allmänna arvsfonden. Via seminarier med medlemmarna, djupintervjuer, uppmaning att skriva
till projektet och sammanställning av medlemsenkäter har både kvalitativa och
kvantitativa kartläggningar kunnat göras. Underlaget till denna slutrapport i form
av åtta delrapporter finns på projektets hemsida www.hetprojektet.info.

Hälsan kan förbättras hos både elöverkänsliga och tandvårdsskadade
Hittills har sjukvården inte uppmärksammat möjligheterna för elöverkänsliga
och tandvårdsskadade att förbättra hälsan utan främst betraktat deras symtom
som psykosomatiska. Därför dröjer det ofta flera år eller årtionden innan orsaken
till dessa sjukdomsproblem uppdagas, vilket medför både stort lidande för de
drabbade och höga samhällskostnader.
Elöverkänsliga och tandvårdsskadade är inga små patientgrupper, betraktat
med sjukvårdens ögon. Det handlar sammantaget om 250 000 till 800 000 personer som är sjuka av elektromagnetiska fält och/eller av dentala material. Som
jämförelse kan nämnas att omkring 300 000 svenskar har diabetes.

Många olika symtom
Kartläggningen visar att medlemmarna lider av många olika symtom samtidigt,
t.ex. onormal trötthet, koncentrations- och minnesproblem, mag- och tarmbesvär, svår värk, hudproblem, ångest och depressioner. Vanliga diagnoser är fibromyalgi, psykiska sjukdomar, kroniskt trötthetssyndrom och utbrändhet.
Trots likheter i symtombilderna mellan de två grupperna visar insamlade data
vissa skillnader mellan symtomen för elöverkänsliga respektive tandvårdsskadade.
Elöverkänsliga drabbas ofta av hudproblem, värmekänsla i huvudet och irritation/
stickningar i ögonen medan tandvårdsskadades problem karaktäriseras av ångest och
depressioner samt metallsmak i munnen. En del beväras både av elektromagnetiska
fält och dentala material och därför kan symtomgrupperna överlappa varandra.
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Förbättringspotentialen stor
Symtomen avtog hos 77 procent av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund när exponeringen för elektromagnetiska fält minskade och 44 procent förbättrade hälsan efter sanering av dentala material. Av Tandvårdsskadeförbundets
medlemmar blev 59 procent bättre efter fyllningsbyte och var femte upplevde
minskad känslighet för elektromagnetiska fält efter avslutad sanering. Således
finns tydliga kopplingar mellan de två grupperna.
Förbättringen förstärktes ytterligare med bl.a. näringsterapi och en majoritet
medlemmar i båda förbunden tog kosttillskott varje dag. Flera uppgav att de blev
sämre när de avbröt denna behandling och att hälsan förbättrades när de återigen
började med kosttillskotten.

Internationell utblick
I rapporten beskrivs behandling av elöverkänsliga och tandvårdsskadade på kliniker i USA, Tyskland och Sverige. Överallt utgör sanering av dentala material,
avgiftning av kroppen, näringsterapi och försök att kartlägga och minska exponeringen för olika allergener basen i behandlingen. Kliniken i Tyskland arbetar
aktivt även med problem från mag-tarmkanalen.

Dåligt bemötande i vården
Många anser sig dåligt bemötta i vården. Flera exempel, som kan betraktas som
trakasserier, förekommer i de många kommentarerna från medlemmarna. Detta
trots att lagstiftningen är tydlig och att ett bra bemötande betyder mycket för tillfrisknandet. Även tillgängligheten till vården är låg för elöverkänsliga, eftersom
flertalet vårdcentraler och sjukhus saknar elsanerade rum. Kraftfulla åtgärder
behövs för att förbättra situationen för elöverkänsliga och tandvårdsskadade.
Av enkäterna till medlemmarna framgår att flertalet fick vänta många år innan
de förstod orsakerna till sina problem och att det sällan var sjukvården som ställde diagnosen. Elöverkänsliga hade i genomsnitt varit sjuka i två år innan orsakssambanden blev tydliga och de tandvårdskadade i medeltal 12 år.

Höga samhällskostnader för sjukdom
Samhällets kostnader för elöverkänsliga och tandvårdsskadade är höga. Enkäterna visade att 46 respektive 34 procent av medlemmarna i de två förbunden
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uppbar någon form av sjukersättning på hel- eller deltid. Till detta kommer allmänna sjukvårdskostnader.
Kostnaden för elsanering av en bostad uppskattas till mellan 50 000 och
100 000 kr. Den genomsnittliga kostnaden för sanering av dentala material är
10 000 kr enligt Socialstyrelsen. Summorna kan variera beroende på lokala och
individuella förutsättningar. Även om kostnaderna skulle fördubblas är sanering
av el och/eller dentala material kostnadseffektivt för vården och har hög samhällsekonomisk lönsamhet.

Kompetensutveckling behövs
Läkare och tandläkare behöver kompetensutveckling för att snabbare kunna
diagnostisera personer som lider av elöverkänslighet eller av biverkningar av
dentala material samt för att kunna ge rätt behandling. En svårighet är att en
psykosomatisk förklaringsmodell slagit rot inom läkar- och tandläkarkåren och
gjort det svårt att få gehör för biokemiska förklaringar.

Forskning och utveckling
Flera förslag till klinisk utveckling och forskning har kommit fram under arbetet
med projektet. Utveckling och utvärdering av nu använda metoder behövs för
att göra dem evidensbaserade. Intressant är att vidareutveckla olika metoder för
näringsterapi och även att undersöka genetiska skillnader, t.ex. problem med avgiftning av tungmetaller. Att påskynda och förbättra avgiftningen hos personer
med långsam utsöndring av gifter tillhör också angelägna metoder att utveckla.

Information
Information från den offentliga vården till elöverkänsliga eller tandvårdsskadade är i
dag näst intill obefintlig. Det finns ingenting om vilka besvär som kan orsakas av elektromagnetiska fält eller av dentala material på landstingens hemsidor. Inte heller ges sådana upplysningar av sjukvårdsrådgivningen. Flertalet kommuner saknar information
om elsanering, handikapphjälpmedel och vilka möjlighet till bidrag som finns.
Enda chansen att få kunskaper om dessa problem i dag är att titta på Elöverkänsligas Riksförbunds och Tandvårdsskadeförbundets hemsidor eller andra
privata sådana. Förbundens medlemstidningar, böcker och annan litteratur finns
också för den som önskar lära sig mer. Förbättrad och lätt tillgänglig information
från landstingen och andra offentliga organ behövs när det gäller vanliga besvär
av elektromagnetiska fält och biverkningar av dentala material.
9

Summary
There is a large potential for recovery among the members of The Swedish Association for the ElectroSensitive and The Swedish Association of Dental Mercury Patients and poor health would decrease radically with the correct diagnosis
and adequate treatment. This is what the mapping of pains and other symptoms
which has been carried out in the so-called HET project shows (Health problems
for Electrosensitive and Dental mercury patients).
The project has, during a three-year period, been run together with The Swedish Association for the ElectroSensitive and The Swedish Association of Dental
Mercury Patients using means from The Swedish State Inheritance Fund. Via
seminars for the members, in-depth interviews, petitions to write to the project
and compilation of member surveys, both qualitative and quantitative mapping
has been carried out. The basis of this final report is split into eight sub reports
which can be found on the project’s homepage www.hetprojekt.info.

Health can be improved both for electrosensitive and dental mercury patients.
Until now, the medical service has not paid any attention to the possibilities for
electrosensitive and dental mercury patients to improve their health, but has instead regarded their symptoms as psychosomatic. That is why it often takes years
or decades before the cause of these illness problems are brought to light, something which causes great suffering for the patients and high costs for society.
From the medical service’s point of view, the electrosensitive and dental mercury patients are not small groups of patients. All in all there are about 250 000 to
800 000 people who are ill due to electromagnetic fields and/or dental materials.
In comparison, approximately 300 000 Swedes have diabetes.

Many different symptoms
The mapping shows that the members suffer from many different symptoms
simultaneously, e.g. abnormal fatigue, concentration- and memory problems,
stomach and intestinal problems, severe pain, skin afflictions, anxiety and depression. Usual diagnoses are fibrositis, psychological illnesses, chronic fatigue
syndrome and burnout.
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Even though the symptoms for the two groups are similar, accumulated data
shows certain differences between the symptoms for the electrosensitive and dental mercury patients. The electrosensitive are often affected by skin afflictions, a
heat sensation in their head and irritation/pricking sensation in their eyes while
dental mercury patients’ problems are characterized by anxiety and depression
and a metallic taste in the mouth. Some are bothered by both electromagnetic
fields and dental materials and therefore the symptom groups overlap.

The potential for improvement is large
The symptoms decreased in 77 percent of the members of The Swedish Association for the ElectroSensitive when the exposure to electromagnetic fields decreased and 44 percent improved their health after having their dental materials
replaced. 59 percent of the members of The Swedish Association of Dental Mercury Patients improved after having their fillings changed and every one in five
experienced a decreased sensitivity to electromagnetic fields after having their
dental materials replaced. Therefore there are clear connections between the two
groups.
The improvement was strengthened further using, among other things, nutrient therapy and a majority of both associations ate diet supplements every day.
Several declared that their health deteriorated when they discontinued this treatment and that their health improved when they started eating diet supplements
again.

International point of view
In the report the treatment of the electrosensitive and dental mercury patients in
clinics in the US, Germany and Sweden are described. Everywhere, replacing
dental material, detoxifying the body, nutrient therapy and trying to map and
decrease the exposure to different allergens provides the basis for the treatment.
The clinic in Germany also works actively with stomach- and intestinal problems. Swedish doctors and dentists who have many electrosensitive- and dental
mercury patients use similar methods of treatment as care providers in other
countries.
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Bad reception within the medical service
Many are of the opinion that they have been badly received when seeking medical treatment. Several examples, which could be seen as harassment, are prevalent in the members’ comments. This in spite of that legislation is clear and that
a sympathetic reception means a lot for recovery. Even the accessibility to the
medical service for electrosensitive is poor as most care centres and hospitals do
not have rooms free of electromagnetic fields. Significant measures are required
to improve the situation for the electrosensitive and dental mercury patients.
From the member survey it is clear that several had to wait many years before
understanding the causes of their problems and that it was rarely the medical
service which made the diagnosis. The electrosensitive had, on average, been
ill for two years before the causal connections became clear and dental mercury
patients on average 12 years.

High costs for society for illnesses
Society’s costs for the electrosensitive and dental mercury patients are high. The
survey shows that 46 and 34 percent of the members respectively received some
form of sickness benefit, either 100 % or 50 %. Then general medical costs have
to be added.
The cost of removing all electromagnetic fields from a flat is estimated at
between 50 000 and 100 000 SEK. According to The National Swedish Board
of Health and Welfare, the average cost for replacing dental materials is 10 000
SEK Costs can vary depending on local and individual conditions. Even if the
costs for removing all electromagnetic fields and/or dental materials were to increase twofold, it would still be cost efficient for the medical service and very
profitable from a socioeconomic point of view.

Need for in-service training
Doctors and dentists need in-service training to diagnose more quickly people
who suffer from electrosensitivity or from the side effects of dental materials as
well as being able to administer the correct treatment. One difficulty is that a psychosomatic explanation has taken root within the doctor- and dentist profession
and made it difficult for biochemical explanations to be heard.
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Research and development
Several proposals for clinical development and research have been suggested
during the work on this project. The development and evaluation of methods
which are in use are required to make these suggestions evidence based. It would
be interesting to further develop different methods for nutrient therapy and to investigate genetic differences, e.g. problems concerning removal of heavy metals.
To hasten and improve the detoxification of people who suffer from a slow secretion of poison is also one of the methods which requires development urgently.

Information
Currently, information from the public medical service to the electrosensitive
and dental mercury patients is all but non-existent. On the county council homepages there is nothing about what pains can be caused by electromagnetic fields
or by dental materials. No such information is provided by the medical service
advice centre. Most municipalities lack information regarding removing electromagnetic fields, handicap aids and what opportunities are available for receiving
grants.
The only chance of obtaining information regarding these problems is to read
the homepages of The Swedish Association for the ElectroSensitive and The
Swedish Association of Dental Mercury Patients or other private homepages.
The associations’ member newspapers, books and other literature are also available for anyone wishing to learn more. Improved and easily accessible information from the county councils and other public institutions is required when
dealing with ordinary problems caused by electromagnetic fields or side effects
due to dental materials.
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1. Inledning
Medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och i Tandvårdsskadeförbundet
har stor samlad erfarenhet av vilka behandlingar och andra åtgärder som förbättrat deras hälsa. Detsamma gäller läkare och tandläkare i Sverige och utomlands
som med framgång behandlar patienter med besvär av elektromagnetiska fält
och dentala material.
Förbättringspotentialen är hög om rätt åtgärder sätts in och många sjukskrivningar skulle kunna undvikas eller förkortas genom tidig diagnos och adekvat
behandling. Sjukvården har dock sällan uppmärksammat möjligheterna till behandling utan betraktar främst symtomen som psykiska eller psykosomatiska.
Ofta dröjer det därför flera år eller årtionden innan orsaken till sjukdomsproblemen uppdagas, vilket medför stort lidande för de drabbade och höga samhällskostnader.
Vanliga symtom vid exponering för elektromagnetiska fält och/eller dentala
material är smärtor i muskler och leder, mag- och tarmproblem, huvudvärk, problem med ögonen, sömnsvårigheter och extrem trötthet. Mångåriga sjukskrivningar är vanliga liksom förtida pensioneringar. En majoritet av de personer
som relaterar sina symtom till elektromagnetiska fält eller dentala material är
missnöjda med vården, bemötandet och övrig hjälp samhället ger eller borde ge.
Detta har varit känt länge [1], men inte föranlett åtgärder som förändrat situationen för de drabbade.
Denna utredning har gjorts för att kartlägga situationen för medlemmarna i
Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet samt för att redovisa vilka behandlingar eller andra åtgärder som förbättrar deras hälsa. Dessa
kunskaper bör vara av stort intresse för läkare och tandläkare liksom för annan
vårdpersonal samt tjänstemän och politiker.

1.1

Kartläggning av symtom och andra problem

Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet sökte 2004 medel
från Allmänna arvsfonden för att kartlägga problembilden för sina medlemmar i
syfte att förbättra omhändertagandet inom vården och det övriga samhället (bilaga 1). Medel beviljades och projektet har pågått sedan hösten 2005 under namnet
Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade (HET-projektet).
En detaljerad kartläggning av de två medlemsgrupperna har kunnat genomföras inom ramen för projektet. Seminarier har hållits runt om i landet där medlemmarna fått redovisa sina erfarenheter när det gäller den egna besvärsbilden,
bemötandet i vården, kontakten med kommunala tjänstemän samt vilka behand14

lingar som förbättrat hälsan [2]. De som inte kunnat delta på seminarier, t.ex. på
grund av allvarlig elöverkänslighet, har ombetts att skriva brev till projektet [3].
Därtill har djupintervjuer gjorts med tio personer som varit sjuka av dentala material [4] och med fem läkare och två tandläkare med erfarenhet av patienter som
relaterar sina symtom till elektromagnetiska fält och dentala material [5].
Fakta som framkom i de första delrapporterna låg till grund för frågeenkäterna, som senare skickades ut till 1 000 medlemmar från respektive förbund
[6, 7]. Samtliga undersökningar har redovisats i form av delrapporter som finns
på projektets hemsida www.hetprojektet.info.
Utifrån denna omfattande kartläggning har förslag till behandlingsprogram
tagits fram (se kapitel 6), vilket också finns i sammanfattning på projektets hemsida. Utgångspunkten har varit att presentera medlemmarnas egna erfarenheter
av bra vård och annan behandling. Behandlingsprogrammet har också diskuterats på ett seminarium med läkare och tandläkare (2007-10-22) för att få med
även deras synpunkter. Slutligen har programmet remitterats till förbundens distrikt och föreningar och medlemmarnas synpunkter har starkt bidragit till slutresultatet.

1.2

Beprövad erfarenhet

Denna utredning och dess resultat gäller de två förbundens medlemmar och
slutsatserna stämmer därför inte med säkerhet med situationen för alla elöverkänsliga eller tandvårdsskadade. De behandlingar och andra åtgärder, som enligt
utredningens analyser med framgång använts av medlemmarna, bör dock betraktas som ”beprövad erfarenhet” då de bygger på flera tusen vittnesmål. Medlemmarnas erfarenheter stämmer därtill väl med den vetenskapliga litteraturen samt
med de behandlingsmetoder som används vid klinikerna i USA och Tyskland (se
kapitel 5).
Sammanställningen av medlemsgruppernas besvärsbilder och förslaget till behandlings-program (kapitel 6) är i huvudsak tänkt att användas i vården för att öka
kompetensen hos läkare, tandläkare och annan vårdpersonal. Förhoppningen är att
materialet också ska ge underlag för politiska beslut. För att garantera rätt diagnos
och adekvat behandling av elöverkänsliga och tandvårdsskadade behöver nuvarande rutiner för provtagning och behandling ses över och förbättras.
Många oklarheter har uppmärksammats under utredningens gång och för att
skapa bättre kunskap behövs både utvärdering av klinisk verksamhet och forskning. Det handlar framför allt om att bättre beskriva de två sjukdomsgrupperna
och orsakerna till deras besvär samt att utveckla evidensbaserade behandlingsmetoder (se mer kapitel 8).
I den fortsatta rapporten kommer personer som får symtom vid exponering
av elektromagnetiska fält att kallas elöverkänsliga och personer som besväras
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av dentala material och/eller rot- och käkinfektioner att kallas för tandvårdsskadade. Begreppet elektromagnetiska fält används som samlingsnamn för såväl
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält som radiofrekvent strålning. Redovisningen görs som tidigare nämnts utifrån medlemmarnas samlade erfarenheter
och hänvisning sker i första hand till projektets olika delrapporter.
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2. Besvär av el och/eller
dentala material
Flertalet medlemmar i Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet
är eller har varit svårt sjuka av elektromagnetiska fält och/eller av tandfyllningsmaterial som de är allergiska eller överkänsliga mot. Dessutom känner de sig ifrågasatta
av omgivningen, eftersom deras symtom ofta betraktas som psykiska och inbillade.
Många har fått kämpa sig till den behandling som senare förbättrade deras hälsa.
För att ge en bild av medlemmarnas problem och deras situation i samhället återges nedan ett litet urval av de personliga kommentarer som lämnats till
projektet. Först redovisas elöverkänsligas [3, 4 och 6] och tandvårdsskadades
[2,4 och 7] egna berättelser och därefter mer generella besvärsbilder och andra
problem som ofta drabbar medlemmarna.

2.1

Elöverkänsligas situation

Elöverkänsliga har ofta många olika symtom. Det handlar om enorm trötthet,
virrighet, brännande hud och värk och en del blir mycket ljuskänsliga.
– Det är som att ha fått en enkelbiljett till Helvetet och man får ta sig därifrån
bäst man kan, skrev en kvinna. En annan person skrev att det var som att ha insjuknat i Parkinson, MS och demens samtidigt.
Symtomen beskrevs som att ha tandvärk i hela kroppen och det förekom dessutom yrsel, talsvårigheter, blodtrycksstegring och muskelsvaghet. Rödflammiga kinder, armar och överkropp, igensvullna ögon och stick som av nålar över hela kroppen
var andra symtom som redovisades i de många personliga kommentarerna.
En del kunde svimma eller blev så förvirrade att de inte kunde hitta hem när
de utsattes för elektromagnetiska fält. Symtomen kunde komma med en gång
eller först efter flera timmar och satt för det mesta i en till tre dagar eller längre.
Ibland förvärrades symtomen de första dagarna för att därefter avta.
Minskad känslighet för elektromagnetiska fält
En kvinna skrev att hon tidigare varit mycket sjuk så fort hon exponerades för
elektromagnetiska fält. Nu har hon betydligt större tålighet mot sådana fält och
har sakta börjat tillfriskna. Hon skrev så här:
– Var för tre år sedan så dålig att vi bodde i en barack ute i skogen i tre månader. Jag fick kramper i olika muskler och i de inre organen. Jag kräktes varje
dag i ca 2 månader och tappade 14 kg. Efter kostomläggning till stenålderskost
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kom en otrolig och snabb vändning. Fibromyalgin, migränen och flera allergier
försvann och elöverkänsligheten minskade, konstaterade hon.
Hennes elöverkänslighet klingade av ytterligare i takt med sanering av dentala
material.
En del elöverkänsliga har en tid efter amalgamsaneringen kunnat återgå till
ett normalt liv ute i samhället. Långt ifrån alla blir dock återställda och flertalet
fortsätter att besväras av elektromagnetiska fält.
Dåligt bemötta
Mycket dåligt eller ganska dåligt bemötande i vården ansåg över hälften av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund att de fick av läkare och andra vårdgivare. En person kommenterade vården så här:
– Har inte fått någon som helst hjälp av de läkare jag varit hos. De säger bara
att elöverkänslighet inte finns och att det är psykiskt.
En kvinna skrev att hon blev intagen på psyket till följd av problem som hon
själv förknippade med elöverkänslighet. Läkaren tvingade henne att sitta framför en TV och utsatte henne även på andra sätt medvetet för exponering av el.
Förbättringen kom när hon slutade med psykofarmaka och undvek elektromagnetiska fält.
Andra har i sina kommentarer redovisat hur de försökt ge information om
elöverkänslighet till sin läkare, men misslyckats:
– Har försökt ge förbundets information till min husläkare. Men hon säger
bara att sådant vill hon inte ha, berättade en person. Andra förklarade att de
kände sig kränkta av att läkaren vägrade läsa det material de hade med sig.
Flera berättade att deras läkare sagt att det är ”vetenskapligt bevisat att elöverkänslighet inte finns” och flera skrev att de blivit utskällda av sina läkare när de
antytt att problemen berodde på elektromagnetiska fält.
Tillgängligheten till samhället är dålig
De som bor i lågstrålande miljöer kan oftast leva ett liv utan ständigt återkommande symtom och känner sig därmed relativt friska. Svårigheter uppstår när de
ska arbeta, handla, gå till doktorn eller av andra skäl behöver vara på annan plats
där de utsätts för exponering för starka elektromagnetiska fält.
En kvinna skrev att nödvändiga inköp medförde så allvarliga symtom att hon
efteråt var tvungen att tillbringa flera dagar i sängen. Svårigheter uppstod också vid
besök på vårdcentral eller sjukhus liksom vid nödvändiga myndighetsbesök.
Restaurangbesök, teater eller andra kulturevenemang är sällan möjliga för
medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund. Även om mobiltelefonerna ska
vara avstängda i vissa lokaler finns ändå gott om trådlösa nätverk och elektriska
apparater, vilka skapar besvärande elektromagnetiska fält.
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Social isolering
Elöverkänsliga som förstår orsaken till problemen kan oftast minska symtomen
genom att elsanera eller fly till hus ute på landet långt från bebyggelse. Många
som tvingats flytta ut på landet berättade att de bodde ensligt med lång väg till
vänner och bekanta. Flera av dessa personer vittnade om att de inte klarade att
tala i telefon eller att använda datorer, vilket ytterligare försvårade kontakten
med omvärlden. Dessutom kunde de vara mycket känsliga för kemikalier, som
parfymer och tvättmedel, vilket ställde höga krav på besökaren.
Elsanering på arbetsplatsen kan också orsaka social isolering, eftersom miljön
utanför det egna rummet fortsätter att vara besvärande. Då blir det svårt att delta
i gemenskapen på kaffe- och lunchrasterna liksom på andra gemensamma aktiviteter som att gå på gymnastik, restaurang eller teater.

2.2

Tandvårdsskadades situation

Tandvårdsskadade kan inte fly från sina problem utan blir oftast sjukare med tiden. En person mellan 45 och 50 år beskrev situationen före saneringen så här:
– En långsam dödsprocess pågick och jag var döende. Vem skulle inte få ångest och rädsla när alla kroppens organ lägger av ett och ett? Andningen orkade
inte, blodtrycket åkte upp och ner, det gjorde ont i hjärtat och det fladdrade och
hoppade, huden brände och tröttheten var som medvetslöshet och jag orkade
nästan inte prata. Var helt sängliggande och kräktes upp all mat. Hamnade i rullstol, men orkade knappt sitta upp.
Byte av tandfyllningsmaterial medförde en kraftig förbättring och tillfrisknandet har fortsatt även flera år efter saneringen. Någon rullstol är inte längre aktuell.
Flera berättade om förlamande trötthet, bland dessa en ung mamma som upplevde att kroppen ”vägde 30 ton” och att hon knappt klarade att ta sig ur sängen
under den flera år långa sjukdomstiden. Barnen fick sitta på golvet och leka medan hon låg kvar i sängen. Nu flera år efter saneringen är tröttheten och så gott
som alla andra symtom borta.
En person förklarade att hon haft ”återkommande halsflusser sedan 6-årsåldern”, vilket medförde att hon ofta blev sjuk och därför hade problem med många
korta sjukskrivningar. Samtliga symtom försvann efter sanering av dentala material, men då hade hon hunnit bli 40 år och hade varit sjuk sedan barndomen.
Andra berättade om ångest, självmordstankar, migrän, frånvarokänsla, darrningar
och muskelvärk som försvunnit efter byte av dentala material. Flera tog upp att symtom på Parkinsons sjukdom och epilepsi avklingade efter saneringen. Andra konstaterade att de hade suttit i rullstol i dag om de inte tagit bort sitt amalgam.

19

Oförsiktig sanering orsak till sjukdom
Oförsiktig borttagning av amalgam kan orsaka sjukdom eller försämra befintliga
symtom. En kvinna berättade att hon tagit bort två amalgamfyllningar utan att
förstå att hon behövde skydda sig mot kvicksilverångorna:
– Några dagar senare blev jag akut sjuk. Jag orkade inte stå på benen och en
väninna fick ta hand om mig, berättade hon. En del medlemmar ansåg att de blivit elöverkänsliga i samband med felaktig sanering.
Tacksamma att de tillfrisknat
Tandvårdsskadade beskrev också den tacksamhet de kände över att vara friska
efter mångårig och svår sjukdom. En sådan solskenshistoria gäller en äldre dam
som varit sjuk sedan 40-årsåldern och egentligen inte kunnat arbeta sedan dess.
Hon sanerade tänderna när hon var 72 år och skrev så här:
– Det är faktiskt märkvärdigt! Här sitter jag en 91-årig gammal tant och är
pigg som en mört. Åkte skidor i början av året, seglade i somras och tänker åka
till norska fjällen i höst. Jag kan inte minnas att jag mått så bra i hela mitt liv.
Dåligt bemötta
Många medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet ansåg att de blivit dåligt bemötta
i vården och av samhället i övrigt. En kvinna skrev att hon fått hela livet förstört
av sina amalgamfyllningar och dessutom inte blivit tagen på allvar av vårdpersonalen:
– De flesta doktorer jag träffade trodde att det var psykiskt eller inbillning.
Det är för jävligt att folk blir behandlade som de blir, förklarade hon. Saneringen
hade hon betalat själv och ansåg att den kostat henne alltför stora summor. Istället borde samhället ha betalat notan, eftersom de tillåtit att farliga material sattes
in i tänderna.
En kvinna berättade att hon varit hos minst tolv olika läkare på grund av trötthet, oförmåga att lyfta armarna, värk och darrningar i händer och ben. Ingen av
dem hittade någon orsak till problemen. Till slut sade en av läkarna ”att om alla
var så friska som du då hade hela Sverige varit friskt”. En ny läkarkontakt erbjöd
remiss till psyket och denne läkare konstaterade att han i övrigt inte kunde göra
något. Efter det vägrade hon att gå till doktorn, blev utförsäkrad och tvingas fortfarande leva på sin man. Sanering av amalgam och guld har pågått under flera år
och nu är hon så pass bra att hon hoppas kunna börja arbeta igen.
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2.3

Omfattande sjuklighet i båda grupperna

Medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och i Tandvårdsskadeförbundet
mår sämre än befolkningen som helhet. De har många olika symtom som delvis
är gemensamma för de två grupperna. Bland de mest vanliga kan nämnas trötthet, koncentrations- och minnesproblem, mag- och tarmbesvär samt värk i olika
delar av kroppen.
De uppgifter som redovisas i följande kapitel kommer i huvudsak från de
enkäter som gick ut till ett statistiskt urval medlemmar i vardera Elöverkänsligas
Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet [6, 7]. Svarsfrekvensen var 83 respektive 69 procent, vilket anses som högt i undersökningar av detta slag.
Självskattad hälsa
En fråga ställdes om bedömningen av det egna allmäntillståndet. Denna fråga är
ingen värdemätare på hur sjuk individen är utan anger endast upplevelsen av det
egna allmäntillståndet just nu. Personer som svarar på liknande frågor tenderar
att svara utifrån en jämförelse med hur de själva har mått tidigare och hur de
förväntar sig att de ska må beroende på den nuvarande situationen. Även en sjuk
person kan därför uppleva att den har en relativt god hälsa just nu jämfört med
tidigare.
Hälsan skattades av 33 procent av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund som mycket bra eller ganska bra och andelen för medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet var 44 procent. Folkhälsoinstitutets mätningar visar att över 60
procent av befolkningen som helhet ansåg att de mådde mycket bra eller bra [9].
Vid jämförelse med allmänheten var således hälsan bland medlemmarna i de två
förbunden betydligt sämre, vilket också kunde förväntas då flertalet är sjuka.
Tandvårdsskadade som genomgått fyllningsbyte mådde mycket bättre än de
som inte sanerat. Sannolikt jämförde de hälsan nu och tiden före saneringen.
Elöverkänsliga som arbetade mådde betydligt bättre än de som inte arbetade [6].
Orsaken kan vara att de som fortfarande arbetade rent allmänt mådde bättre än de
som inte gjorde det. Andra förklaringar kan sökas i miljön och hur bra eller dåligt
dessa personer kan skydda sig mot påverkan av elektromagnetiska fält.
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Figur 1: Bedömning av det allmänna hälsotillståndet (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av
tandvårdsskadade i vården. Rapport nr 4/2007, HET-projektet.

Symtom hos elöverkänsliga och tandvårdsskadade
Av tabellen nedan framgår vilka symtom som var mest frekventa hos medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund [6] respektive i Tandvårdsskadeförbundet
[7]. Symtomlistorna bygger på symtomfrekvensen i undersökningsgrupperna,
vilket innebär att listorna redovisar de symtom som är mest vanligt förekommande för respektive medlemsgrupp.
De mest frekventa symtomen står högst upp och de drabbar en majoritet av
medlemmarna. Symtomen i botten av listan drabbar omkring hälften av medlemmarna i respektive förbund. En del personer besväras både av elektromagnetiska
fält och av överkänslighet mot dentala material och därmed kan symtombilderna
överlappa varandra.
Det finns en möjlighet att individer som berörs av de två undersökningarna
kan vara medlemmar i båda förbunden. Detta leder i så fall till en underskattning
av skillnaden mellan elöverkänsliga och tandvårdsskadade.
Hur människor reagerar på olika stimuli är ofta individuellt betingat och det
gäller även elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Därför kan det finnas personer
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som har en annan symtombild än vad som framgår nedan eller som bara har
några enstaka symtom. Trots det kan de vara påverkade och bli bättre efter elsanering och/eller fyllningsbyten.
Tabell 1: Symtom hos elöverkänsliga och tandvårdsskadade, medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
Vanligaste symtomen
hos elöverkänsliga
Koncentrationssvårigheter
Onormal trötthet/utmattning
Brännande känsla i hud
Minnesproblem
Värk i skuldror, nacke och axlar
Ljuskänslig
Sömnsvårigheter/besvär
Oklart tänkande/virrighet
Muskelsvaghet/fysisk trötthet
Återkommande mag- och tarmbesvär
Yrsel
Öronsusning/tinnitus
Hudrodnad
Värk i ländrygg, höfter och ischias
Stress
Stickningar/domningar i hud
Hjärtklappning
Värk i händer, armbågar, ben och knän
Värmekänsla i huvudet
Torr hud
Spänd muskulatur
Torra och grusiga ögon
Irritation/stickningar i ögonen
Allmän sjukdomskänsla
Värk i käkar och bihålor
Smärta i hjärttrakten/bröstet
Ofta huvudvärk/migrän
Krypningar i huden
Nedstämdhet
Rinnande näsa/nästäppa

Vanligaste symtomen
hos tandvårdsskadade
Onormal trötthet/utmattning
Koncentrationssvårigheter
Värk i skuldror, nacke och axlar
Sömnsvårigheter/besvär
Nedstämdhet
Muskelsvaghet/fysisk trötthet
Minnesproblem
Återkommande mag- och tarmbesvär
Metallsmak i mun
Värk i ländrygg, höfter oc ischias
Stress
Ängslan, oro eller ångest
Yrsel
Värk i händer, armbågar, ben och knän
Allmän sjukdomskänsla
Hjärtklappning
Värk i käkar oc bihålor
Oklart tänkande/virrighet
Öronsusning/tinnitus
Spänd muskulatur
Ofta huvudvärk/migrän
Smärta hjärttrakten/bröstet
Stickningar/domningar i hud
Infektionsbesvär, återkommande
Torra och grusiga ögon
Rinnande näsa/nästäppa
Torr hud
Allergia besvär, diverse
Besvär med högt eller lågt blodtryck
Blixt- och ljusfenomen i ögonen

Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhällsoch Informationsstudier) Undersökning av
elöverkänsligas symtom m.m. och behandling
i vården. Rapport 6/2007, HET-projektet.

Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhällsoch Informationsstudier) Biverkningar av
tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.
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Skillnad i symtom mellan elöverkänsliga och tandvårdsskadade
Av tabellen ovan framgår att elöverkänsliga har högre frekvens hudsymtom, som
brännande känsla i huden, hudrodnad och krypningar i huden, än tandvårdskadade. Därtill kommer att många är ljuskänsliga, upplever värmekänsla i huvudet
och känner irritation/stickningar i ögonen.
Dessa symtom stämmer väl med de besvär elöverkänsliga själva i hög grad relaterar till elektromagnetiska fält. Av de symtom medlemmarna prickat för att de
har eller har haft relaterades följande mest frekvent till elektromagnetiska fält:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncentrationssvårigheter
Onormal trötthet/utmattning
Brännande känsla i hud
Minnesproblem
Oklart tänkande/virrighet
Hudrodnad
Sömnsvårigheter/besvär
Stickningar/domningar i hud
Värmekänsla i huvudet
Yrsel
Ljuskänslig
Hjärtklappning

Tandvårdsskadade hade jämfört med symtombilden för elöverkänsliga högre
frekvens av psykiska problem, som nedstämdhet, ängslan, oro och ångest. Dessutom drabbades de oftare av metallsmak i munnen, återkommande infektioner
och av blixt- och ljusfenomen i ögonen.
Tandvårdsskadade ombads i enkäten att pricka för vilka symtom som försvunnit efter sanering av dentala material, vilket gav följande resultat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metallsmak i munnen
Nedsatt aptit/anorexi
Självmordstankar
Frossa/feber
Näsblod/ofta förekommande
Ömmande/blödande tandkött
Brännande känsla i tungan
Panikångest
Tunnelseende/dimsyn
Ofrivilliga muskelryckningar
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Hos tandvårdsskadade försvann inte i första hand de mest frekventa symtomen
efter saneringen, vilket kan tyckas märkligt. De symtom som klingade av efter
fyllningsbyte stämmer dock väl med de klassiska symtomen på kronisk kvicksilverförgiftning, vilket tydligt visar kopplingen till kvicksilver och amalgam.
En förklaring till resultatet kan vara att även andra faktorer inverkar på hälsan,
som t.ex. näringsbrister och funktionsstörningar i olika organ. Även förhållandet
att kvicksilver utsöndras extremt långsamt från hjärnan kan spela in.

2.4

Likheter mellan elöverkänsliga och tandvårdsskadade

I Elöverkänsligas Riksförbund är flertalet medlemmar elöverkänsliga eller har
varit det. Bland medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet uppgav 56 procent att
de var eller hade varit elöverkänsliga.
Av de elöverkänsliga uppgav 44 procent att de förbättrade hälsan och tåligheten mot elektromagnetiska fält efter byte av tandfyllningsmaterial. Andelen
tandvårdsskadade som förbättrade hälsan efter sanering av dentala material var
59 procent.
I båda medlemsgrupperna fanns således en stor andel elöverkänsliga och
många som förbättrade hälsan efter sanering av dentala material. Därtill kom att
båda grupperna ansåg att deras symtom minskade då de lade om kosten eller tog
kosttillskott (se mer nedan).

2.5

Många har haft amalgam i tänderna och bytt fyllningar

I de två undersökta medlemsgrupperna hade så gott som alla haft fyllningar i
tänderna. Så många som 97 respektive 98 procent uppgav att de hade eller hade
haft amalgam i tänderna, vilket är betydligt fler än i den mest amalgamfrekventa
åldersgruppen i Dentalmaterialutredningens undersökning [11]. Jämförelsen bör
dock tolkas med viss försiktighet, eftersom frågorna inte är ställda helt lika. Elöverkänsliga och tandvårdsskadade kan dessutom ha en tendens att bättre komma
ihåg att de haft amalgamfyllningar i tänderna än allmänheten.
Av enkäterna framgår att fyllningsbyte är betydligt vanligare bland elöverkänsliga och tandvårdsskadade än bland allmänheten. Enligt Dentalmaterialutredningen [11] har endast en procent av befolkningen som helhet tagit bort sitt
amalgam. Elöverkänsliga som hade haft amalgam hade i 72 procent av fallen
sanerat och motsvarande andel för tandvårdsskadade var 82 procent.
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Tabell 2: Frekvens tandfyllningsmaterial och andelen som genomgått sanering1
av de som har eller har haft tandfyllningar (%), medlemmar Elöverkänsligas
Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
Amalgam Guld
Tagit bort allt, men har tidigare haft
Tandvårdsskadad
Elöverkänslig

Titan Komposit

82
72

32
23

9
6

9
7

Ej sanerat/sanering pågår och har eller har haft
Tandvårdsskadad
16
Elöverkänslig
25

21
18

16
12

71
75

Andel som aldrig haft fyllningar
Tandvårdsskadad
Elöverkänslig

47
59

76
82

20
19

2
3

Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m. och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport nr 4/2007, HET-projektet.

2.6

Lång sjukdomstid innan orsakerna blev kända

Enkäterna visade att flertalet medlemmar i de två förbunden varit sjuka i många
år innan de relaterade besvären till elektromagnetiska fält eller till dentala material. De flesta elöverkänsliga hade varit sjuka i två år eller kortare tid när de
upptäckte orsaken till symtomen. För de tandvårdsskadade tog det i medeltal 12
år innan orsakssambanden mellan symtom och dentala material klarnade och för
en fjärdedel av de tandvårdsskadade tog det 20 år eller mer.

1

Möjlighet att pricka för att man aldrig hade haft några tandfyllningar fanns och andelen var
0 % för båda medlemsgrupperna. Därefter ställdes frågan om vilka dentala material respondenten
hade haft. Följande alternativ kunde kryssas för angående varje uppräknat material: Har/har haft,
Sanering pågår och Tagit bort allt. ”Har/Har haft” kördes mot ”Sanering pågår” och ”Tagit bort
allt”. De som inte fyllt i kryssrutan förutsattes aldrig ha haft detta material i tänderna. De som
prickade för ”Tagit bort allt” förutsattes ha haft materialet tidigare, men tagit bort det. De som
prickade för ”Sanering pågår” och ”Har/har haft” förutsattes ha dessa fyllningar i tänderna. [7].
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Figur 2: Antal år med besvär av dentala material respektive elektromagnetiska
fält innan orsakssambanden blev tydliga (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m. och behandling i vården. Rapport 6/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

Bland medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund hade tio procent uppmärksammats på orsakerna till sina symtom av en läkare och en procent av en tandläkare. Av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar fick åtta procent diagnosen av
en läkare och sju procent av en tandläkare. De flesta kom således på orsaken
själva, men först efter många års sjukdomsbesvär.
Frågan ställdes om försäkringskassan accepterat läkarens ursprungliga diagnos för
sjukskrivning. Andelen elöverkänsliga som fått sjukskrivningen godkänd var 85 procent och andel tandvårdsskadade 80 procent. Detta ska jämföras med att försäkringskassan normalt underkänner ca 1,5 procent av läkarintygen vid förstagångsansökan.

2.7

Beskrivning av den allmänna hälsan

I enkäterna berördes flera förhållanden som brukar ha betydelse för hälsan. De
avsåg bl.a. utbildning, livsstil och nattsömn. Andelen högutbildade var något fler
än hos den allmänna befolkningen i båda medlemsgrupperna. Hög utbildning
brukar förknippas med bättre hälsa, vilket dock inte är fallet bland elöverkänsliga och tandvårdsskadade.
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Främst är det matvanor och fysisk aktivitet som påverkar hälsan positivt och
rökning och alkohol som påverkar den negativt. Nedan framgår att många elöverkänsliga och tandvårdsskadade lever relativt sunt, men trots detta är de mer
sjuka än normalbefolkningen.
Kostvanor
Kostvanorna skiljer sig något från riket som helhet. Av de elöverkänsliga uppgav
70 procent att de åt blandkost och för de tandvårdsskadade var siffran 76 procent.
Normalt äter man i riket som helhet blandkost till 95 procent. Laktovegetarisk
kost och mest laktovegetarisk kost åt tio procent av de elöverkänsliga och elva
procent av de tandvårdsskadade. Åtta procent av de elöverkänsliga och tre procent av de tandvårdsskadade åt glutenfri kost, vilket i båda fallen är mer än för riket som helhet. Därtill svarade elva procent av de elöverkänsliga och nio procent
av de tandvårdsskadade att de åt ”Annan kost”. Det kan tyda på att större andel
av medlemsgrupperna är överkänsliga mot olika födoämnen än befolkningen
som helhet eller att de söker bot i ändrad kost.
Figur 3: Vanlig kost bland elöverkänsliga och tandvårdsskadade jämfört med
riket som helhet (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
Vanlig blandkost
Mest laktovegetarisk kost
Laktovegetarisk kost
Glutenfri kost
Vegankost
Annan kost
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20

Befolkningen som helhet, FSI 2006

40

60

Tandvårdsskadade

80

100
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) Undersökning av elöverkänsligas symtom
m.m. och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport nr 4/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier), Ditt land och Ditt liv, 2006.
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Fysisk aktivitet
I medeltal uppgav 49 procent av de elöverkänsliga att de motionerade minst 30
minuter per dag. Andelen för tandvårdsskadade var 45 procent. Bland elöverkänsliga som förvärvsarbetade utövade färre personer motion varje dag jämfört
med dem som inte arbetade. Av Folkhälsoinstitutets enkät 2006 [9] framgår att
över 60 procent av befolkningen utövar fysisk aktivitet minst 30 minuter dagligen, t.ex. i form av promenader.
Rökning och alkohol
De undersökta grupperna röker och snusar ungefär lika mycket, men mindre än
befolkningen som helhet. När det gäller alkohol ställdes frågan på ett sätt som
gör den svår att jämföra med riket som helhet. Båda medlemsgrupperna hade
relativt lika alkoholvanor och i båda grupperna drack ca 17 procent alkohol dagligen eller varje vecka med dominans för män. Andelen som inte alls drack alkohol var betydligt högre hos både elöverkänsliga (23 %) och tandvårdsskadade
(26 %) jämfört med befolkningen som helhet (14 %) [9].
Sömnen
Normalt rekommenderas 6 till 8 timmars sömn per natt1. Så många timmar sov
55 respektive 56 procent av de elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Bland invånarna i Stockholms län sov 86 procent 6 till 8 timmar per natt2.
Helt eller delvis utsövda när de vaknade kände sig 24 procent av de elöverkänsliga och 29 procent av de tandvårdsskadade. Efter sanering av tänderna sov
medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet bättre och kände sig mer utvilade när
de vaknade jämfört med före saneringen.

1 www.apoteket.se/rd/d/5239 (2007-12-07)
2 Folkhälsoenkäten 2006, enligt uppgift från Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting.
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Figur 4: Utsövd när du vaknar (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund
och Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m. och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av
tandvårdsskadade i vården. Rapport nr 4/2007, HET-projektet.

2.8

Medlemsgruppernas sammansättning

Enkäten som gick ut till medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund förutsatte
att samtliga respondenter var eller hade varit elöverkänsliga. Ett fåtal som fick
enkäten hade inte sådan erfarenhet och exkluderades ur materialet. Av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar uppgav 11 procent att de inte var eller aldrig hade
varit sjuka av dentala material. Bland övriga hade 51 procent förbättrat hälsan
och 38 procent ansåg fortfarande att de var sjuka av sina tandfyllningar.
Av enkäterna framgår att det finns en överrepresentation av medlemmar som
är födda 1940 till 1960 och att mer än tre fjärdedelar är kvinnor. Åldersstruktur
och könsfördelning stämmer väl med tidigare forskningsresultat inom området
[12, 13,14].

2.9

Andel elöverkänsliga och tandvårdsskadade i landet

Elöverkänsliga och tandvårdsskadade får ofta många olika diagnoser (se tabell
4 och 5) och därmed är det omöjligt att utifrån sådana kriterier bedöma ande30

len bland befolkningen. I flera folkhälsoenkäter har emellertid frågan ställts om
besvär av elektromagnetiska fält. Folkhälsorapport 2001 [15] redovisar att tre
procent av befolkningen hade sådana besvär och i Region Skåne (1999) ansåg
nio procent av befolkningen [16] att de besvärades av elektromagnetiska fält.
Biverkningar av amalgam har uppskattats drabba mellan en och fem procent av
den svenska vuxna befolkningen [17].
Andelen elöverkänsliga kan komma att öka när ny elektrisk utrustning tas i
bruk. Andelen tandvårdsskadade däremot förväntas minska i takt med att amalgam fasas ut. Fortfarande har dock 74 procent [11] av den vuxna befolkningen
amalgam i tänderna och därför kommer det att dröja flera årtionden innan andra
fyllningsmaterial dominerar. En viss andel tandvårdsskadade kommer alltid att
finnas, eftersom även andra material än amalgam kan ge upphov till problem
[17,18]. En del personer kommer fortsatt att bli överkänsliga mot guld, titan och
andra metaller, men även kompositer kan hos ett fåtal orsaka problem.
Om ovan nämnda siffror är riktiga skulle antalet elöverkänsliga bland den
vuxna befolkningen vara mellan 200 000 och 540 000 personer och antalet som
är sjuka av sina amalgamfyllningar skulle vara 70 000 till 300 000. I båda fallen rör det sig om relativt stora patientgrupper. För att få en jämförande siffra
kan nämnas att antalet personer med diabetes uppskattas till 300 0001 varav
ca 60 000 har diabetes typ I.

1

Räknat på andelen vuxna som har amalgam i tänderna.
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3. Elöverkänsligas erfarenheter
Minskad exponering för elektromagnetiska fält, byte av tandfyllningar och näringsterapi är de åtgärder som i första hand förbättrat hälsan hos medlemmarna i
Elöverkänsligas Riksförbund. Kognitiv terapi gav sämst resultat.
Medlemmarna har redovisat sina erfarenheter i brev [3] och via de enkäter
som skickades ut till 1 000 statistiskt utvalda medlemmar i förbundet under våren 2007 [6]. Exempel finns på elöverkänsliga som blivit av med sina besvär
och som kan vistas ute i samhället utan problem. Flertalet fortsätter dock att få
symtom då de utsätts för elektromagnetiska fält och många har därför svårighet
att arbeta, hitta bostad och att röra sig fritt i samhället.

3.1

Känsligheten individuellt betingad

Känsligheten för elektromagnetiska fält är individuellt betingad och beror också
på exponeringens beskaffenhet. Viss utrustning, som exempelvis mobiltelefoner,
lysrör och bildskärmar, ger exponering som ofta leder till problem. Högre frekvenser kan ge större besvär än lägre, även om det långt ifrån utgör en regel.
Många upplever exponeringen som mer besvärande om den innehåller störningar från olika elapparater kombinerat med strålning från trådlösa nätverk.
En person skrev att hon hellre arbetade i ett stålverk med ”hög och regelbunden
strömstyrka” än på ett kontor där exponeringen kändes mer ”ettrig” till följd av
påverkan från många olika elektriska apparater och trådlösa nätverk.
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Fakta
I denna rapport används elektromagnetiska fält som samlingsnamn för såväl lågfrekventa
elektriska och magnetiska fält som för radiofrekvent strålning.
Elektriska fält bildas runt föremål och ledningar anslutna till en elektrisk spänningskälla och
den bildade elektriska fältstyrkan anges i enheten volt per meter (V/m). Om det är växelspänning bildas ett elektriskt växelfält. Vanlig hushållsel ger en elektrisk spänning på 230 volt med
50 svängningar per sekund, dvs. frekvensen 50 Hertz (Hz).
Magnetiska fält bildas först när det flyter en elektrisk ström, vilket sker när en apparat slås
på. Den magnetiska fältstyrkan anges i ampere per meter (A/m). Av historiska skäl används oftare den magnetiska flödestätheten som mätvärde, vilken benämns tesla (T) eller
mikrotesla=miljondels tesla (µT).
Om man höjer frekvensen tillräckligt långt så att ledningslängden blir av samma storleksordning som våglängden, kommer en del av energin att ge sig av ifrån ledaren. Det bildas s.k.
radiofrekvent strålning. Den rör sig med ljusets hastighet (300 000 km/s) och med våglängden
0,3 meter för frekvens GSM 900 och tre meter för FM-bandets radiosignaler. Våglängd är
avståndet mellan två på varandra följande toppar av den elektromagnetiska vågen.
Nivån på radiofrekvent strålning, t.ex. strålningen från en mobilantenn, mäts på avstånd i det s.k. fjärrfältet och då mäts vanligen den elektriska fältstyrkan (V/m). Utifrån denna fältstyrka kan effekttätheten beräknas, vilken anges i watt per kvadratmeter (W/m2). Mer information finns på Elöverkänsligas Riksförbunds hemsida
www.feb.se/wireless.
Ofta förekommer s.k. övertoner (multipler av 50 Hz) eller transienter (oregelbundna och kortvariga störningar) på elnätet. Detta kan vara mycket besvärande för elöverkänsliga.
Elöverkänsligheten är individuell. Det som är extremt obehagligt för en individ kan vara helt
acceptabelt för en annan och tvärt om. Ofta varierar känsligheten för en viss individ kraftigt,
beroende på aktuellt hälsotillstånd och om personen i fråga nyligen utsatts för exponering.

3.2

Utlösande faktorer och symtom

Majoriteten av de elöverkänsliga (60 %) uppgav att arbetsmiljön helt eller delvis
var orsak till elöverkänsligheten. Endast 12 procent ansåg att enbart bostadsmiljön givit upphov till besvären. Bildskärmar/datorer, amalgam och lysrör/lågenergilampor var de viktigaste utlösande faktorerna [8]. Många personer som blivit
elöverkänsliga hade fortsatta problem med bildskärmar/datorer, lysrör/lågenergilampor, mobiltelefoner och fasta trådlösa telefoner (DECT).
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Tabell 3: Orsak till elöverkänslighet och symtom (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund.
Utlösande faktor*
Bildskärmar/datorer
Amalgam
Lysrör/lågenergilampor
Kontorsmaskiner
TV-apparater
Mobiltelefoner
Trådlösa telefoner
Kemikalier
Högspänningsledningar

Andel %

Orsak till symtom nu**

68
48
46
21
20
18
15
14
14

Bildskärmar/datorer
Lysrör/lågenergilampor
Mobiltelefoner
Trådlösa bärbara telefoner
Mobilsändare/basstationer
Högspänningsledningar
Tågresor
Digital TV-box
Fjärravlästa elmätare

Andel %
921
90
84
82
67
66
52
35
18

*Källa: Elöverkänsligas Riksförbund. Elöverkänslig i Sverige. Medlemsenkät från 2005.
**Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007. HET- projektet.

3.3

Färre symtom i lågstrålande miljöer

Minskad exponering för elektromagnetiska fält var det som medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund i första hand ansåg förbättrade hälsan (77 %).
På frågan om hur symtomen förändrades vid vistelse i lågstrålande miljöer redovisade närmare tre fjärdedelar att symtomen försvann eller minskade. Nästan
en fjärdedel svarade att de inte visste om de blev bättre eller sämre, vilket kan
bero på att de aldrig prövat sådan miljö.
Tre procent ansåg att de blev sämre i lågstrålande miljöer. Elöverkänsligas
Riksförbund anser att det kan bero på ”abstinensbesvär” och menar att sådana
försämringar inte är ovanliga i början av en vistelse i lågstrålande miljö och att
hälsan därefter förbättras. Flera har vittnat om att de upplevt sådana tillfälliga
försämringar. Kunskaperna om orsakerna är dock bristfälliga.
Av enkäten till medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund 2005 [8] framgår att 25 procent känt sig tvungna att flytta en till två gånger. Så många som 36
procent ansåg att de behövde flytta, men visste inte vart. Den senare kategorin
bodde således kvar med mer eller mindre uttalade symtom.

1

Siffrorna hämtade ur Elöverkänsligas Riksförbunds enkät från 2005 [8], vilket gör att procentsatserna inte är helt jämförbara med HET-projektets enkät, storleksordningen är dock densamma.
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Figur 5: Förändring av symtom i lågstrålande miljö (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007. HET- projektet.

3.4

Åtgärder för att reducera de elektromagnetiska fälten

Elsanering på arbetsplatsen förbättrade hälsan kraftigt för en del, visar Elöverkänsligas Riksförbunds medlemsenkät från 2005 [8]. Av de som fick elsanerat
på arbetsplatsen kunde 55 procent arbeta kvar och fortsätta att använda datorer.
Flera rapporterade goda erfarenheter även efter flera år.
Av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund uppgav 29 procent att de inte
använde ”några särskilda” hjälpmedel i sin vardag för att minska exponeringen
för elektromagnetiska fält. De som vidtagit åtgärder hade i första hand skärmade
eller kapslade ledningar, elsanerad lampa eller fotogenlampa, elsanerad telefon,
nätfrånkopplare samt gasolspis och gasolkylskåp. Det fanns möjlighet att pricka
för flera alternativ och därför kan siffrorna i figuren nedan inte summeras.
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Figur 6: Använda hjälpmedel till vardags (%), medlemmar Elöverkänsligas
Riksförbund.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007. HET- projektet.

3.5

Bidrag till elsanering hemma

I Elöverkänsligas Riksförbunds medlemsenkät 2005 [8] ställdes frågan hur
många som elsanerat hemma och hur många som beviljats bidrag av kommunen.
En dryg tredjedel av medlemmarna svarade att de hade ansökt om bidrag för
elsanering. Av dessa hade 22 procent beviljats bidrag till hela kostnaden, 14 procent till delar av kostnaden och så många som 62 procent hade fått avslag.
En anledning till, att inte fler personer använder olika former av handikapphjälpmedel för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, kan vara uteblivet bidrag. Andra orsaker kan vara bristande information om vad som finns
och vad som behövs i den egna miljön.

3.6

Andra behandlingar som minskade symtomen

Som tidigare nämnts uppgav 77 procent av medlemmarna i Elöverkänsligas
Riksförbund att minskad exponering för elektromagnetiska fält var det som i
första hand förbättrade deras hälsa. Även byte av tandfyllningar och näringsterapi gav många medlemmar minskade symtom.
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Figur 7: Behandlingar som förbättrat hälsan (%), medlemmar Elöverkänsligas
Riksförbund.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.

Amalgamsanering minskar elöverkänsligheten
Totalt blev 44 procent av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund bättre
efter byte av dentala material. En del blev återställda och kunde arbeta eller bo
i sina gamla miljöer utan större problem. Många uppgav dock att de var fortsatt
restriktiva t.ex. med att prata i mobiltelefon och att sitta framför datorn.
Av medlemsenkäten från 2005 [8] framgår att 48 procent av medlemmarna
i Elöverkänsligas Riksförbund ansåg att det som utlöste elöverkänsligheten var
deras amalgamfyllningar och/eller sanering av dessa. Av de personliga kommentarer som bifogats HET-projektets enkät framgår att oskicklig sanering i flera fall
orsakade eller förvärrade elöverkänsligheten.
Förutom tandfyllningarna ansåg så många som 38 procent av de elöverkänsliga att infektioner i tandrötter och/eller käkben påverkade eller hade påverkat
hälsan och elöverkänsligheten negativt.
Näringsterapi och kost
På tredje plats när det gällde åtgärder som reducerade besvären av elöverkänslighet kom näringsterapi och kosttillskott, vilket 38 procent av medlemmarna ansåg
minskade besvären.
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Dagligen tog 61 procent av medlemmarna kosttillskott. Flera personer skrev i
sina kommentarer att besvären återkom när de upphörde med kosttillskotten och
återigen minskade då de fortsatte med dem. Vanligast var omega-3 och 6-fettsyror och därefter kom vitamin C, magnesium och kalcium/kalk.

Figur 8: Vanliga kosttillskott som medlemmar i Elöverkänsligas Riksförbund
använder (%).
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.

Av kommentarerna till enkäten och i breven från medlemmarna framgår att även
omläggning av kosten förbättrade hälsan hos en del personer. Det gällde bl.a.
de som gick över till stenålderskost och annan kost med låg andel mjölk- och
mjölprodukter. Tidigare har nämnts att åtta procent av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund åt glutenfri kost.

3.7

Annan överkänslighet

Elöverkänsliga anses vara känsliga även för annat än elektromagnetiska fält och
tandfyllningsmaterial och därför ställdes en sådan fråga. Det framkom att 83
procent av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund hade någon form av
allergi/överkänslighet förutom problem med elektromagnetiska fält. Flera alternativ kunde besvaras samtidigt varför summorna inte går att addera.
Känsliga för dofter uppgav 44 procent att de var, 40 procent reagerade mot
metaller, 39 procent mot lösningsmedel och 37 procent mot födoämnen. Intres-
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sant var att i de fall elöverkänsligheten minskade uppgav en fjärdedel att även
annan allergi/överkänslighet försvann.
Figur 9: Överkänslighet mot annat än elektromagnetiska fält (%), medlemmar
Elöverkänsligas Riksförbund.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.

3.8

Sjuk vid besök i vården

Av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund hade 64 procent varit hos läkare och 36 procent hos tandläkare det senaste året. Därnäst i frekvens kom besök hos sjukgymnast massör, homeopat och kiropraktor/naprapat. Ungefär lika
många uppgav att de fick B-12-injektioner. Andra terapier förekom mer sällan.
Viktigaste vårdgivarna var således läkare och tandläkare.
Elöverkänsliga har svårigheter att vistas i elintensiva miljöer med många
elektriska apparater och strålning från trådlösa nätverk. Därmed uppstår problem
både vid läkar- och tandläkarbesök. Många ber vårdgivaren att släcka belysningen, stänga av trådlösa nätverk och eventuella mobiltelefoner för att minska risken
för allvarliga symtom. En del vill också komma före eller efter andra patienter
för att därigenom slippa väntetider. I enkäten ställdes en fråga om vilka försiktighetsåtgärder läkaren respektive tandläkaren vidtog när medlemmarna besökte
mottagningen.
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Mer än hälften av läkarna och tandläkarna vidtog inga åtgärder alls för att
minska patientens exponering för elektromagnetiska fält. Av kommentarerna till
enkäten framgick att läkare vägrat göra hembesök till och med vid akuta vårdbehov hos mycket elöverkänsliga personer. Dock gavs även exempel på läkare som
tog stor hänsyn till denna patientgrupp och ofta gjorde hembesök.
Figur 10: Åtgärder som läkare eller tandläkare vidtog för att minska risken för
allvarliga symtom hos elöverkänsliga vid vårdbesök (%).
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.

3.9

Omöjligt vistas på sjukhus

En fråga ställdes för att få reda på hur många av medlemmarna i Elöverkänsligas
Riksförbund som inte kunde vistas på vårdcentral/sjukhus eller som bara kunde
göra det en begränsad tid för att symtomen annars skulle bli alltför besvärande.
Tio procent av medlemmarna svarade att de inte alls kunde vara på sjukhus ens
kortare tid och nio procent kunde inte besöka vårdcentralen. Så många som 44
procent svarade ”Vet ej” och hade sannolikt inte testat.
Även om de osäkra personerna inte räknas med blir det ca 300 medlemmar i
Elöverkänsligas Riksförbund som inte alls kan vistas på sjukhus eller vårdcentral. Enda möjligheten för dessa att få sjukhusvård är om det finns elsanerade
rum och om stor hänsyn även i övrigt tas till deras funktionshinder.
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Figur 11: Antal timmar som medlemmar i Elöverkänsligas Riksförbund kan vistas på sjukhus (%).
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Källa: FSI Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.

3.10 Svårigheter med resor till och från sjukhuset
Flertalet medlemmar hade inga långa sträckor till närmaste vårdcentral. Totalt
hade 65 procent prickat för alternativet 0 -5 km och ingen hade mer än 10 mil.
Om specialist- eller sjukhusvård behövs handlar det dock om betydligt längre
sträckor. Flertalet hade några mil till närmaste sjukhus och sex procent hade
sju mil eller mer. Elöverkänsligheten påverkade i nära hälften av fallen (47 %)
resan till och från sjukhuset och egen bil var det transportslag som gav minst
problem.
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Figur 12: Transportmedel som ger symtom hos elöverkänsliga (%), medlemmar
Elöverkänsligas Riksförbund.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning om elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.

3.11 Oro för ålderdomen
I enkäten till medlemmar i Elöverkänsligas Riksförbund ställdes frågor om eventuell oro inför ålderdomen på grund av elöverkänsligheten. Två tredjedelar av
medlemmarna svarade att de var oroade. På frågan om vad som skulle kunna få
dem att känna sig tryggare svarade 61 procent ”Rätt till äldreboende i lågstrålande zoner” och 57 procent svarade ”Elsanerade rum”. Omkring hälften önskade
”Kunskap hos personalen om elöverkänslighet” för att kunna känna sig trygga.
Flera alternativ kunde anges samtidigt varför procentsatserna inte kan adderas.
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Figur 13: Åtgärder som skulle minska oron för ålderdomen (%), medlemmar
Elöverkänsligas Riksförbund.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökning om elöverkänsligas symtom m..m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.

3.12 Kom på det själva
I enkäten ställdes en fråga om hur medlemmarna uppmärksammats på möjligheten att elektromagnetiska fält kunde orsaka deras symtom. Flertalet svarade att
de kommit på orsaken själva och endast tio procent uppgav att en läkare ställt
diagnosen och två procent svarade att det var en tandläkare. Detta trots att majoriteten hade varit sjuka under flera år och ofta besökt vården.
Medlemmarna tillfrågades om hur de fått kunskap om skyddsåtgärder mot
elektromagnetiska fält eller annat som kan minska deras problem. Drygt 80 procent svarade att informationen kommit från Elöverkänsligas Riksförbund och
endast 12 procent hade fått den från läkare och tandläkare.

3.13 Diagnos på sjukintyget
En tredjedel av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund förvärvsarbetade,
dock en mindre andel av dem på heltid. Någon form av sjukersättning uppbar 46
procent av medlemmarna. De som inte kunde arbeta på grund av sin elöverkänslighet fick möjlighet att kryssa för vilken diagnos som fanns på sjukintyget.
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Vanligaste diagnoserna hos elöverkänsliga var fibromyalgi med 13 procent,
någon form av psykisk sjukdom med 11 procent och utbrändhet med nio procent. Elöverkänslighet fanns inte med som svarsalternativ. Möjlighet fanns dock
att kryssa för ”Annan diagnos”, vilket 51 procent gjorde. Totalt redovisade elva
procent vilken annan diagnos de fått. Av dessa uppgav 18 personer diagnoskoden
R68.8 W90, som anses vara en elöverkänslighetsdiagnos. Flertalet fick således
annan diagnos än elöverkänslighet.
I den enkät som Elöverkänsligas Riksförbund skickade ut till medlemmarna
2005 [8] uppgav emellertid hälften att de hade fått diagnosen ”elöverkänslighet
eller motsvarande”. Frågan är mycket vidare jämfört med den mer precisa fråga
som ställdes i HET-projektets enkät och siffrorna är därför inte jämförbara.
Av HET-projektets enkät framgår att försäkringskassan i 80 procent av fallen
godkände läkarens sjukintyg, vilket är fem procent färre än för tandvårdsskadade.

Tabell 4: Diagnoser på läkarnas sjukintyg (%), medlemmar Elöverkänsligas
Riksförbund.
Diagnoser

Andel %

Fibromyalgi
Psykiska sjukdomar
Utbrändhet
Kroniskt trötthetssyndrom
Allergi/överkänslighet, metaller
Överkänslig, tandfyllningsmaterial
Rosacea
Atopiskt eksem
Annan diagnos

13
11
9
7
6
3
2
2
51

Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m.
och behandling i vården. Rapport nr 6/2007, HET-projektet.
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4. Tandvårdsskadades erfarenheter
Sanering av dentala material och näringsterapi är det som Tandvårdsskadeförbundets medlemmar i första hand anger som framgångsrik behandling för att
förbättra hälsan. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har redovisat sina erfarenheter på seminarier [2], i djupintervjuer [3] och enkäter som skickades ut till
ett statistiskt urval på 1000 personer under hösten 2006 [7]. Nedan ges en sammanfattning av deras erfarenheter.

Fakta om vanliga dentala material:
Amalgam består till hälften av kvicksilver och resten utgörs av andra metaller som
silver och koppar. Kvicksilver är ett cellgift och läcker alltid från amalgamfyllningar.
Kroppen kan påverkas på många olika sätt och både fysiska och psykiska symtom
förekommer.
Dentalt guld består aldrig av rent guld, eftersom det skulle vara alltför mjukt. Metallen
legeras med andra metaller som silver, palladium och indium. Metallerna läcker alltid
ut även om läckaget är betydligt mindre än från amalgam. Flertalet metaller påverkar
kroppen negativt och guld kan framkalla allergi.
Titan är aldrig helt rent i dentala material och vanligt är 95-procentiga legeringar.
Många tandvårdsskadade har problem med titan liksom med andra metaller.
Kompositer består av plaster, oftast av typen metakrylater. Korrekt gjorda fyllningar
läcker endast små mängder reaktiva plastmonomerer och de ger sällan upphov till
biverkningar. Oskickligt gjorda kompositer däremot kan ge upphov till tillfällig irritation
eller i värsta fall besvärande överkänslighet resten av livet.
Keramer är oftast bra material och finns både som inlägg (istället för fyllningar) och
kronor. Känsliga individer kan dock reagera mot färgämnen eller cementet de sätts
fast med

4.1

Bättre hälsa efter sanering

De flesta medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet har genomgått fyllningsbyten och 59 procent ansåg att de blivit bättre av denna behandling. Andelen är
betydligt lägre än de 70 till 80 procent, som redovisats i olika forskningsprojekt,
när effekten av sanering undersökts [12,13 och 19]. En anledning till skillnaden
kan vara att fyllningsbytena i forskningsprojekten gjorts systematiskt och efter
särskilda protokoll där allt besvärande material bytts ut. Medlemmarna har inte
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alltid genomgått korrekt sanering och av enkäten framgår att så många som 30
procent tvingats göra om saneringen (se figur 17).
Av de tandvårdsskadade ansåg 21 procent att även deras elöverkänslighet
minskade eller försvann efter fyllningsbyte. Det förekom emellertid också att
elöverkänslighet uppkom eller att den ökade i samband med saneringen. Detta
ansågs av flera medlemmar bero på oskicklig amalgamsanering med hög exponering för kvicksilverånga.

Figur 14: Förändring av elöverkänsligheten efter sanering av dentala material
(%), medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport nr 4/2007, HET-projektet.

Anledning till fyllningsbyten
De som sanerat tänderna fick frågan om varför de bytt sina fyllningar. En dryg
tredjedel uppgav allergi eller överkänslighet mot ett eller flera dentala material,
18 procent uppgav slemhinneförändringar i munhålan och så många som 74 procent uppgav att orsaken var att de själva misstänkte ett samband mellan fyllningarna och sjukdomssymtomen. Det fanns möjlighet att pricka för flera alternativ
varför summan inte går att addera.
Nästan tre fjärdedelar betalade saneringen själva, trots att tandvårdsförordningen (1998:1338) ger möjlighet till subventionerad sanering. Sådan möjlighet
finns dels om patienten själv misstänker att långvariga symtom beror på över46

känslighet för dentala material (7 §), och dels om allergi eller lichenoida slemhinneförändringar förekommer (6 §).
Figur 15: Orsak till fyllningsbyte (%), medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport nr 4/2007, HET-projektet.

4.2

Sanering av dentala material

Tandläkarens kunskaper om sanering ansågs av medlemmarna viktigt för tillfrisknandet. Särskilt gällde det vid borttagande av amalgamfyllningar, då stora
mängder kvicksilverånga annars frigörs.
Egna kunskaper om sanering och försiktighetsåtgärder
Medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet fick frågan om vilka kunskaper de själva
hade om sanering och olika försiktighetsåtgärder innan de påbörjade sina fyllningsbyten. Nästan var femte (18 %) ansåg att de hade haft mycket bra kunskaper före
saneringen och drygt hälften att de hade haft ganska bra kunskaper (53 %). Främsta
informationskällan uppgavs vara Tandvårdsskadeförbundet (76 %), och endast 21
procent uppgav att de fått kunskaper av behandlande läkare eller tandläkare.
Tandläkarens försiktighetsåtgärder vid sanering
Tandvårdsskadeförbundets medlemmar fick svara på frågan om vilka försiktighetsåtgärder tandläkaren vidtog under saneringen. Kofferdam och clean-up-sug®1
1

Plasthylsa över tanden, vilken är ansluten till sugen. Avsikten är att fånga upp ånga och partiklar
så att de inte kommer in i munnen eller ut i inandningsluften.
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uppgav 58 respektive 40 procent att tandläkaren använde. Tillgång till friskluftsmask uppgav 11 procent av medlemmarna att tandläkaren hade. Kortison eller Cvitamindropp i omedelbar anslutning till saneringen hade tre procent fått. Flera
alternativ kunde prickas för varför summorna inte kan adderas.
Många medlemmar vidtog därtill egna försiktighetsåtgärder, som rekommenderats av Tandvårdsskadeförbundet eller av läkaren eller tandläkaren. Vitaminer
och mineraler åt 74 procent en tid före saneringen, 55 procent tog bort högst en
fyllning var sjätte vecka, 33 procent tog aktivt kol för att binda kvicksilver i magtarm-kanalen och 22 procent drack alkohol precis före saneringen för att minska
kroppens upptag av kvicksilver.

Figur 16: Försiktighetsåtgärder vidtagna vid sanering av dentala material (%),
medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

Oförsiktig sanering
Närmare en tredjedel (30 %) av medlemmarna uppgav att de tvingats göra om
saneringen minst en gång. Anledningen var att de inte tålde det nya fyllningsmaterialet, att tandläkaren lämnat kvar amalgam under de nya fyllningarna eller på
annat sätt varit oskicklig eller att det fanns kvar metallkronor eller stift som fortsatte att påverka hälsan. Även under seminarierna [2] tog deltagarna upp sådana
problem, som de ansåg berodde på tandläkarens bristfälliga kunskaper.

48

Figur 17: Orsak till att fyllningsbyten gjorts om (%), medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

4.3

Hälsan i samband med och efter sanering

Vanligt hos medlemmarna var att en försämring av hälsan inträdde i anslutning
till saneringen och att hälsan först därefter blev bättre. Försämring i samband
med saneringen kan tolkas som en bekräftelse på att tandfyllningsmaterialet orsakade de tidigare problemen. Anledningen är att själva borttagandet av fyllningen medför att ämnen patienten är överkänslig för frigörs och att immunförsvaret
därmed aktiveras.
Sämre i anslutning till saneringen ansåg 81 procent av medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet att de blev. I den siffran har även räknats in de som prickade
för att de först blev sämre och sedan bättre.
Flera förklaringar finns till att en del under saneringsfasen först upplevde försämringar och sedan förbättringar. Dels kan exponeringen under själva saneringen orsaka ökade besvär som successivt avtar. Dels kan förbättringar ske genom
att exponeringen minskar i takt med att fyllningarna blir allt färre.
Omkring 19 procent ansåg att det skedde en kraftig förbättring då guld togs
bort. En förklaring kan vara att elektrokemiska spänningar mellan de två metallerna försvann då en av metallerna avlägsnades. En annan förklaring kan vara
att kvicksilverläckaget från amalgamfyllningarna minskade betydligt då guldet
togs bort.
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Figur 18: Redovisning av förändringar i hälsan under saneringen (%), Tandvårdsskadeförbundets medlemmar.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

Lång tid att bli frisk
Ovan redovisas förändringar i hälsan under själva saneringstiden. Av medlemmarna uppgav 59 procent att deras symtom minskat eller försvunnit en tid efter
saneringen. De som uppgav att de förbättrat hälsan fick också frågan om hur lång
tid det tog innan förbättringen blev permanent och flertalet symtom försvunnit.
Av dessa svarade sex procent att de upplevde en stabil hälsoförbättring i omedelbar anslutning till saneringen, men för de flesta tog det flera år. För 39 procent
av medlemmarna tog det mer än fyra år innan flertalet symtom försvann och de
upplevde en permanent förbättring.
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Figur 19: Antal år innan tandvårdsskadade upplevde en stabil förbättring efter
saneringen (%), medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

Sömnen bättre efter sanering
Sömnen förbättrades påtagligt efter sanering av dentala material och hälften upplevde att själva sömnbehovet förändrades. En tredjedel kände sig helt eller delvis
utsövda när de genomgått fyllningsbyte jämfört med 20 procent som inte bytt
sina tandfyllningar.
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Figur 20: Utsövd eller inte efter en natts sömn (%), medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

Infektioner i tandrötter och käkben
Infektioner i tandrötter och käkben påverkade hälsan negativt, enligt 57 procent
av medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet. Av dessa uppgav 29 procent att
de skrapat eller opererat käkbenet, 38 procent hade fått antibiotika mot infektionerna, 68 procent hade dragit ut en eller flera tänder och 66 procent hade fått
rotfyllningar eller andra rotbehandlingar. Flera svarsalternativ kunde prickas för,
varför siffrorna inte kan adderas.
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4.4

Andra behandlingar än sanering som bidrog till bättre hälsa

Frågan ställdes om vilka andra behandlingar än sanering av dentala material som
bidragit till bättre hälsa. Näringsterapi/kosttillskott ansåg 71 procent varit till
hjälp i tillfrisknandet, B-12-injektioner ansåg 36 procent hjälpte och 31 procent
hade svarat homeopati. Homeopati handlade av kommentarerna att döma ofta
om att förbättra kroppens olika funktioner inklusive leverns avgiftning och att
behandla candida-överväxt i tarmarna.

Figur 21: Andra behandlingar än sanering av dentala material som förbättrat
hälsan (%), medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

En del personer tog i sina kommentarer till enkäten upp att de genomgått avgiftning med kelerande substanser med mycket gott resultat. Vid kelering ges oftast
komplexbindare, som t.ex. DMSA, intravenöst. Därigenom binds kvicksilver
och andra metaller till denna kemikalie och kan lättare utsöndras. Dock anses
kelering av tandvårdskadade inte som ”vetenskap och beprövad erfarenhet” av
Socialstyrelsen och därför använder få svenska läkare sådana metoder.
Utomlands förekommer emellertid kelering mer frekvent. En stor studie gjord
på patienter i Nya Zeeland visade betydligt bättre tillfriskande efter amalgamsanering om patienten också fick genomgå kelering [10]. Detta stämmer således
med medlemmarnas erfarenheter.
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Kosttillskott
Av medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet tog 60 procent kosttillskott varje
dag. Flera personer vittnade om att deras problem blev mer hanterbara av vitamin- och mineraltillskott och att de upplevde att kroppens stärktes av dessa
tillskott [4, 7].
Hälften tog selen och/eller omega-3- och -6-fettsyror och därefter var vitamin
B-12, magnesium och C-vitamin vanligast. Många ansåg att de behövde dessa
tillskott resten av livet för att må bra.

Figur 22: Andel som tog respektive kosttillskott (%), medlemmar Tandvårdsskadeförbundet.
Selen
Omega 3-/6-fettsyror
Vitamin B-12
Magnesium
Vitamin C
Vitamin E
Vitamin B-6, B-3, folsyra och Bvitaminkomplex
Multivitamin
Annat
Zink
0

10

20

30

40

50

60

Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

Kom på orsaken till symtomen själva
Bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar uppgav 37 procent att de kommit
på orsaken till symtomen själva. Andra uppgav att Tandvårdsskadeförbundet,
media eller vänner/släktingar hjälpt dem på spåret. Endast 14 procent av de tandvårdsskadade uppgav att läkare (8 %) eller tandläkare (7 %) misstänkte denna
orsak.
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Figur 23: Vem/vilka som kom på orsaken till symtomen (%), Tandvårdsskadeförbundets medlemmar.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.

4.5

Diagnos på sjukintyget

Omkring en tredjedel av medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet förvärvsarbetade och av dessa 27 procent på heltid. Någon form av sjukersättning hade 34
procent. På frågan om vilken diagnos som stod på sjukintyget svarade 18 procent fibromyalgi, 16 procent olika psykiska sjukdomar och 12 procent kroniskt
trötthetssyndrom. Någon form av överkänslighet mot dentala material fanns på
14 procent av intygen. Försäkringskassan hade i 85 procent av fallen godkänt
läkarens intyg.
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Tabell 5: Diagnoser hos medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet (%).

Diagnoser

Tandvårdsskadade

Fibromyalgi
Psykiska sjukdomar
Kroniskt trötthetssyndrom
Elöverkänslig
Allergisk/förgiftad/överkänslig mot kvicksilver
Utbrändhet
Överkänslig mot tandfyllningsmaterial
Allergisk/överkänslig mot guld
Annan diagnos

18
16
12
9
8
8
4
2
31

Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier) Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport nr 4/2007, HET-projektet

56

5. Internationell utblick
Flera kliniker runt om i världen inklusive ett mindre antal i Sverige har behandlat
elöverkänsliga och tandvårdsskadade med goda resultat. Många elöverkänsliga
och/eller tandvårdsskadade söker sig till dessa i hopp om att få adekvat behandling. Nedan redovisas översiktligt olika behandlingsmetoder vid några kliniker i
USA och Tyskland samt svenska läkares och tandläkares erfarenheter [5].
Några djupare analyser av verksamheterna eller några studiebesök vid utländska kliniker har inte gjort i detta projekt. Beskrivningarna av de utländska klinikerna utgår från den information som finns på deras hemsidor inklusive kompletterande frågor via e-post eller telefon. För mer information om t.ex. utvärderingar
och andra publicerade undersökningar hänvisas till respektive kliniks hemsida.
Urvalet är främst baserat på de två förbundens kunskaper om vilka kliniker
samt läkare och tandläkare som uppnått goda resultat och som arbetat relativt
länge med dessa patientgrupper.

5.1

Miljöhälsocentret i Dallas i USA

Miljöhälsocentret i Dallas1 behandlar personer vars sjukdomar misstänks bero
på olika miljöfaktorer. Både elöverkänsliga och tandvårdsskadade har behandlats med framgång. Hjärtspecialisten William J. Rea startade kliniken 1974 och
anledningen var hans erfarenhet av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan. Det
gällde bl.a. påverkan av allergener, gifter och elektromagnetiska fält.
Stor vikt läggs vid analyser av näringsobalanser, allergier/överkänslighet och
gifter i kroppen. På Miljöhälsocentret tas blodprover för att kontrollera halten
av vitaminer, mineraler, aminosyror samt fettsyror och individuellt anpassade
näringsterapier ges tidigt i behandlingen. Hårmineralanalyser görs för att påvisa
gifter och tungmetaller i kroppen och olika former av överkänslighet testas.
Kliniken är byggd för att minimera emissioner av olika slag från t.ex. byggmaterial,
inredning och olika apparater. Elektromagnetiska fält har så långt möjligt byggts bort
eller isolerats och ventilationssystemet är särskilt anpassat för känsliga individer. För
elöverkänsliga och/eller kemikalieöverkänsliga finns ett särskilt campusområde med
olika möjligheter till boende i en miljö med så lite negativ påverkan som möjligt.

1 www.ehcd.com
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Elöverkänslighet
En avancerad undersökning av elöverkänslighet gjordes av centrets forskare på
1990-talet [20] då de visade att elöverkänsliga under starkt kontrollerade former
reagerade för vissa frekvenser. På 16 av de 100 försökspersonerna blev det alltid
reaktion på utvalda frekvenser medan placebotesterna var negativa. Forskarna
fann också fördröjda effekter av elektromagnetiska fält, vilket gjorde det nödvändigt att vänta tillräckligt lång tid innan nya provokationstester kunde göras.
Flera blev dock allvarligt sjuka av den exponering de utsattes för och fick Cvitamindropp, magnesium och syreterapi för att häva symtomen. Nu rekommenderas inte provokationsstudier annat än i speciella fall, eftersom reaktionerna kan
bli allvarliga.
Metallkänslighet och tandvårdsskadade
Personer som misstänktes vara känsliga för dentala material fick genomgå allergitester och prover togs på kvicksilver i blod och hår. Ibland gjordes även
provokationstester. Kelering med efterföljande mätningar av kvicksilver i urinen
förekom för att undersöka hur mycket kvicksilver som fanns lagrat i kroppen.
I de fall känslighet mot dentala material kunde påvisas rekommenderades speciella tandläkare, som arbetar enligt ett särskilt protokoll för fyllningsbyte. Detta
för att garantera en säker sanering. Därefter vidtogs avgiftning av kroppen, vilket
bl.a. omfattade djup uppvärmning i speciella kamrar, och i vissa fall användes kelerande ämnen. Samtidigt gavs C-vitamin intravenöst och glutation för att minska
upptaget av kvicksilver och förbättra kroppens förmåga till avgiftning.

5.2

Pfeiffercentret utanför Chicago i USA

Pfeiffer-centret1 (Pfeiffer Treatement Center, PTC) utanför Chicago i USA startades i slutet av 1980-talet av forskaren William Walsh. Centret är knutet till
forskningsinstitutet Health Research Institute (HRI), vilket bidrar med utveckling av diagnoskriterier och behandlingsmetoder samt uppföljning av den kliniska verksamheten vid behandlingscentret.
Verksamheten bygger på teorier, utvecklade av forskaren Carl Pfeiffer, om
att näringsobalanser beroende på ärftliga anlag kan leda till sjukdomssymtom.
Individuell näringsterapi ges och därmed finns nära kopplingar till den ortomolekylära medicinen.2

1
2

www.hriptc.org
www.orthomed.org
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William Walsh fann tidigt i sin forskning på våldsverkare i fängelser samband
mellan olika beteendestörningar och höga halter tungmetaller och koppar. Han
utvecklade olika terapier tillsammans med Carl Pfeiffer, bl.a. för att förbättra
kroppens avgiftning.
Dessa teorier har legat till grund för behandling av omkring 20 000 patienter
sedan centret startade. Utvärderingar visar stark evidens för behandling av personer med beteendestörningar, som t.ex. starka vredesutbrott samt destruktivt och
våldsamt beteende. Fortfarande är de viktigaste patientgrupperna personer med
utåtagerande och våldsamt beteende, som t.ex. personer med diagnosen ADHD.
Även autism, depressioner, schizofreni, posttraumatiska stressymtom och Alzheimers sjukdom behandlas.
Elöverkänsliga och tandvårdsskadade
Viss erfarenhet finns när det gäller behandling av elöverkänsliga och tandvårdsskadade, men de är inga stora patientgrupper på behandlingscentret. Behandlingen syftar till att återställa kroppens biokemiska balanser som kan ha rubbats
av gifter av olika slag. Kroppens näringsstatus analyseras vid egna laboratorier
och därefter ges individuella kosttillskott.
Tandvårdsskadade och elöverkänsliga anses ofta vara undermetylerade och
behöver därmed tillskott av zink, mangan, cystein, serin och vitaminerna B-6,
C och E. En del kan också ha problem med porfyrinmetabolismen1, vilket ofta
kan korrigeras med tillskott av zink, vitamin B-6 och essentiella fettsyror. För
effektiv avgiftning anses även tillskott av metallothionein, glutation och selen
behövas. Behandlingen är individuell och bygger på analys av de prover som
tagits av blod, hår, naglar och svett.
Tandvårdsskadade rekommenderas att sanera sina tänder och hänvisas till
tandläkare som arbetar med giftfria material och som sanerar enligt ett speciellt
protokoll. Återställande av kroppens näringsbalans är viktigt liksom avgiftning.
Tillförsel av vitaminer och mineraler under lång tid för att stimulera kroppens
egen avgiftning förordas framför kelerande ämnen. Anledningen är att det tar
lång tid att bli av med gifter som lagrats i kroppens benvävnad och i andra organ
och då är vitamin- och mineraltillskott en mer naturlig metod. Kelerande ämnen
binder även zink och kalcium och använda under längre tid kan sådana metoder
ge upphov till nya näringsobalanser, bl.a. zink- och kalkbrist.

1

Porfyriner är viktiga vid bildning av hemoglobin och störd porfyrinmetabolism kan ge många
olika sjukdomssymtom som neurologiska problem och ljuskänslighet.
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5.3

Specialkliniken i Neukirchen i Tyskland

Specialkliniken i Neukirchen1 var från början inriktad på allergiska och immunologiska problem och startades på 1980-talet av allergologen John G. Ionesco. Nu
handlar verksamheten mycket om att få bort gifter ur kroppen, identifiera allergener och att bota olika tarmstörningar som kan bero på gifter, felaktig tarmflora
och svampinfektioner.
Undersökningarna går ut på att diagnostisera allergier, kontrollera immunförsvarets funktion, tarmfloran och hormonbalansen liksom vitamin- och mineralbalansen. Även lungornas, hjärtats och olika inre organs funktion kontrolleras.
Egna laboratorier för analyser finns.
På kliniken anser man, att dentala material och elektromagnetiska fält kan
provocera fram sjukdomar och symtom, som kroppen annars skulle ha kunnat
hålla i schack. Sanering av metallhaltiga dentala material rekommenderas, eftersom de tillför kroppen gifter och därmed hindrar tillfrisknandet.
Dieter upprättas för personer som är allergiska eller överkänsliga mot olika
livsmedel. Individuella tillskott av vitaminer, mineraler, aminosyror, fosfolipider
och essentiella fettsyror ges för att återställa näringsbalansen i kroppen. Ofta
ordineras också tarmrening och avgiftning för att minska belastningen på kroppen.
Samtalsterapi erbjuds på kliniken liksom autogen träning, yoga, sjukgymnastik och andra övningar för att lära patienten avslappning. Särskilda övningar
finns för barn.
Kliniken anser att den fått bra resultat både när det gäller att förbättra elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Det handlar mycket om att ta bort allergener,
avgifta kroppen och skapa bra näringsbalans. Mycket är dock individuellt och
det går sällan att föreslå generella insatser.

5.4

Santa Monica-kliniken i Falköping/Mexiko

Santa Monica-kliniken2 startades av doktor Kurt W. Donsbach som en avknoppning från hans sjukhus i Mexiko. Tidigare fanns kliniken i Polen, men har nu
flyttat till Falköping. Grunden till de olika behandlingarna bygger på ett holistiskt synsätt och på den vetenskap och praktiska erfarenhet som finns vid sjukhuset i Mexico. Nya behandlingsmetoder utvecklas och testas kontinuerligt, vilket
också kommer den svenska kliniken till del. I Falköping finns kvantmedicinsk
teknologi (energimedicin), som kan användas för att söka efter såväl fysiska som

1

www.spezialklinik-neukirchen.de
2 www.santamonica.se
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psykiska obalanser och korrigera dessa. Därigenom anses kroppens egna förutsättningarna för läkning öka.
Santa Monica-kliniken i Falköping tar emot patienter med många olika diagnoser, varav många betraktas som kroniska. I vissa fall har den konventionella
sjukvården inte kunnat erbjuda några behandlingar. Bland de senare finns en del
elöverkänsliga och tandvårdsskadade, men för närvarande är inomhusmiljön sådan att det kan vara svårt för elöverkänsliga att vistas på kliniken.
Behandlingen handlar om att stärka kroppens egna resurser, bl.a. för att rena
från gifter och slaggprodukter samt för att reparera skador och motarbeta angrepp från bakterier, parasiter, svampar, m.m. En kunnig dietist finns anställd
som ger rekommendationer om kosthållning och olika dieter beroende på vilka
problem patienten har.
Sanering av dentala material rekommenderas i de fall detta bedöms kunna
förbättra hälsotillståndet. När det gäller sanering av dentala material hänvisas till
Tandvårdsskadeförbundet för hjälp att hitta tandläkare och vidta de försiktighetsåtgärder som behövs.
Näringsterapi och avgiftning är viktiga delar i behandlingen. Vitaminer, mineraler, aminosyror och essentiella fettsyror tillförs i individuellt anpassade doser
och vid behov intravenöst. Därtill erbjuds värmebehandling, tarmsköljning och
syrehöjande terapier för att rensa ut gifter. Det finns också möjlighet till avslappningsövningar liksom fysisk träning på kliniken.

5.5

Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Amalgamenheten i Uppsala startade i början av 1990-talet och där behandlades
patienter som varit sjuka en längre tid i de fall misstankar fanns om att dentala
material kunde orsaka symtomen [12, 22].
Flertalet patienter ansågs ha besvär av kvicksilver från amalgam, men även
andra tandfyllningsmaterial kunde ställa till problem. Amalgamenhetens personal studerade även omgivningsfaktorernas betydelse för patientens sjukdom. Det
gällde t.ex. kvicksilver i arbetsmiljön eller metaller i dricksvattnet hos personer
med egna brunnar. Därmed upptäcktes även andra problem än dentala material
som behövde åtgärdas innan sjukdomssymtomen försvann.
Enheten lades ner 1997 och hade då haft en framgångsrik verksamhet i drygt
fem år. Endast patienter med remiss togs emot, vilket innebar att flertalet var
mycket sjuka och såg amalgamenheten som en sista chans att bli friska. Förbättringspotentialen var trots det dåliga utgångsläget drygt 70 procent.
Flertalet patienter var då de kom till enheten alltför sjuka för att tandläkarbehandling skulle kunna påbörjas på en gång. Vitamin- och mineralbehandling
gavs därför under några veckor eller månader före saneringen för att stärka kroppen. Främst tillfördes C-vitamin, selen, B-vitaminer inklusive magnesium och
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zink. Prov på ryggmärgsvätskan togs för att undersöka halten av vitamin B-12
och de som hade låga värden fick B-12-injektioner plus tillskott av vitamin B-6
och folsyra. De flesta hade problem med tandfyllningarna och så småningom
kunde tandläkarbehandlingen påbörjas.
För många med allvarliga besvär blev saneringen problematisk med förstärkta
symtom och en del avbröt för att de inte klarade påfrestningarna. Läkarna på
enheten ansåg att det behövdes professionell sanering med bra ventilation och
skydd för patienten. Därför anlitades en särskild klinik för tandvården, där tandläkarna sanerade enligt ett speciellt protokoll [23] och där patienten kunde få ett
bra personligt skydd mot kvicksilverångor.
Försök gjordes med C-vitamindropp under själva saneringen i syfte att hindra
kvicksilverångan att oxidera och därmed hållas kvar i kroppen. C-vitamindroppet
blev en framgång och problemen vid saneringen minskade påtagligt. Ansvarig
läkare vid kliniken blev emellertid fälld i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
för denna behandling, då den inte ansågs vara ”enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet”. Därför fortsatte aldrig dessa försök.
Prover från patienterna vid amalgamkliniken sparades och Stiftelsen Metallbiologiskt Centrum fick år 2002 medel för att göra ytterligare uppföljande analyser. Resultatet finns publicerat som en redovisning till regeringen [22]. En lärobok om sanering riktad till tandläkare publicerades också [23] inom ramen för
projektet. Ytterligare en bok riktad till läkare kommer att publiceras inom kort
med mer information om diagnos- och behandlingsmöjligheter.
Den uppföljande analysen visade att de sanerade patienterna fortsatte att bli
friskare. Flera som vid den första uppföljningen blivit sämre eller inte förbättrats
hade nu ökat sin livskvalitet. Uppföljning efter fyra till fem år är därför befogat
för att kontrollera effekten av sanering av dentala material, vilket också stämmer med de erfarenheter medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet redovisat (se
figur 19). Den fortsatta förbättringen av hälsan visade också att det knappast
kunde vara frågan om placeboeffekter.

5.6

Svenska läkares och tandläkares kliniska erfarenheter

Fem svenska läkare och två tandläkare djupintervjuades för att ge projektet en
bättre bild av de behandlingsmetoder som används [5] i dag. Samtliga intervjuade läkare och tandläkare konstaterade att de tidigare haft uppfattningen att
elektromagnetiska fält och/eller dentala material inte kunde ge upphov till några
biverkningar eller sjukdomssymtom. Precis som andra läkare och tandläkare betraktade de patienter som själva ansåg sig elöverkänsliga och tandvårdsskadade
som psykosomatiskt sjuka. Det var också det förhållningssätt de lärt sig under
utbildningen.

62

Lärde sig av patienterna
Så småningom kom dessa läkare och tandläkare i kontakt med flera patienter
som själva ansåg att deras problem bottnade i känslighet för elektromagnetiska
fält och/eller dentala material. Genom att följa patienter som testade sanering av
dentala material fann de att många tillfrisknade eller i alla fall förbättrade hälsan
väsentligt. Kliniskt utvecklade de därefter behandlingsmetoderna i samverkan
med patienterna. Via organisationen International Association of Oral Medicine
and Toxicology (IAOMT)1 finns numera ett internationellt erfarenhetsutbyte i
dessa frågor.
Relativt få svenska läkare och tandläkare behandlar med framgång elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Ofta har patienterna uppmärksammats om läkarnas kunskaper via bekanta eller via artiklar eller föredrag som Elöverkänsligas
Riksförbund respektive Tandvårdsskadeförbundet publicerat eller arrangerat.
Tandfyllningar och metaller
Många patienter misstänkte själva elektromagnetiska fält och/eller tungmetaller som orsak till problemen. Ofta upplevde de ökade besvär i samband med
exponering för el och/eller mikrovågor eller vid tandläkarbesök. Därmed ansågs
diagnosen relativt säker.
Amalgamfyllningar och problem med kvicksilver kunde läkarna och tandläkarna också misstänka om tydliga symtom på klassisk kvicksilverförgiftning
uppvisades, som t.ex. metallsmak, tics i ögonen, darrningar i händerna, tillbakadragenhet, oro, ångest och depressioner samt extrem trötthet.
Även överkänslighet mot guld och titan förekom, vilket yttrade sig på liknande sätt som för andra metaller. Titanhalten i naglarna mättes av en av läkarna
vid misstanke om sådana problem eller om naglarna var gula och flossiga. Flera
titanöverkänsliga personer upptäcktes och tillfrisknade när titanet avlägsnades.
Elöverkänsligas problem ansågs ofta bottna i metallöverkänslighet/allergier
och därför rekommenderades även de att genomgå fyllningsbyten. Elöverkänsliga kunde dock vara extremt känsliga för många olika kemikalier, dofter och
lukter och blev därigenom mycket svårbehandlade både hos tandläkaren och läkaren.
Funktionsstörningar kvar även efter saneringen
Vid fortsatta problem efter saneringen eller om det rådde osäkerhet angående
metallernas roll i problembilden kontrollerades differentialdiagnoser, bl.a. gällde

1

www.iaomt.com
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det borrelia, candida och allergi mot olika metaller. Candida-överväxt i tarmarna
ansåg läkarna och tandläkarna var relativt vanligt hos tandvårdsskadade, vilket
ofta behövde behandlas innan det var någon idé att ta itu med sanering av dentala
material.
Ofta var även de inre organen påverkade av den tidigare sjukdomen och vanligt var att sköldkörteln, njurarna, binjurarna, levern eller bisköldkörteln hade
underfunktioner. Särskilt poängterades vikten av att leverns avgiftning fungerade
bra och flera läkare och tandläkare mätte därför leverns avgiftningsförmåga1.
Immunsystemet påverkades också, vilket kunde vara orsak till många olika
symtom. Stress ansågs vara en faktor att räkna med, som kunde påverka hormonsystemet och därmed en rad olika funktioner i kroppen. Även hjärnans signalsubstanser ansåg vissa läkare kunde störas av metaller och särskilt av kvicksilver.
Det hjälpte således inte alltid att bara byta fyllningar, utan även andra åtgärder
kunde behövas, enligt de intervjuade läkarna och tandläkarna.
Viktigt förbättra kroppens motståndskraft
För att stärka kroppen och för att få igång dåligt fungerande organ rekommenderade flera av läkarna och tandläkarna omläggning av livsstilen inklusive kosten
och oftast även kosttillskott. Speciellt under saneringsfasen ansåg de att större
mängd vitaminer, mineraler och aminosyror behövdes för att förebygga skador
och garantera de olika kroppsfunktionerna. Vitamin B-12 ansågs exempelvis
viktigt för att minska tröttheten och för att reparera hjärnan. För att andra Bvitaminbrister inte skulle uppstå tillfördes även vitamin B-6 och folsyra.
Elöverkänsliga med extrem ljuskänslighet kunde bli hjälpta av höga doser
A-vitamin och de kunde också behöva Q-10. En läkare ansåg att ljuskänslighet
kunde bero på obalanser eller fel på kroppens signalsubstanser, vilket behövde
korrigeras. Höjning av halten acetylkolin hade exempelvis varit framgångsrikt
för att minska ljuskänsligheten hos några elöverkänsliga. Tandvårdsskadade som
led av depressioner eller nedstämdhet kunde behöva höja nivån av serotonin i
hjärnan.
Selen och zink var de mineraler som flertalet patienter behövde tillskott av,
speciellt under saneringsfasen. Läkarna menade dock att elöverkänsliga kunde få
kraftiga reaktioner av selen och att detta mineral därför behövde tillföras i låga
doser för att därefter successivt trappas upp. Svaveltillskott rekommenderade
några av läkarna, både för att stärka kroppen och för att bidra till avgiftningen.
Aminosyrorna GABA och/eller PABA hade många elöverkänsliga goda erfarenheter av. Detsamma gällde acetylcystein och methionin som tillsammans med
essentiella fettsyror ansågs förbättra hjärnans funktion.

1

www.scandlab.com
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Tryptofan och melatonin skrevs ofta ut mot sömnbesvär istället för konventionella sömnmedel. Tryptofan ökar också serotoninhalten i hjärnan, vilket för
vissa patienter kan vara positivt.
Patienterna stöttades under saneringen
Vid saneringen försökte läkarna att ställa upp och stötta patienterna. Några kunde ge C-vitamindropp under saneringen för att minska upptaget av kvicksilver
i kroppen. Patienter med uttalade allergiska reaktioner kunde få kortison omedelbart före, under och efter saneringen för att minska risken för immunologiska
reaktioner.
Flera läkare och tandläkare ansåg att patienterna behövde hjälp med avgiftning av kroppen och var bekymrade över att Socialstyrelsen i praktiken inte tillåter behandling med kelerande substanser på tandvårdsskadade. Vissa läkare
och tandläkare rekommenderade mindre kontroversiella preparat för avgiftning,
som t.ex. tarmreningskurer, svavel eller hälsokostpreparat med koriander och
ramslök. Många patienter ansågs bli bättre efter sådana behandlingar.
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6. Vårdgivarens möjligheter
till behandling
Elöverkänsliga och tandvårdsskadade lider som tidigare nämnts av stor trötthet, koncentrationsproblem, minnesproblem, mag- och tarmbesvär samt värk i
muskler och leder [6, 7]. Symtomen påminner mycket om utmattningssyndrom,
fibromyalgi och liknande diagnoser. Enligt enkätsvaren förbättrades symtomen
avsevärt hos elöverkänsliga vid vistelse i lågstrålande miljöer. Sanering av dentala material och korrigering av näringsobalanser/näringsterapi förbättrade hälsan i båda grupperna.
Svenska och utländska vårdgivare vana att behandla elöverkänsliga och tandvårdsskadade har poängterat problemen med kemikalier, allergier och andra miljöfaktorer. Nedsättning av funktionen hos olika organ, som t.ex. nervsystemet,
mag/tarmkanalen, sköldkörteln, binjurarna och leverns avgiftningssystem, har
också uppmärksammats.
Nedan ges förslag till diagnos, provtagning och behandling av elöverkänsliga
och tandvårdsskadade. Detta baseras på de erfarenheter medlemmar i Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet haft [2,3,4, 6, och 7], och
på de kunskaper läkare och tandläkare som är vana att behandla dessa patientgrupper redovisat till projektet [5, seminarium 2007-10-22].

6.1

Omfattande problembild

De sjukas egna iakttagelser om betydelsen av elektromagnetiska fält och/eller
dentala material för sjukdomsförloppet är den primära informationskällan för
vårdgivaren. Anledningen är att det i dag inte finns något enskilt prov som kan ge
besked om en patient är elöverkänslig eller tandvårdsskadad. Därtill kommer att
konventionell provtagning sällan visar några avvikelser från det normala, trots
allvarliga symtom.
Tiden blir mer effektiv om en i förväg ifylld symtomlista inklusive en kort
redovisning av sjukhistorien tas med av patienten vid första besöket. En mall
för detta finns i slutet av kapitlet och på projektets hemsida (www.hetprojektet.
info).
Hänsyn till elöverkänsliga
Elöverkänsliga har ofta stora problem att vistas på vårdcentraler och sjukhus till
följd av höga elektromagnetiska fält (se figur 11). Hänsyn till patienterna bör
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visas genom att basenheter till trådlösa telefoner, mobiltelefoner och onödiga
elektriska apparater stängs av och att belysningen släcks. Hembesök kan vara ett
bra alternativ om den möjligheten finns.
Flertalet har ställt egen diagnos
Många elöverkänsliga och tandvårdsskadade har en bestämd uppfattning om
orsaken till besvären redan när de kommer till läkaren eller tandläkaren. Ofta
har de varit sjuka i många år och successivt blivit varse att symtomen ökat vid
exponering för el/mikrovågor eller vid tandläkarbesök. Personens egna kunskaper är värdefulla för den fortsatta behandlingen och bör noteras i eller biläggas
journalen.
Vårdgivarens uppgift blir att med olika frågor ringa in vilka reaktioner patienten upplever vid exponering för elektromagnetiska fält och/eller dentala material
och om det finns andra allergier eller annan överkänslighet som kan bidra till
sjukdomsproblemen. Andra sjukdomstillstånd som behöver speciell behandling
kan uppträda parallellt eller vara primär orsak till problemen och måste därför
kontrolleras. Flertalet patienter har dock redan genomgått många provtagningar
och behandlingar och därför kan mycket uteslutas efter genomgång av journalerna.
Angelägna områden att ta upp till diskussion med patienten:
1.

Symtom och kopplingar till speciella miljöer.
Kartlägg vilka miljöer som ger upphov till besvär eller ökade symtom.
Det kan gälla elektromagnetiska fält eller kemikalier av olika slag. Ställ frågor om arbets- och hemmiljön, t.ex. tid framför datorn, om det finns basenheter för trådlösa telefoner eller klockradio i närheten av sängen och om det
finns mögel, starka dofter eller andra kemikalier som skulle kunna påverka
hälsan.

2.

Symtom/ökade symtom relaterade till tandläkarbesök.
Tydligast indikation att dentala material utgör problem är om symtomen
uppkommer eller förvärras i samband med eller en tid efter tandläkarbesök. Besvären kommer normalt några timmar eller dagar efter exponeringen, utom för guld där reaktionerna kan dröja flera veckor.

3.

Symtomlista (jämför med tabell 1)
Många kan ha 30 symtom eller fler. Symtomlistan i slutet av kapitlet
redovisar de vanligast förekommande symtomen [6,7]. Elöverkänsliga och
tandvårdsskadade har likartade besvär, t.ex. extrem trötthet, koncentra-
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tionsproblem, mag- och tarmbesvär samt värk. Vissa symtom är dock mer
vanliga beroende på vilken problembild som dominerar:
• Elöverkänsliga får ofta problem från huden i form av rodnader, hetta och
krypningar, värmekänsla i huvudet och torrhet/grusighet och stickningar
i ögonen.
• Tandvårdsskadade har ofta metallsmak i munnen och psykiska symtom
som ångest, depressioner och nedstämdhet.
Alla följer dock inte denna mall. Dessutom finns personer som är känsliga
både för elektromagnetiska fält och dentala material varvid symtombilderna
kan överlappa varandra.
4.

Oral besiktning
Inspektion av munhålan kan stärka misstankarna om tungmetallproblem.
Många amalgamytor kan indikera besvär liksom tatueringar, rodnader,
blåsor och lichenoida förändringar i slemhinnan. Vid samtidig förekomst
av amalgam och guld ökar läckaget av kvicksilver mer än om det bara hade
funnits amalgam. Vid samtidig förekomst av titan och guld ökar läckaget
av titan. Även elektromagnetiska fält från t.ex. datorer kan öka läckaget av
metaller från tandfyllningarna.

5.

Exponering för elektromagnetiska fält
Råder osäkerhet om de elektromagnetiska fältens påverkan kan en första
kontroll vara att rensa sovrummet och dess närhet från elektriska apparater,
som klockradio, datorer och basenheter till trådlösa telefoner, för att se om
symtomen påverkas. Alternativt kan propparna skruvas ur under natten för att
bryta strömmen. Detta gör dock inte att elektromagnetiska fält utifrån eller från
grannarna försvinner och därför kan fortfarande sådana störningar finnas kvar.
Sjukskrivning en tid för att slippa exponering för el och trådlösa nätverk på
arbetsplatsen är ett sätt att testa arbetsmiljöns inverkan på symtombilden.

6.

Exponering för kemikalier/miljögifter
Undersök exponeringen för kemikalier och miljögifter. Det kan exempelvis
gälla flamskyddsmedel i datorerna och föroreningar i luften. Dricksvatten
kan vara förorenat av koppar. Närheten till jordbruk kan ha medfört exponering för bekämpningsmedel eller andra gifter. Arbetsmiljön kan också
innebära problem för exempelvis tandsköterskor, tandtekniker, laboratoriepersonal och flygtekniker som utsätts för olika tungmetaller.

7.

Genetiska skillnader
Känslighet för metaller och gifter kan vara genetiskt betingad liksom
näringsobalanser. Ärftliga problem med leverns avgiftning kan medföra
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att metaller och andra gifter stannar kvar i kroppen och ackumuleras.
Andra genetiskt betingade skillnader kan vara förmågan att ta upp vitamin
B-12 via tarmen eller alltför hastig nedbrytning av vissa enzymer. Sådana
problem återspeglas ofta i släkten. Laboratorietester finns för flera ärftliga
faktorer liksom avancerade tester för näringsobalanser av olika slag.
8.

Vacciner, implantat m.m.
Så gott som alla vacciner innehöll tidigare thiomersal (kvicksilver) som
konserveringsmedel, vilket kan ha sensibiliserat en del personer för kvicksilver tidigt i livet. Dentala titanimplantat, titanclips vid operationer m.m.
kan också vara potentiella riskfaktorer liksom metaller från piercing och
andra smycken. Kontrollera exponeringen även för sådant.

9.

Matvanor och andra levnadsvanor
Matvanor och olika livsbetingelser eller fritidsvanor påverkar hälsan i
hög grad. Regelbunden motion och fysisk aktivitet är nödvändigt för att
kroppens ämnesomsättning ska fungera bra. Personer som frekvent tuggar
tuggummi, äter mycket råkost etc. ökar kvicksilverläckaget från tandfyllningarna. Vegetarianer riskerar att få brist på vitamin B-12, vilket i sig
kan ge upphov till trötthet och koncentrationsproblem eller försämrad
avgiftning. Mediciner kan störa näringsupptaget och kroppens avgiftning
och påverkar dessutom sjuka människor annorlunda än friska. Tobak och
alkohol tillför gifter som framför allt påverkar levern. Livsstilsförändringar
inklusive mat- och motionsvanor kan behöva föreslås för att kroppen ska
orka bli frisk.

10. Överföring av kvicksilverånga från modern till fostret
Kvicksilverånga passerar genom placentabarriären och därför kan foster
sensibiliseras för kvicksilver av moderns amalgamfyllningar. Om avgiftningen är dålig kan tungmetallen finnas kvar även senare i livet. Därför
bör frågan ställas om mamman lagade tänderna under graviditeten, hade
många amalgamfyllningar eller om något annat inträffade, t.ex. i arbetsmiljön, som kan ha påverkat i fosterstadiet.

6.2

Primära eller sekundära sjukdomar

Överkänslighet mot elektromagnetiska fält och/eller tungmetaller som kvicksilver kan med stor sannolikhet direkt eller indirekt orsaka vissa sjukdomstillstånd.
Även om patienternas symtom stämmer med diagnoskriterierna för andra sjukdomar bör läkaren därför inte helt utesluta att elektromagnetiska fält och/eller
tungmetaller kan vara primär eller sekundär orsak till symtomen. Särskilt gäller
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det vanligt förekommande diagnoser som fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom
och utbrändhet (se tabell 4 och 5).
Flera intressanta erfarenheter har rapporterats av medlemmarna. Hos 44 respektive 21 procent av medlemmarna har elöverkänsligheten avtagit eller försvunnit efter byte av dentala material [6, 7]. Även andra allergier har avklingat
efter sanering eller då elöverkänsligheten försvunnit [6, 7]. Det finns således
anledning att uppmärksamma eventuella synergieffekter mellan olika överkänslighetsreaktioner.
Tandvårdsskadade rapporterade att många psykiska symtom försvann eller
kraftigt gick tillbaka efter sanering av amalgam. Kopplingen mellan dentala material och eventuella psykiska sjukdomar bör därför övervägas. Även sömnproblemen (figur 20) avtog hos många tandvårdsskadade efter fyllningsbyten.
Hos personer med många olika symtom och där orsaken är oklar finns ofta
anledning att pröva om elektromagnetiska fält och/eller dentala material kan vara
orsak till del av symtombilden, även om patienten själv inte uppmärksammat
detta. Sanering av dentala material som en del i behandlingen av flera olika sjukdomstillstånd är med utgångspunkt från medlemmarnas erfarenheter ofta värt att
pröva.

6.3

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser bör alltid undersökas hos alla som har problem med elektromagnetiska fält och/eller dentala material. Dock kan flera faktorer påverka
uppkomst av sjukdomssymtom. Enskilda medlemmar har redovisat att tinnitus,
klimakteriebesvär, epilepsi, sköldkörtelproblem m.m. försvunnit efter amalgamsanering [2]. Det finns därför anledning till ödmjukhet när det gäller orsakssambanden.
Följande orsaker till patientens symtom bör kontrolleras och finnas med i den
medicinska bedömningen:
• Borrelios. Symtom kan komma först lång tid efter smittillfället. Därför är
det klokt att kontrollera förekomst av antikroppar.
• Candida albicans. Svampöverväxt i mag-tarmkanalen kan orsaka många
problem som trötthet, allergier och belastar också levern. Dessa besvär kan
försvinna efter sanering av dentala material, men ofta behövs även särskild
behandling av själva candida-svampen.
• Binjurebarksvikt kan leda till minskad stresstålighet och hormonproblem.
• Sköldkörtelproblem kan vara svåra att upptäcka med konventionell provtagning. Många olika symtom som trötthet och rubbningar i ämnesomsättningen kan orsakas av sköldkörtelrubbningar.
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•

•
•

•

6.4

HIV medför nedsatt immunförsvar med en mångfald olika symtom med hög
känslighet för infektioner. Dessa symtomen liknar de som drabbar tandvårdsskadade.
Hjärntumör kan vara svår att skilja från kvicksilverpåverkan och/eller elöverkänslighet och bör kontrolleras.
Skellefteåsjukan (Familjär amyloidos med polyneuropati) är ovanlig, men
åtminstone två sådana fall har rapporterats som varit svåra att skilja från
biverkningar av dentala material.
Mitokontriella sjukdomar gör att kroppen inte kan bilda tillräckligt mycket
högvärdig energi. Detta orsakar stor trötthet och många andra symtom.

Undersökning av tandläkare

Många personer går först till tandläkaren om de tror att besvären beror på tandfyllningsmaterial. Vissa läkare hänvisar sina patienter till tandläkare vid misstanke
om sådana problem. Tandläkaren behöver därför själv kunna göra en bedömning
av om symtomen kan orsakas av biverkningar av dentala material. Indikationer
på detta är t.ex. många amalgamytor, flera olika metaller, rotfyllningar eller implantat i munnen [23].
Kvicksilverläckage från amalgam är ofta det dominerande problemet. Dock
förekommer även problem med guld och dess legeringsmetaller, titan, kompositer och andra ämnen i de dentala materialen. Vad som utgör problem är individuellt betingat och det är inte meningsfullt att peka ut vissa fabrikat eller enskilda
material.
En relativt stor andel av medlemmarna i de två förbunden tycks vara överkänsliga mot många olika kemikalier inklusive metaller, vilket kräver stor hänsyn vid
den medicinska och odontologiska behandlingen [6,7]. Många anser också att
delar av deras besvär beror på infektioner i tandrötter och i käkben. Därför bör
uppmärksamhet ägnas även åt sådana problem.
Ifall huvudvärk och/eller spänningar i käkar eller ansiktsmuskler förekommer
ofta finns anledning att även kontrollera bettfunktionen. De som gnisslar tänder
och har amalgamfyllningar bör använda bettskena för att minska kvicksilverläckaget under natten.

6.5

Medicinska undersökningar och provtagningar

Ofta finns uppenbara samband mellan elektromagnetiska fält och besvär eller
mellan dentala material och symtom. I sådana fall behövs sällan provtagning. I
oklara fall eller om det av andra skäl krävs annan bevisning, kan läkaren eller
tandläkaren ta vissa prover. Dock finns inga enkla entydiga tester utan det hand71

lar om att ta flera olika prover för att stärka misstankarna eller utesluta andra
orsaker.
Nedan ges en kort redovisning över vilka prover som läkare och tandläkare kan använda för att ringa in problemen. De baseras på den erfarenhet läkare och tandläkare vana att
behandla dessa patientgrupper redovisat till HET-projeket [5, Seminarium 2007-10-22].
Elöverkänslighet
Elöverkänsliga personer kan oftast själva ange vilka specifika källor som ger
symtom. I första hand bör läkaren lita på patienten precis som vid andra sjukdomstillstånd som huvudvärk, ångest och smärta.
Provokationstester talas det mycket om, men Elöverkänsligas Riksförbund
avråder från sådana. Dels för att redan starkt elöverkänsliga personer kan få allvarliga symtom vid provokation och dels för att sådana tester är mycket svåra att
genomföra korrekt [20].
Analys av tungmetaller
Att korrekt mäta kroppens tungmetallhalt är omöjligt på levande varelser. Blodoch urinprover visar främst den senaste tidens exponering och faecesanalyser
visar omsätt-ingen i kroppen. Upptäcks mycket höga halter av tungmetaller, som
kvicksilver och bly i blod- eller urinprover, är det allvarligt. Låga metallhalter
kan dock vara minst lika proble-matiskt, eftersom det snarast tyder på störd avgiftning och att metaller istället ackumu-eras i kroppen. Socialstyrelsen rekommenderar varken blod- eller urinanalyser [1].
Analys av näringsstatus
Blod- och salivprover samt hårmineralanalyser är vanliga metoder för att kontrollera näringsstatus hos en individ. Laboratorier för sådana analyser finns i
USA och i flera europeiska länder. Analyserna redovisar vilka näringsobalanser
som finns och rekommendationer medföljer om hur de ska åtgärdas. Utbildade
näringsterapeuter bör anlitas.
Analys av B-vitaminer
Vitamin B-12-halten i blod ger inget svar på hjärnans tillgång till vitaminet
och prover på ryggmärgsvätskan görs inte rutinmässigt på svenska laboratorier.
Bristmarkörerna homocystein (Hcy) och metylmalonsyra (MMA) mäts dock rutinmässigt i både blod och ryggmärgsvätska. Metylmalonsyra stiger vid nedsatt
B-12-funktion i mitokondrierna. Homocysteinhalten ökar då funktionen för vitamin B-12 och folsyra är nedsatt i cellerna.
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Genetiska defekter i folsyraomsättningen, dvs. i enzymet MTHFR, kan mätas
på några sjukhuslaboratorier i Sverige. Individer med defekt MTHFR behöver
en serumnivå av folsyra på minst 15 nmol/L. Det finns även genetiska markörer
för problem med upptag och omsättning av vitamin B-6.
Leverns funktion
Dålig avgiftning medför försämrad utsöndring av tungmetaller, organiska gifter
och läkemedel, vilka därmed riskerar att ackumuleras i kroppen. Vissa kosttillskott kan användas för att stärka kroppens avgiftningsförmåga och för att förbättra balansen mellan steg 1 och 2 i leverns avgiftningssystem.
•

•
•
•

Enklare prov på leverns avgiftningsförmåga görs genom att tillföra vissa
ämnen och därefter mäta deras omsättningshastighet. Scandlab1 utför sådana prover.
Test för att kontrollera om vissa viktiga avgiftningsenzymer är normalt
byggda görs via blodprov bl.a. vid några regionsjukhus.
En mer omfattande toxikologisk genprofil kan beställas bl.a. från Scandlab.
Störd porfyrinmetabolism kan indikera kvicksilverpåverkan (bl.a. hög belastning på levern) och får till följd att porfyriner och/eller porfyrinförstadier
utsöndras med urinen. Vissa tecken tyder på att porfyriner kan lagras i huden
och där ge upphov till känslighet mot solstrålning. Störd porfyrinmetabolism upptäcks via urinprov.

Sköldkörteln
Sköldkörtelproblem är vanliga bland tandvårdsskadade och kan bero på kvicksilver
som lagras i sköldkörteln och därmed stör dess funktioner. Mätning av TSH och
fritt T3 och/eller fritt T4 ger inte hela sanningen om under- eller överfunktion av
sköldkörteln. Om en autoimmun process pågår visas detta bäst genom mätning av
anti-TPO i blodprov. Hos vissa är enda objektiva fyndet nedsatt kroppstemperatur
och ofta är också huden förtjockad (myxödem). Tillförsel av sköldkörtelhormon
kan behövas (levaxin). Preparat bestående av torkad svinsköldkörtel har använts
med framgång av en del läkare på personer som inte svarat på levaxin.
Binjurebarkens funktion
Binjurebarkssvikt kan bidra till flera sjukdomsstillstånd och behöver ofta behandlas både hos elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Salivtester kan tas för att
mäta halten DHEA som är ett hormon producerat av binjurebarken.
1

www.scandlab.com
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Binjurebarksinsufficiens är en ovanlig autoimmun sjukdom, som i vissa fall
sannolikt orsakas av kvicksilver. Diagnosen ställs genom att mäta kortisolhalten
i blodet före och efter injektion av ACTH. Vid uttalade besvär är natriumnivån i
serum sänkt och kaliumnivån förhöjd.
Allergier och överkänslighet
Allergier mot ämnen i dentala material och mot kemikalier, mögel, gluten och
laktos bör kontrolleras. Både elöverkänsliga och tandvårdsskadade har blivit
bättre när exponeringen för sådana ämnen upphört. Följande kan testas:
•
•

•

Analys av gluten- och laktosintolerans, vilket görs rutinmässigt på laboratorier.
Kontroll av andra födoämnesallergier. Mäts lämpligen som IgE och IgGantikroppar, vilket ger både omedelbara och fördröjda reaktioner. Ett sådant
test är ELISA som bl.a. kan beställas av Scandlab. De mer vanliga RASToch hudtestningarna mäter endast IgE-medierade reaktioner (snabba reaktioner). Därtill kan dessa tester ge känsliga personer kraftiga reaktioner [24]
och de rekommenderas därför inte.
MELISA®-test används för att mäta andelen minnesceller för vissa metaller. Förekomst av minnesceller i blodet indikerar att kroppen reagerar mot
metallen, men är inget bevis för att man är sjuk. Även efter saneringen bör
detta test göras för att kontrollera om det finns minnesceller kvar. Om så är
fallet kan saneringen vara oskickligt gjord med kvarlämnade rester, alternativt finns något annat i miljön som behöver åtgärdas. Detta test görs inte i
Sverige, men prov kan skickas utomlands1.

Diskriminantanalys
Vid uppföljning av patienter från den tidigare amalgamenheten vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala fann forskarna inget enstaka prov som enkelt kunde användas för att skilja ut sjuka personer från den friska kontrollgruppen. De upptäckte
däremot att om flera olika prover plottades ut i samma diagram fick de ett spridningsmönster som var intressant. Alla sjuka patienters värden föll inom den ena
kvadranten och den friska kontrollgruppens i den motsatta. Med denna s.k. diskriminantanalys kunde patienter med problem av dentala material skiljas ut från
kontrollgruppen. Mer information om metoden finns i den slutrapport som Stiftelsen Metallbiologiskt Centrum lämnade till regeringen 2006 [22]. Forskarna fann
att prover på halten laktathydrogenas och monocyter redovisade i samma diagram
också gav möjlighet att skilja ut patienter med besvär av dentala material [22].
1

www.melisa.org/sending-blood.php
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6.6

Åtgärder

Här redovisas de åtgärder som har stöd i medlemmarnas egna redovisningar. De
baseras främst på uppgifter från de två medlemsenkäterna [6, 7], intervjuer med
läkare och tandläkare [5] samt metoder som redovisats i rapporten om ”Hjälpmedel för elöverkänsliga” [25].
Kosttillskott och omläggning av kosten
Förbättringar har rapporterats av kosttillskott och/eller omläggning av kosten,
även i fall då inga andra åtgärder vidtagit. En majoritet av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och i Tandvårdsskadeförbundet använder kosttillskott.
Flera har berättat att symtomen återkommit när de upphört med dessa. Bistånd
från duktiga och välutbildade näringsterapeuter kan därför utgöra bra komplement till annan behandling.
Problem med näringsobalanser kan bero på matvanor och näringsintag eller
vara ärftligt betingat. Exempelvis är de svenska jordarna fattiga på selen och
zink, vilket medfört att många lider brist på dessa mineraler. Låg eller ingen fiskkonsumtion leder ofta till brist på essentiella fettsyror. Genetiskt försämrad förmåga att ta upp och omsätta vissa B-vitaminer har nämnts tidigare. Personer med
sådana ärftligt betingade problem behöver ofta kosttillskott under hela livet.
I samband med sanering av dentala material behövs kosttillskott alternativt
stora mängder frukt och grönsaker för att förbättra avgiftningen. Detta för att
skydda kroppen mot s.k. fria radikaler, som kan bildas i höga halter under saneringen. Tre fjärdedelar av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar tog vitaminoch mineraltillskott i samband med saneringen (figur 16).
Följande kosttillskott uppgav elöverkänsliga och tandvårdsskadade att de använde mest frekvent (se figur 9 och 22):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selen (främst tandvårdsskadade)
Essentiella fettsyror (omega-3 och -6)
C-vitamin
Magnesium
Kalk (främst elöverkänsliga)
Vitaminerna B-6, B-3 och folsyra samt B-vitaminkomplex
Vitamin B-12, främst injektioner
E-vitamin
Zink
GABA/PABA hos elöverkänsliga
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Kosttillskott för tandvårdsskadade:
Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar följande kosttillskott före och under saneringen för att stärka kroppen och skapa goda förutsättningar för avgiftning [26]:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

C-vitamin, minst 1 gram per dag
Selen, 200-400 µgram/dag
E-vitamin 100-400 mg/dag
Magnesium 100-300 mg/dag
Vitamin B-1 50 mg/dag
Vitamin B-6 25-50 mg/dag
Vitamin B-3 25-500 mg/dag
Vitamin B-12-injektioner
Zink 20-40 mg/dag
Acetylcystein

Elöverkänsliga är ofta extremt känsliga och näringstillskott kan därför vara svårt
eller omöjligt att ta. Vissa personer kan reagera mot själva kosttillskottet, men
vanligare är att problemet utgörs av tillsatsämnen i preparatet. I sådana fall kan
läkaren skriva ut preparatet för tillverkning i ren form (ex tempore).
Flera av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund har i sina kommentarer
till HET-projeket redovisat att de förbättrat hälsan med kosttillskott. Ljuskänsligheten minskade exempelvis med stora mängder A-vitaminer och flera upplevde
att de blev hjälpta av aminosyrorna PABA och GABA. En läkare har förbättrat
flera patienter, som varit mycket ljuskänsliga, genom att korrigera balansen mellan olika signalsubstanser. I första hand genom att öka halten acetylkolin i hjärnan, vilket kan göras med mediciner eller kosttillskott.
Sanering av dentala material
Som tidigare nämnts blev 44 procent av de elöverkänsliga bättre efter byte av
tandfyllningsmaterial och andelen tandvårdsskadade som förbättrades efter sanering var 59 procent. Forskningsrapporter visar emellertid en förbättringspotential hos tandvårdsskadade på 70 till 80 procent [12, 13 och 19], när saneringen
sker under kontrollerade former.
Fyllningsbyten är därför värda att pröva som ett led i den medicinska behandlingen för båda grupperna. Dock är det nödvändigt att saneringen görs av tandläkare med goda kunskaper och som dessutom kan erbjuda personliga skydd för
patienten (se mer nedan). De som redan är elöverkänsliga eller har neurologiska
problem, som t.ex. MS, är ofta särskilt känsliga, enligt de intervjuade läkarna [5].
De kan behöva lotsas genom saneringen av både en kunnig läkare och en kunnig
tandläkare.
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Läkarens och tandläkarens medicinska stöd handlar om att stärka patientens
kropp inför en påfrestande sanering:
• Näringsriktig kost plus vitamin- och mineraltillskott rekommenderas under
en period på en till två månader före saneringen.
• Kortison rekommenderas till personer med allvarliga besvär, eftersom själva
saneringen kan provocera fram kraftiga reaktioner. Relativt höga doser kan
behövas strax före och en till två veckor efter saneringen.
• Vid borttagande av amalgam kan även psykiska problem uppträda på grund
av ökad kvicksilverexponering, vilket kan kräva särskilda insatser.
Tandläkarens kompetens och skyddsutrustning vid sanering
Tandläkaren måste ha kunskap om sanering och ha tillgång till bra skyddsutrustning [23, 18]. Tandläkaren bör därför arbeta med eller erbjuda patienten:
1.

Kofferdam och/eller clean-up®-sug för att skydda mot borrstänk, aerosolbildning och kvicksilverånga.

2.

Friskluftsmask eller kolfiltermask, speciellt vid amalgamsanering, för att
skydda patienten mot kvicksilverånga eller aerosoler av metaller/kompositer.

3.

C-vitamin-dropp under saneringen för att hindra att kvicksilver tas upp i
kroppen. Detta accepteras dock inte i skrivande stund av Socialstyrelsen,
och som alternativ kan därför alkohol användas som har liknande effekt
[27,28]. Några centiliter starksprit rekommenderas av Tandvårdsskadeförbundet precis före saneringen, efter urborrningen samt 2-3 gånger dagen efter (rekommendationen bör ej ges till personer med alkoholbesvär)
[26].

4.

Bra ventilation på kliniken, t.ex. med luftrenare och extra sug under patientens haka för att minska risken för inandning av ångor och aerosoler.

5.

Kompetens att avlägsna olika sorts material. Amalgamfyllningar ska exempelvis tas bort i större bitar och borren användas så lite som möjligt på grund
av risken för kvicksilverexponering.

6.

Kunskap om dentala material och riskerna för biverkningar.

Avgiftning
Många elöverkänsliga och tandvårdsskadade tycks lida av ackumulerade gifter
och en del har minskat sina symtom genom att på olika sätt förbättra kroppens
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avgiftning. Vid behandling av elöverkänsliga och tandvårdskadade i andra länder
(kapitel 4) är avgiftning av kroppen viktigt.
Flera olika metoder för avgiftning kan användas, t.ex. tillsats av kelerande
ämnen1, som DMSA, DMPS och EDTA. Andra alternativ är tarmrening/tarmsköljning, bastubad, alger, preparat med koriander och ramslök, vitaminer, mineraler och aminosyror.
Vid avgiftning utsöndras bl.a. kvicksilver via gallan, men återabsorberas normalt i stor utsträckning i tarmen. Därför bör ämnen tillföras som binder kvicksilver i tarmen och för ut det ur kroppen. Alger eller elementärt svavel (Sulfur
medicinale i kapslar om 25 mg 3 gånger dagligen) kan användas för att bryta
kvicksilvrets s.k. enterohepatiska kretslopp.
Svavel liksom olika kelerande ämnen binder även zink och andra metaller,
vilket är negativt vid långvarig behandling. En läkare, som förskrev svavel, ordinerade därför en svavelfri dag per vecka då istället zink skulle tas.
Elsanering och/eller flytt till lågstrålande områden
Flera elöverkänsliga har vittnat om att de blivit bättre genom att minska exponeringen för elektromagnetiska fält och därmed gett kroppen tillfälle att vila.
Både hemmet och arbetsplatsen berörs och behöver elsaneras. För detta ges visst
stöd i Socialstyrelsens allmänna råd om omhändertagande av elöverkänsliga och
amalgamskadade [1]. Alltfler kommuner ger bidrag till elsanering, men för att få
detta krävs oftast läkarintyg om elöverkänslighet. Mer information ges i rapporten ”Hjälpmedel för elöverkänsliga” [25] och på Elöverkänsligas Riksförbunds
hemsida. Här redovisas några exempel på vad som kan göras för att minska de
elektromagnetiska fälten:
• Sängplatsen och sovrummet är viktigt för sömnen och därmed för hela kroppens välbefinnande. I första hand kan propparna tas ur under natten för att
stänga av all ström och det kan vara bra att ta bort alla onödiga elektriska
apparater. Strålning utifrån utgör också problem, t.ex. grannarnas trådlösa
nätverk, mobilmaster/sändare och trådlöst bredband, vilket kan minska effekterna av de egna åtgärderna.
• Elsanering av arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och här kan företagshälsovården vara till hjälp. I första hand bör elektriska apparater, trådlösa telefoner (DECT-telefoner), mobiltelefoner, bredband, larm, lysrör och lågenergilampor avlägsnas. Tiden framför datorn bör begränsas och avskärmade
datorer och telefoner användas. Sådana hjälpmedel finns att köpa och utgör
inga stora kostnader i förhållande till kostnaderna för sjukskrivning.

1

Socialstyrelsen anser att kelering av tandvårdsskadade inte är enligt ”vetenskap och beprövad
erfarenhet”, trots att metoden använts under lång tid i andra länder.
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•

I vissa fall kan det hjälpa att flytta ut på landet till platser med låga strålningsnivåer under en tid, men ofta är det problematiskt att hitta bostad i sådana områden. Under långa tider kan också skogsmaskiner, elstängsel m.m.
besvära elöverkänsliga, trots att de bor långt från grannar och mobiltelefonmaster. Att få tillräckligt lång tid för återhämtning är viktigt och sjukskrivning är oftast nödvändigt under denna tid. Många upplever dock en flytt
som påtvingad och flera har vittnat om social isolering när de kommit långt
från anhöriga och vänner. Den sociala isoleringen i sig kan vara negativ för
tillfrisknandet, vilket också bör övervägas i bedömningen.

Elöverkänslighet tycks vara individuellt betingad och olika personer kan vara
känsliga för olika exponeringskällor. Exempelvis har en del främst besvär av
mikrovågor från mobiltelefoner medan andra kan vara känsligast för diskmaskiner eller TV-apparater. Därför är det viktigt att lyssna på den drabbade för att
reda ut vilka apparater eller miljöer som kan ge problem.
Infektioner i tandrötter och/eller käkar
Många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar anser att deras symtom minskade då de blev av med infektioner i tandrötter och/eller käkben [7], och flera
elöverkänsliga har också rapporterat om sådana erfarenheter [6]. Om den ovan
föreslagna behandlingen inte hjälper bör tandläkaren därför mer systematiskt
leta efter inkapslade infektioner eller håligheter i käkben och skrapa bort infekterad vävnad. Döda och rotfyllda tänder kan behöva tas bort, eftersom de innebär
ett riskmoment. Vid extraktion av sådana tänder behövs antibiotika för att hindra
att infektionen sprids.

6.7

Sjukintyg

Ofta finns en mångfasetterad problembild och flera olika diagnoser kan förekomma samtidigt. Många elöverkänsliga och tandvårdsskadade lider av kroniskt
trötthetssyndrom, fibromyalgi, muskelvärk, ledvärk, irriterad tarm (irritable
bowel syndrome) och andra liknande sjukdomar. Det är inte fel att ange diagnosnumret för dessa symtom som huvuddiagnos och därefter kan den sannolika
orsaken till besvären redovisas, t.ex. kronisk trötthet accentuerad av elektromagnetiska fält eller muskelvärk som biverkan från dentalt amalgam.
Vid elöverkänslighet föreslår Enheten för klassifikationer och terminologi
(EKT) vid Socialstyrelsen diagnoskoden R68.8 (Andra specificerade generella
symtom och sjukdomstecken) som huvuddiagnos med tillägget W90 (Exponering för annan icke joniserande strålning).
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Inga rekommendationer finns för sjukskrivning till följd av besvär från dentala material, men den ovan nämnda R68.8 kan användas även för dessa patienter. En del läkare använder andra koder, som t.ex. T56.1 (Kvicksilver och dess
föreningar).
Viktigt vid försäkringskassans bedömning för att bevilja sjukskrivning är att
ange vilka symtom som sätter ner arbetsförmågan. Detta måste därför anges tydligt i intyget.
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Symtomformulär

Kapitel 5

Fyll i symtomformuläret och kryssa i vilka symtom Du själv har och om Du tror eller vet att de orsakas av dentala material
och/eller av elektromagnetiska fält. Gradera symtomen från 1-3, dvs sätt en etta om de är lindriga, en tvåa om de är
besvärande och en trea om de är mycket besvärande.
Symtom jag har hela tiden eller ofta återkommande

Dentala
material

Symtom/sjukdomsbesvär från nervsystemet
Onormal trötthet och/eller känsla av utmattning
Koncentrationssvårigheter
Sömnsvårigheter som svårt att somna/sover oroligt
Nedstämdhet
Minnesproblem
Stress
Ängslan, oro eller ångest
Oklart tänkande och/eller virrighet
Symtom/sjukdomsbesvär från huden
Brännande känsla i huden
Stickningar eller domningar i huden
Hudrodnad
Krypningar i huden
Torr hud
Symtom/sjukdomsbesvär från huvud
Ofta huvudvärk eller migrän
Värmekänsla i huvudet
Symtom/sjukdomsbesvär från ögonen
Ljuskänslig
Torra grusiga ögon
Irritation eller stickningar i ögonen
Symtom/sjukdomsbesvär från öronen
Öronsusning eller tinnitus
Symtom/sjukdomsbesvär från mun och tänder
Metallsmak i munnen
Värk i käkar och/eller bihålor
Symtom/sjukdomsbesvär från hjärta och lungor
Hjärtklappning
Smärta i hjärttrakten eller i bröstet
Symtom/sjukdomsbesvär från luftrör och luftvägar
Rinnande näsa eller nästäppa
Symtom/sjukdomsbesvär från muskler och leder
Värk i skuldror, nacke och/eller axlar
Muskelsvaghet eller fysisk trötthet
Värk i ländryggen, ischias och/eller ont i höfter
Värk i händer, armbågar, ben och/eller knän.
Spänd muskulatur
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ElektroKommentar
magnetiska
fält

Symtom jag har hela tiden eller ofta återkommande

Dentala
material

ElektroKommentar
magnetiska
fält

Sjukdomsbesvär från mag- och tarmkanalen
Återkommande mag- och tarmbesvär
Övriga symtom/sjukdomsbesvär
Yrsel
Allmän sjukdomskänsla
Symtompoäng=summan i varje kolumn
Beskriv kort Din sjukhistoria
Vad tror Du orsakar Dina symtom?………….…….….……….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………….
Vilket år uppmärksammade Du symtomen första gången?............................................................................
Vad är Du allergisk eller överkänslig mot?.....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vilka diagnoser har Du fått av tidigare läkare du besökt?.……….………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………….
Vilka behandlingar har Du genomgått för att minska symtomen?.........…......................................................
.
………………………………………………………………………………...…………………………………………
Vilka av följande prover har Du tagit och vad blev resultatet?
Homocystein (blod)

Normalt

Förhöjt värde

Sköldkörtelproblem

Normalt

Lågt TSH

Högt: fritt T3 o/e fritt T4

Candida albicans

Negativt

Har haft

Har nu

Borrelios

Negativt

Har haft

Har fortfarande

Allergi/överkänslighet metaller

Nej

Kvicksilver

Guld

Allergi/överkänslighet gluten

Nej

Ja

Allergi /överkänslighet laktos

Nej

Ja

Titan

Annan metall

Andra relevanta prover………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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7. Bättre vård och behandling
Målet för hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är ”en god
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”. Vidare stadgas i lagen att vård och behandling så lång möjligt
ska ”utformas och genomföras i samråd med patienten”.
Medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och i Tandvårdskadeförbundet är
ofta svårt sjuka och många är sjukskrivna. De har i allmänhet sökt vård hos
många olika läkare och tandläkare. Ändå tog det flera år eller årtionden innan de
förstod orsaken till sina besvär (se figur 2). Många upplevde därtill att de blev
dåligt bemötta i vården.

7.1

Bemötandet i vården

En majoritet av medlemmarna anser att de blivit dåligt bemötta i vården och
sämst av läkare på vårdcentraler. Läkare har varit direkt oförskämda och hånfulla, skällt på patienten, inte lyssnat eller medvetet exponerat elöverkänsliga
för mobiltelefoner, starka lysrör och TV-apparater. Detta har medlemmarna i de
två förbunden upplevt som otrevligt och kränkande [2, 3, 4, 6 och 7]. Liknande
beskrivningar har tidigare redovisats av Dentalmaterialutredningen [17, 29] gällande tandvårdsskadade.
Liknande bemötandeproblem beskrevs också i utredningen om bemötandet
av kvinnor och män inom hälso- och sjukvården [30], som publicerades 1996.
Där konstaterades att psykiskt sjuka och kvinnor med övervikt eller fibromyalgi
bemöttes sämre i vården än andra. Många elöverkänsliga och tandvårdsskadade
betraktas av läkare som psykiskt sjuka (se nedan) och flera har diagnosen fibromyalgi. Fortfarande blir således dessa patientkategorier dåligt bemötta i vården.
Dåligt bemötande i den omfattning det här är frågan om stämmer dåligt
både med intentionerna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:2763) och i lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). I
den senare står bl.a. att ”vården så långt möjligt ska utformas och genomföras i
samråd med patienten och denne ska visas omtanke och respekt”. Forskning om
bemötande visar hur viktigt det är för tillfrisknandet att vårdgivaren ingjuter mod
och handlingskraft hos patienten för att motivera denne att bli frisk [31].
Det finns anledning både för landstingen/regionerna och berörda fackliga organisationer att uppmärksamma elöverkänsligas och tandvårdsskadades problem och
agera för att förbättra bemötandet av dessa och andra utsatta patientgrupper.
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7.2

Psykosomatisk förklaringsmodell

Majoriteten läkare och tandläkare har en psykosomatisk förklaringsmodell till
symtom orsakade av elektromagnetiska fält och dentala material. Flera medlemmar bekräftar detta i sina kommentarer [2, 3, 6 och 7]. De har vittnat om att
läkare sagt att man inte kan bli sjuk av elektromagnetiska fält och att det bara är
psykiskt. Detsamma gäller dentala material och kvicksilver från amalgam.
Av Dentalmaterialutredningen [32] framgår att läkare och tandläkare instämde till 69 respektive 68 procent i påståendet: ”Det finns ofta en psykisk eller
psykosomatisk bakgrund till de symtom som patienter relaterar till amalgam.”
Socialstyrelsen ställde tandläkare inför samma påstående i en undersökning på
1990-talet och då instämde 70 procent av tandläkarna [33].
Ingen attitydförändring har således skett de senaste årtiondena trots nya forskningsresultat och politiska intentioner om förbättringar. I praktiken innebär det att
tandvårdskadade i flertalet fall får fel behandling, vilket också bekräftas av medlemsenkäterna. Liknande problem verkar gälla även i attityden till elöverkänsliga,
men där finns ingen statistik över läkares och tandläkares uppfattningar.

Figur 24: Andel som upplevt att de blivit dåligt bemötta av läkare på vårdcentraler respektive av privata läkare (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund
och Tandvårdsskadeförbundet.
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökningar av elöverkänsligas symtom m.m. och
behandling i vården. Rapport 6/2007, HET-projektet.
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7.3

Bristfälliga kunskaper

I de enkäter som gick ut till ett slumpvis urval medlemmar i Elöverkänsligas
Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet ställdes frågor om vårdgivarens kunskaper beträffande medlemmarnas problembild.
Båda medlemsgrupperna bedömde läkarnas kunskaper som mycket dåliga/ganska
dåliga i ca 70 procent av fallen. Tandvårdsskadades uppfattning om läkares kunskaper
stämmer väl med läkarnas egna bedömningar, enligt den undersökning som gjordes
av Dentalmaterialutredningen 2002 [32]. Av den framgår att 88 procent av läkarna bedömde att deras färdigheter att behandla amalgampatienter var mycket bristfälliga eller
bristfälliga. Patienter och vårdgivare gör således ungefär samma bedömning.

Figur 25: Läkare och tandläkares kunskaper om elöverkänslighet respektive biverkningar av dentala material (%), medlemmar Elöverkänsligas Riksförbund
och Tandvårdsförbundet .
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Källa: FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården. Rapport 4/2007, HET-projektet.
FSI (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier). Undersökningar av elöverkänsligas symtom m.m. och
behandling i vården. Rapport 6/2007, HET-projektet.
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7.4

Behandlingsteam

För att garantera tillgång till specialistkunskap ansåg flera av medlemmarna att det
behövdes särskilda behandlingsteam för elöverkänsliga, tandvårdskadade och andra
patienter med liknande besvär [2]. Förslag kom upp om att kliniker med sådana team
skulle upprättas på några platser i landet med specialisering på miljöbetingade sjukdomar. Även Dentalmaterialutredningen föreslog behandlingsteam för tandvårdsskadade i syfte att förbättra vård och bemötande [17] av dessa patientgrupper.
Viktigaste uppgifterna för behandlingsteamen skulle, enligt medlemmarna,
vara att utveckla den kliniska vården för elöverkänsliga, tandvårdsskadade och
andra patienter med miljörelaterade sjukdomar liksom att medverka till kompetensutveckling av primärvårdens personal. För att garantera tillgänglighet måste
alla lokaler vara elsanerade och trådlösa nätverk bannlysta.
Specialister med olika kompetens ansågs vara önskvärt i varje team. Medlemmarna räknade upp läkare, sjuksköterskor, tandläkare, alternativmedicinska behandlare,
psykologer samt kuratorer och de önskade att flertalet hade tidigare erfarenhet av arbete med elöverkänsliga och tandvårdskadade. Medlemmarna poängterade vikten av
att patientorganisationerna fick delta i utformandet av vården och lokalerna samt fick
möjlighet att kontrollera kvaliteten av utförd vård och behandling i ett senare skede.
Samtalsgrupper för personer som ska genomgå fyllningsbyte efterlystes av
medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet. Det skulle ge möjlighet att diskutera
sjukdomen med andra som befinner sig i samma situation och därigenom kunde
de ge stöd och vägledning till varandra. Sådana grupper kan organiseras inom
ramen för behandlingsteamets verksamhet. Några liknande förslag framfördes
inte av elöverkänsliga, men även de befinner sig i en mycket speciell situation
och kan behöva motsvarande stöd.

7.5

Problem med tillgänglighet

Tillgängligheten för elöverkänsliga till vården är låg eller obefintlig [3]. Så många som
tio procent klarade inte alls vårdcentralens eller sjukhusets elintensiva miljö (figur 11).
Många berättade att de inte kunnat komma till doktorn ens när allvarliga problem tillstött, vilket visar att det finns ett stort behov av hemsjukvård för dessa patientgrupper.
Flera vittnade om att de inte klarade att prata i telefon och än mindre sitta vid
en dator till följd av sin elöverkänslighet. Därmed försvåras kommunikationen
med olika vårdgivare och myndigheter. En del upplevde att hjärnans funktion
påverkades när de suttit i telefonen en stund, vilket gjorde det svårt och ibland
omöjligt att framföra det tänkta ärendet. Taltolkar finns i vissa landsting och
regioner och de skulle kunna utgöra stöd i kontakten med vårdgivare och olika
myndigheter. Alla med allvariga problem med elöverkänslighet bör erbjudas taltolkar.
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Elsanerade rum på varje sjukhus ansågs angeläget för att ge elöverkänsliga
personer chans till provtagning, operationer och annan vård på lika villkor som
andra. I vissa fall kan det hjälpa om den sjuka får ligga i en baldakin som avskärmar de elektromagnetiska fälten. Även i ambulanser och andra sjuktransporter
behövs någon form av avskärmning.
Tillgängligheten för elöverkänsliga inom äldreomsorgen är ytterligare ett problem, som belysts ovan. Äldreboende i lågstrålande zoner och elsanerade rum
efterlystes liksom kunskap om elöverkänslighet hos personalen (figur 13).

7.6

Alternativmedicinsk vård

Under seminarierna med tandvårdskadade hösten 2006 framfördes önskemål om
bättre samarbete mellan den skolmedicinska och den komplementärmedicinska
vården [2]. Särskilt lyftes näringsterapeuter och homeopater fram.
Några förde fram tanken på att den alternativmedicinska vården skulle subventioneras på samma sätt som sjukvården, eftersom det för många blir väldigt
dyrt med terapibesök, inköp av naturmediciner och olika kosttillskott i hälsokostaffärerna. Dessa personer ansåg att de inte hade kunnat hålla sig tillräckligt friska för att arbeta och fungera i samhället utan den alternativmedicinska
vården. Därmed borde den vara värd lika mycket stöd som den konventionella
hälso- och sjukvården.
Flera elöverkänsliga och tandvårdsskadade uppgav att de hade problem med
upptag och omsättning av vitamin B-12 och andra B-vitaminer och därför behövde höga tillskott livet ut för att må bra. Andra ansåg att de under en period
före och efter fyllningsbytena, hade behov av tillskott av flera vitaminer, mineraler, aminosyror och essentiella fettsyror. Att själva köpa detta blev dyrt och
förskrivning på recept reducerade kostnaderna till en nivå som ansågs möjlig att
klara ekonomiskt.

7.7

Fyllningsbyten och tandvårdsförordningen

Tandvårdsförordningen (1998:1338) ger möjlighet för den som besväras av dentala material att få tandvård som ett led i en medicinsk behandling och till samma
avgift som inom hälso- och sjukvården.
Behandlande tandläkare är ansvarig för att skicka in de läkarintyg och förhandsbedömningar som behövs till landstingen. I läkarintyget måste det stå att
saneringen är en del i en medicinsk behandlingsplan och där ska också patientens
sjukhistoria redovisas liksom hur patienten ska följas upp. Den sjuka måste själv
betala de tandläkarbesök och läkarbesök som krävs för att ansökan ska bli komplett och därefter dröjer det oftast några månader innan besked ges till tandläka87

ren. Först därefter kan saneringen påbörjas. Processen är tidsödande och osäker
och många som har råd väljer att sanera på egen bekostnad.
Två tredjedelar av medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet uppgav att
de betalat fyllningsbytet själva, trots att det även före tandvårdsförordningens
ikraftträdande fanns möjlighet till sanering utan kostnad. Därtill kommer att 30
procent tvingats göra om bytet på grund av att de inte tålde det nya materialet
eller att saneringen gjorts oskickligt.
Många tandvårdsskadade ansåg att alla borde ha rätt till sanering av amalgam
utan prövning av landstinget, eftersom detta borde betraktas som tidigare felbehandling inom tandvården. Medlemmarna ansåg vidare att det inte är rimligt att
den enskilde ska behöva betala extra, för t.ex. keramiska material eller skyddsutrustning i form av kofferdam, vilket är fallet i flera landsting.
Tandvårdsförordningen behöver således förtydligas för att garantera att alla som
anser sig sjuka av sina fyllningar får möjlighet till sanering på samhällets bekostnad utan egna insatser. Dentalmaterialutredningen föreslog förändringar i förordningen i syfte att förenkla ansökningsförfarandet, göra mer likvärdiga bedömningarna över landet och för att förbättra rättssäkerheten för den enskilde [17].

7.8

Kostnader för elöverkänsliga och tandvårdsskadade

Samhällets kostnader för elöverkänsliga och tandvårdsskadade är höga och det
handlar oftast om miljonbelopp för varje enskild person. Så många som 46 procent av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och 34 procent av medlemmarna i Tandvårdsskadeförbundet uppbär någon form av sjukersättning.
Kostnaderna gäller korta återkommande sjukskrivningar, livslånga sjuk- och
aktivitetsersättningar, omfattande sjukvård samt skatte- och produktivitetsbortfall. Behandling som återför dessa personer till arbetslivet blir fort lönsamma i ett
samhällsekonomiskt perspektiv och dessutom minskar det personliga lidandet.
Kostnad för elsanering
Kostnaden för elsanering av hemmiljön hamnar vanligen mellan 50 000 och
100 000 kr per hushåll. År 2006 betalade Stockholms stad i genomsnitt 55 000 kr
per elsanering till elöverkänsliga som beviljades sådant bidrag.
Många arbetsplatser elsanerar och tillhandahåller handikapphjälpmedel i
form av sanerade datorer, telefoner, lampor etc. Kostnaderna är i samma storleksordning som för elsanering hemma. Med all säkerhet är företagets utgifter
för elsanering lägre än kostnaderna för långvariga sjukskrivningar.
Kostnaderna för dessa åtgärder är i ett samhällsperspektiv försumbara, men
kan för den enskilde kännas stora. Därför är det viktigt med möjlighet till bidrag
för elsanering, vilket kommunerna kan ge. Elöverkänsligas Riksförbund uppger
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att närmare ett 30-tal kommuner beviljar bidrag till elsanering av bostaden. Även
bidrag till olika handikapphjälpmedel skulle behövas för elöverkänsliga liksom
bättre information om vad som finns att tillgå. I dag har alla inte tillgång till sådana hjälpmedel (figur 12), och orsaken kan vara både kunskapsbrist och brist på
ekonomiska resurser.
Kostnad för sanering av dentala material
Tandvårdskadade har en mer gynnsam förbättringspotential än elöverkänsliga
personer. Näringsterapi inklusive kosttillskott är enligt medlemmarna viktigt för
tillfrisknandet och en del anser att de behöver ta kosttillskott resten av livet.
Det är inte ovanligt med en kostnad på tusen kronor i månaden för kosttillskott
och därför är det för personer med låga inkomster angeläget med receptförskrivning.
Kostnaden för fyllningsbyten är låga jämfört med andra åtgärder i sjukvården.
Tandvårdsskadade har i allmänhet varit hos många olika läkare och tagit mängder av prover. Att testa sanering av dentala material tidigt i behandlingen kan
spara sjukvården stora kostnader.
Av Socialstyrelsens och Dentalmaterialutredningens redovisningar framgår att
genomsnittskostnaden för sanering enligt tandvårdsförordningens (1998:1338)
7 § under ett flertal år legat på 15 000 kr per patient [17] och att den nu sjunkit
till 10 000 kr [34]. På individnivå kan kostnaden vara högre om t.ex. stift, kronor
och bryggor behöver bytas. Åtgärden har hög samhällsekonomisk lönsamhet och
det finns ingen anledning för sjukvården att vänta med sådana åtgärder.
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8. Kunskapsutveckling
och information
Som redovisats i tidigare avsnitt av rapporten har en majoritet av medlemmarna
i Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet förbättrat sin hälsa
genom minskad exponering för elektromagnetiska fält, byte av tandfyllningsmaterial och/eller näringsterapi/kosttillskott [6, 7]. Vid utländska kliniker används
även avgiftning som en viktig del i behandlingen av patienter med motsvarande
symtom.
Hälso- och sjukvården har mycket att vinna på att informera om och mer
systematiskt följa upp och kliniskt utveckla de behandlingsmetoder som medlemmarna uppger att de blivit hjälpta av. Därtill behövs forskning för att öka
förståelsen för vilka mekanismer och eventuella ärftliga faktorer som orsakar
symtomen.
Flera intressanta aspekter har framkommit under arbetets gång och tas upp
nedan. Mycket mer finns att hämta i de undersökningar som gjorts inom HETprojektet1 och som redovisats i särskilda delrapporter [2, 3, 4, 5, 6 och 7].

8.1

Forskning och klinisk utveckling

Elöverkänsligas och tandvårdsskadades symtombild karaktäriseras av många parallellt förekommande symtom, samtidigt som konventionell provtagning sällan
visar några avvikelser från normala värden. Detta kan vara orsaken till att majoriteten läkare och tandläkare betraktar dessa patientgrupper som psykosomatiskt
sjuka. Det finns dock forskning som ger stöd för att många av symtomen kan
vara förknippade med exponering av elektromagnetiska fält eller överkänslighet
mot dentala material. Detta redovisas närmare i några av HET-projektets delrapporter [2, 3 och 4].
Många av medlemmarna är överkänsliga både för elektromagnetiska fält och
dentala material och det finns en hög frekvens av överkänslighet även mot t.ex.
kemikalier och livsmedel. Genetiska faktorer kan tänkas förklara delar av denna
överkänslighet. Sannolikt rör det sig om mer än en genetisk aspekt i samverkan
med miljöpåverkan.

1

www.hetprojektet.info
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Näringsterapi
Näringsterapi och kosttillskott har, enligt en majoritet av medlemmarna, medverkat till förbättrad hälsa. Till en del kan detta sannolikt förklaras av ärftliga
faktorer, som ger vissa individer sämre än genomsnittliga förutsättningar, att ta
upp och omsätta vitaminer och mineraler.
Av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund uppgav 32 procent att deras
hälsa förbättrades av vitamin B-12-injektioner och bland Tandvårdsskadeförbundets medlemmar var andelen 47 procent. Genetisk disposition för B-12-brist är
därför intressant att undersöka hos dessa patientgrupper liksom andra ärftliga
orsaker till vitaminbrister av olika slag.
Flera medlemmar uppgav att de minskat sin ljuskänslighet genom tillskott
av A-vitaminer. Störningar i porfyrinmetabolismen och problem med signalsubstanser kan vara andra förklaringar till extrem ljuskänslighet, vilket framkommit
i diskussioner med läkare och tandläkare. Uppföljning av sådana behandlingar
är önskvärt.
Mag- och tarmkanalen
Problem med mag- och tarmkanalen kan leda till näringsbrister av olika slag.
Candida-överväxt i mag- och tarmkanalen redovisades av flera medlemmar.
Andra besvär, som bl.a. behandlas på kliniken i Neukirchen, är felaktig tarmflora, förekomst av parasiter samt låg saltsyra- eller enzymproduktion. Sådana
felfunktioner minskar upptaget av näringsämnen och kan sannolikt påverka även
andra kroppsfunktioner och utgöra en av flera förklaringar till att kosttillskott
förbättrar hälsan.
Forskning behövs om hur mag- och tarmkanalens funktion påverkas av elektromagnetiska fält respektive dentala material. Flera medlemmar berättade att
deras mag- och tarmproblem upphörde efter flytt till lågstrålande zoner eller efter sanering av dentala material.
Allergier och annan överkänslighet
Svårupptäckta allergier är ett annat problem. Flera elöverkänsliga rapporterade
att de minskat sina besvär genom att utesluta gluten och/eller laktos ur dieten.
Hur sådana allergier eller överkänslighetsreaktioner påverkar risken för elöverkänslighet är intressant att undersöka.
Allergier eller överkänslighet anses av flera av de utländska klinikerna kunna
påverka besvärsbilden hos både elöverkänsliga och tandvårdsskadade. En förklaring kan vara att kroppens motståndskraft minskar till följd av dessa överkänslighetsreaktioner och att därmed förutsättningarna att klara annan påverkan, t.ex.
från elektromagnetiska fält, också försämras. Kanske förekommer även andra
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synergistiska effekter. Screening av allergener och/eller cytokinpåslag hos dessa
patientgrupper kan därför vara av intresse.
Avgiftning
Elöverkänsliga och tandvårdsskadade uppgav i flera fall att deras hälsa förbättrats efter avgiftning av kroppen. Sådana erfarenheter finns även i andra länder.
Därför är det angeläget att systematiskt pröva och utveckla olika avgiftningsterapier på dessa patientgrupper. Det gäller bl.a. kelering, användning av örtpreparat
och andra sätt att förbättra utsöndringen av giftiga ämnen.
Forskning om avgiftning har hittills främst gällt tandvårdsskadade med problem relaterade till kvicksilver från amalgam. Flera ärftliga faktorer finns identifierade. Exempelvis finns genetiska skillnader när det gäller produktion av olika
enzymer, som ingår i leverns avgiftningssystem. Nyligen upptäckte en forskargrupp ärftliga skillnader i glutationbildningen, som kan vara en av flera förklaringar till att vissa personer är mer känsliga för kvicksilver än andra [35].
Det går att testa leverns avgiftningsfunktion på flera sätt, bl.a. med gentester
för att få reda på produktion av viktiga avgiftningsenzym. Sådana tester kan användas i den kliniska verksamheten för att identifiera personer som har lägre tålighet mot gifter av olika slag. Intressant vore att fastställa andelen med försämrad avgiftning i de två patientgrupperna jämfört med befolkningen som helhet.
Orsak och verkan vid andra sjukdomstillstånd
Medlemmarnas erfarenheter är att vissa sjukdomstillstånd har starka kopplingar
till exponering för elektromagnetiska fält eller dentala material. Flera rapporterade exempelvis att symtom på Parkinsons sjukdom, epilepsi, ångest, depressioner
och klimakteriebesvär försvann efter amalgamsanering [4]. Symtom på elöverkänslighet minskade efter byte av tandfyllningsmaterial [3] hos många medlemmar i båda förbunden. Andra berättade att t.ex. öronsusningar och tinnitus [4]
försvann efter flytt till elsanerad lägenhet.
Dessa erfarenheter tyder på att det kan finnas kopplingar till andra sjukdomar där
den primära eller sekundära orsaken kan vara elektromagnetiska fält och/eller dentala material. Flera läkare och tandläkare har liknande erfarenheter från sin kliniska
verksamhet med dessa patientgrupper [5]. Det kan således finnas flera samverkande
faktorer som påverkar sjukdomsförloppet och en systematisk uppföljning av behandlingen av elöverkänsliga och tandvårdsskadade borde kunna ge intressant kunskap.
Rot- och käkinfektioner
Bland de elöverkänsliga och tandvårdsskadade ansåg 38 respektive 56 procent
att de hade besvärats av infektioner i käkben och tandrötter. En relevant fråga är
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om sådana problem kan medverka till uppkomst av elöverkänslighet och överkänslighet mot dentala material. Stöd finns för att infektioner i munhålan (paradontit) kan spridas till hjärtat och ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar [36],
varför man inte bör utesluta andra indirekta effekter.
Annan forskning
Mekanismerna bakom elöverkänslighet är otillräckligt kända. Påverkan på
nervsystemet är vanligt (tabell 1) med bl.a. virrighet, koncentrationsproblem
och trötthet som följd. Värmekänsla i huvudet och hudproblem av olika slag
förekommer också med hög frekvens bland elöverkänsliga. Av en TEMO-fråga
som beställts av Elöverkänsligas Riksförbund framgår att fem procent av befolkningen upplever återkommande besvär av att prata i mobiltelefon. I huvudsak
tycks det handla om värmekänsla runt öronen och i huvudet1. Forskning utifrån
frekvent förekommande symtom för att undersöka om det finns någon gemensam nämnare bör vara intressant.
Påverkan av elektromagnetiska fält på kroppens elektriska system är ytterligare ett område som behöver undersökas bättre. Dagens forskare kan mäta
mycket svaga elektriska strömmar i kroppen. Redan för 20 år sedan redovisade
dock professor Nordenström teorier om ett bioelektriskt cirkulationssystem hos
biologiska varelser [37]. Med svaga elektriska fält kunde han påskynda kroppens
läkningsförmåga och fick mycket goda resultat. Bättre kunskap behövs om hur
elektromagnetiska fält påverkar kroppen både positivt och negativt.
Elöverkänsliga tycks vara extremt känsliga för kemikalier. Detta kan vara
tecken på förekomst av någon genetisk faktor som också bidrar till känsligheten
för elektromagnetiska fält. Forskning i syfte att klarlägga eventuella sådana samband borde ha hög prioritet. Beträffande kvicksilver har forskare kunnat koppla
ett speciellt apolipoprotein [10,38] och dess gen till ökad känslighet för kvicksilver.
Mitokondriell medicin [ 39] är ett nytt område inom medicinen som kan visa
sig få stor betydelse för många sjukdomar, som idag verkar oförklarliga. Flera faktorer kan störa mitokondriernas energiproduktion och bland dessa finns
kvicksilver. Mitokondriella skador botas med tillförsel av vitaminer, mineraler
och aminosyror. Att undersöka mitokondriernas funktion hos tandvårdsskadade
med amalgamproblem kan ge intressanta kunskaper.

1 Allmänheten om hälsobesvär vid användning av mobiltelefon. Synovate Temo, T-112946.
2007-04-08.
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Socialstyrelsen behöver stötta den kliniska utvecklingen
De tandvårdsskadade i undersökningen ansåg att läkare och tandläkare, som behandlar dem med framgång, ofta motarbetas av Socialstyrelsen [2]. Liknande
åsikter kom fram i intervjuerna med läkare och tandläkare [5]. För att skapa förutsättningar för ett aktivt utvecklingsarbete bör Socialstyrelsen och dess tillsynsenhet uppmuntra den kliniska behandlingen av elöverkänsliga och tandvårdsskadade och skapa ekonomiska resurser till stöd och utvärdering av de insatser
som görs.
Flera av de ovan nämnda behandlingsmetoderna är kontroversiella i Sverige,
när de tillämpas på elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Socialstyrelsen och
dess tillsynsenhet anser, som tidigare nämnts, att användning av kelerande substanser på amalgamskadade och C-vitamin-dropp under sanering av amalgam
inte överensstämmer med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Detta trots att
metoderna används i andra länder och att många läkare och tandläkare liksom
deras patienter anser att metoderna är effektiva.
Nya direktiv till Socialstyrelsen kan behövas för att skapa ett mer tillåtande
behandlingsklimat och garantera att framgångsrika metoder ges förutsättningar
att utvecklas. Eftersom de mekanismer som orsakar patienternas problem delvis
är okända finns det skäl att bejaka experimentella behandlingsmetoder så länge
dessa inte kan förmodas vara skadliga eller ge biverkningar av allvarlig art. Med
god uppföljning och vetenskaplig utvärdering kommer det internationella samfundet förr eller senare lära sig att förstå orsakssambanden och vilken form av
behandling som är mest verksam. På så sätt skapas utveckling som så småningom kan ge evidensbaserad vård även till elöverkänsliga och tandvårdsskadade.

8.2

Utbildning av läkare och tandläkare

Elöverkänsliga och tandvårdsskadade pekar på många brister i vården. En slutsats är att kompetensutveckling av vårdpersonal behövs inom detta område. I
första hand behöver läkarna lära sig att diagnostisera personer som besväras av
elektromagnetiska fält eller får biverkningar av dentala material. Med rätt diagnos ökar chansen till adekvat behandling.
Läkarna bör föreslå sanering av dentala material i ett tidigt skede av behandlingen av både elöverkänsliga och tandvårdsskadade. Detta förutsätter kompetensutveckling framför allt av primärvårdsläkare, men också av tandläkare som
utför saneringen.
Kompetensutveckling i näringsfysiologi av alla läkare är också önskvärt.
Dock är det inte nödvändigt om den skolmedicinska vården anlitar utbildade
näringsterapeuter/ näringsfysiologer till denna del av behandlingen.
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Tandläkarna behöver fortbildning om hur en säker sanering av dentala material går till. Viktigt är också att förbättra deras kunskaper om riskerna med olika
dentala material samtidigt som kraven på deklaration av tandvårdsmaterial behöver skärpas. Det aviserade biverkningsregister, som Socialstyrelsen fått uppgift
att inrätta, kan bli betydelsefullt för kompetensutvecklingen av både läkare och
tandläkare.
Läkar- och tandläkarutbildningarna behöver förbättra sin undervisning om
elöverkänslighet och biverkningar av dentala material. Samtidigt behöver de ersätta den psykosomatiska förklaringsmodellen med biokemiska och/eller genetiska modeller. Flera medlemmar ansåg att blivande läkare och tandläkare under
sin utbildningstid borde få möjlighet att träffa personer med erfarenhet av att
vara sjuka av elektromagnetiska fält och/eller dentala material. Ett sådant erfarenhetsutbyte skulle kunna ske i samverkan mellan universitet/högskolor och de
två medlemsförbunden.

8.3

Utnyttja kommunens planmonopol

Hjälp till boende i lågstrålande områden står högt på önskelistan från elöverkänsliga medlemmar [3]. Kommunerna kan via sitt planmonopol (Plan- och bygglagen 1987:10) hålla vissa områden lågstrålande antingen genom att inte tillåta
att nya master sätts upp eller genom att ställa krav på att sändare och mottagare
riktas på ett sätt som gör att vissa områden förblir lågstrålande. Om beslut fattas
om sådana områden bör de få någon form av permanent reservatsstatus för att i
framtiden kunna fungera som reträttplatser för sjuka personer.
I lågstrålande områden bör kommunen kunna erbjuda bostäder i en- eller flerbostadshus för tillfälligt eller permanent boende. Även äldrebostäder i sådana
områden har efterlysts av medlemmarna. Förutsättningen är dock att alla boende
förbinder sig att följa vissa regler för att strålningen inte ska öka inom området.
Elsanerade rum och/eller lägenheter i äldreboenden bör byggas. Detta för att
kunna erbjuda äldre med elöverkänslighet som funktionshinder en bostad då de
inte längre kan klara sig själva. Även tillgängligheten till offentliga lokaler behöver öka för personer som lider av elöverkänslighet.
Miljön för elöverkänsliga kan också förbättras genom att myndigheterna upprättar säkerhetszoner för elektromagnetiska fält, t.ex. genom att ställa krav på att
sändare/mottagare för mobiltelefon- och/eller datortrafik inte får placeras alltför
nära bostäder, förskolor och skolor. Detta bör ske med utgångspunkt från den
försiktighetsprincip som myndigheterna enats om [40] samt de sammanställningar som gjorts om forskning inom området [41].
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8.4

Information om elöverkänslighet och tandvårdsskador

Allmänheten behöver bättre information om riskerna med elektromagnetiska fält
och dentala material. Detsamma gäller vilka möjligheter det finns till elsanering
och olika hjälpmedel för den som är funktionshindrad på grund av elöverkänslighet. Sådan kunskap finns i dag endast på Elöverkänsligas Riksförbunds och
Tandvårdsskadeförbundets respektive hemsidor samt på ytterligare ett antal organisationers och privata personers hemsidor. Det finns också böcker, medlemstidningar, broschyrer och andra skrifter med bra information. Alla hittar dock inte
denna information och det kan också vara svårt att veta vad som är tillförlitligt.
Landstingens hemsidor saknar upplysningar om vilka sjukdomssymtom som
kan orsakas av elektromagnetiska fält eller av dentala material. Inte heller finns
broschyrer på vårdcentraler eller på tandläkarmottagningar om dessa problem.
Sjukvårdsrådgivningen har heller ingen adekvat information. Kommunerna
saknar material om elsanering och information om möjligheterna till bidrag för
detta.
Dessa brister bör åtgärdas snarast alternativt kan landstingen/regionerna och
kommunerna länka till de två förbundens hemsidor och även sjukvårdsrådgivningen bör kunna hänvisa oroliga personer till de två patientorganisationerna.
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Bilaga: Uppdraget

Ansökan om medel för att
Redovisa hälsoproblematik för tandvårdsskadade och elöverkänsliga
samt för att utarbeta kriterier för vård, rehabilitering och handikappanpassning.
Projektansvariga: Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas Riksförbund.

Tandvårdsskadade och/eller elöverkänsliga känner sig ofta missnöjda med bemötandet inom sjukvården liksom med den vård och behandling som ges. Våra
medlemmar upplever också svårigheter att få den handikappanpassning av bostad och arbetsplats som behövs. Anledningen är främst okunskap bland läkare
och andra vårdgivare.
Många får fel diagnos och därmed fel behandling. Flera av våra medlemmar
tvingas acceptera psykiska diagnoser, trots att de själva relaterar sina symtom
till dentala material och/eller elektromagnetiska fält. En enkät från 2002/03 till
Tandvårdsskadeförbundets medlemmar visar att endast 11 procent ansåg att de
fått rätt diagnos av läkare och av dem ansåg 40 procent att de ändå fått fel behandling. För de elöverkänsliga är situationen likartad.
Med rätt diagnos och effektiv vård tidigt i sjukdomsutvecklingen finns förutsättningar för både tandvårdsskadade och elöverkänsliga att få en bättre livskvalitet. Störst problem i vården är att många läkare tror att de tandvårdsskadade
(SOU 2003:53, Bilaga 4) och elöverkänsliga enbart är psykiskt sjuka. De saknar
således kunskap om de biokemiska förändringar som bl.a. amalgam, guld och
elektromagnetiska fält kan orsaka hos känsliga personer. Läkare och annan vårdpersonal måste därför förbättra sina kunskaper om dessa patientgrupper för att
kunna ge adekvat vård och behandling.
Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas Riksförbund söker nu medel
från Allmänna arvsfonden för att göra en kunskapssammanställning med utgångspunkt från medlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Den ska sedan lig-
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ga till grund för kunskapsspridning till våra medlemmar, till vårdpersonal m.fl.
Kunskapssammanställningen ska innehålla följande:
–
–
–
–
–

en redovisning av de symtom som är vanligt förekommande hos tandvårdsskadade och elöverkänsliga,
sammanställning över framgångsrik vård, behandling och rehabilitering (nationell och internationell),
exempel på lyckad handikappanpassning av bostäder och arbetsplatser,
förslag till vård- och behandlingsprogram för tandvårdsskadade och elöverkänsliga i landstingen,
förslag till kriterier för uppföljning av vård och behandling.

Kunskapssammanställningen ska ses som ett första steg som ska ligga till grund
för ytterligare fortbildning och engagemang i förbundens distrikt och lokalgrupper. En av målsättningarna är att några distrikt i samarbete med 2-3 landsting
inom en snar framtid ska kunna verkställa det föreslagna vård- och behandlingsprogrammet och aktivt följa upp hur vården utvecklas. Förbunden kommer också
att arbeta för att vetenskapliga utvärderingar av den vård och behandling som
ges kommer till stånd liksom att diagnoskriterier för dessa sjukdomar utarbetas.
Syftet är att vården ska bli evidensbaserad.
För att genomföra den första kunskapssammanställningen krävs ett stort engagemang från förbundens medlemmar. Inhämtning av kunskaper kommer att
ske delvis genom enkäter och delvis i seminarieform för att engagera så många
som möjligt. Det behövs personal för att utforma, redovisa och hålla samman
projektet. Viss expertkunskap behöver också köpas in.
Till detta projekt ansöker Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas
Riksförbund om 1 525 000 kronor. Hur dessa medel ska användas framgår av
särskild bilaga till denna ansökan.
Trollhättan i juli 2004

Höör i juli 2004

Margareta Molius, ordförande
(Tel 0520/42 31 07)

Lena Ekström, ordförande
(Tel 0413/21 931)

Tandvårdsskadeförbundet
Kungsgatan 29
461 30 Trollhättan

Elöverkänsligas Riksförbund
Box 6023
102 31 Stockholm
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Beskrivning av olika delprojekt.
Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade (HET)
1.

Redovisning av medlemmarnas symtom och exempel på
framgångsrik vård, rehabilitering och handikappanpassning.

Detta delprojekt har som syfte att redovisa samtliga symtom som kan förekomma hos tandvårdsskadade och/eller elöverkänsliga. Även de behandlingsmetoder
som gett förbättringar kommer att redovisas liksom de rehabiliteringsåtgärder eller handikappanpassningar som gett gott resultat. På grund av många elöverkänsligas problem att resa liksom att vistas i offentliga lokaler kommer aktiviteterna
för de tandvårdsskadade och elöverkänsliga att skilja sig åt.

Tandvårdsskadade
Samtliga medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet kommer att inbjudas till seminarier/gruppintervjuer på 5-7 platser i landet. Syftet är att kartlägga symtom
och framgångsrika behandlingar. Även rehabiliteringsåtgärder och handikappanpassning av arbetsmiljön kommer att tas upp i diskussionerna.
Denna inventering kommer att redovisas separat och därefter ligga till grund
för frågor i en enkät (se nr 7, Komplettering) vars syfte bl.a. är att kvantifiera
symtom och behandlingsmetoder som förbättrat hälsan hos de tandvårdsskadade.
Medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet inbjuds till seminarier/grupputfrågningar på 5-7 platser i landet, förslagsvis Göteborg, Malmö, Kalmar, Stockholm,
Östersund, Umeå och Luleå. Inbjudan och organisering sköts i huvudsak av
Tandvårdsskadeförbundet och dess distrikt.

Elöverkänsliga
Många elöverkänsliga har som tidigare nämnts problem att förflytta sig, vistas
i offentliga lokaler, prata i telefon eller sitta framför datorn. Därför kommer inventeringen av de elöverkänsligas symtom, positiva behandlingar, rehabilitering
och handikappanpassning att främst ske via enkäter och annan skriftlig kommunikation.
Redan under våren har Elöverkänsligas Riksförbund skickat ut en enkät till
sina medlemmar. Den enkäten kommer att användas som en första screening
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för att formulera de frågor som ska ingå i den slutliga enkäten där symtom och
behandlingsmetoder ska kvantifieras.
Förutom denna enkät kommer medlemstidningen Ljusglimten att uppmana
medlemmarna att skicka in beskrivning av behandlingar som gjort elöverkänsliga friskare eller helt friska.
Det råder tveksamhet angående möjligheterna för elöverkänsliga att medverka på seminarier. Om intresse finns kan träffar med elöverkänsliga anordnas i
samband med seminarierna för tandvårdsskadade.

2.

Beskrivning av lyckad vård, behandling, rehabilitering
och handikappanpassning.

I detta delprojekt ska olika behandlingsenheter beskrivas och dokumenteras liksom rehabilitering och handikappanpassning som fungerat bra. De uppgifter som
kommit fram i kartläggningen i delprojektet nummer 1 (se ovan) kommer att användas och ligga till grund för vilka enheter respektive enskilda vårdgivare samt
företag och organisationer som ska undersökas närmare.
Redovisningen kommer att bygga dels på enskilda personers erfarenheter och
dels på utvärderingar (som helst ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter)
av de enskilda enheterna. Redan nu vet vi att det finns flera intressanta kliniker
och enheter som är värda att beskrivas liksom en del enskilda vårdgivare.
Hjälpmedel i form av avskärmning av elektromagnetiska fält saluförs av flera
företag. Eventuella utvärderingar av dessa produkter bör sammanfattas.
Sannolikt måste en viss prioritering göras. Rimligt är att mer grundligt beskriva 4-5 medicinska eller alternativmedicinska behandlingsenheter.
Delar av redovisningen kan göras av personer som redan är väl insatta på respektive område och som aktivt deltar i de två förbundens arbete. Projektledaren
och referensgruppen kommer att diskutera detta så snart ett bakgrundsmaterial
finns färdigt. Projektledaren gör mallar för hur redovisningen ska ske och redigerar och sammanställer materialet.

3.

Upprätta vård och behandlingsplaner

När sammanställningarna av symtom, behandlingsmetoder och handikappanpassning är färdiga ska de ligga till grund för utformandet av en eller flera behandlingsplaner som de två förbunden senare kan driva gentemot landstingen.
För detta delprojekt tillsätts en medicinsk/odontologisk arbetsgrupp.
De båda föregående rapporterna ska analyseras och bearbetas för att få fram
vettiga vård- och behandlingsplaner. Projektledaren gör förslag till behandlingsplaner utifrån vad som framkommit i de olika inventeringarna. Sammanställ103

ningen skickas ut till den medicinska/odontologiska referensgruppen som kommer med synpunkter och bearbetar materialet.
Omarbetning av materialet sker efter seminariet. Rapporten remitteras till förbundens styrelser och distrikt. Därefter sammanställs remissvaren och ytterligare
bearbetning av materialet sker.

4.

Utveckling av kvalitetskriterier för sjukvården (och tandvården).

Utveckling av kvalitetskriterier, uppföljning och utvärdering av den förslagna
vården (se punkt 3). Här ska ett slags uppföljnings- och certifieringssystem beskrivas, dvs.:
– vilka kunskaper personalen ska ha,
– kriterier för elsanering och kvicksilversanering i mottagningsrummen,
– vilket minimum av provtagningar som ska göras och hur resultatet ska redovisas
– uppföljning av bemötandet
– kriterier för forskning och utveckling
– uppföljning av behandlingar
– samarbete med andra enheter och yrkeskategorier, t ex läkare och tandläkare.
– rehabilitering både fysisk och psykisk.
Kvalitetskriterierna ska också ta upp hur förbunden ska följa upp vården, vilka
frågor som ska ställas till personal och patienter samt uppföljning av lyckanderespektive misslyckande-frekvensen.
Projektledaren gör merparten av detta arbete och kommer att snegla på andra
kvalitetssäkringar och certifieringar, bl.a. på miljöområdet. Viss konsulthjälp
med erfarenhet av kvalitetssäkring av vård kan behövas.
Förslag till utbildning av egna medlemmar för att kunna följa upp vård och
behandling i landstingen ska ges liksom förslag till utbildning av personal som
ska utföra behandlingarna.

5.

Kvantitativ analys

Kvantifiering av symtom och vilka behandlingsmetoder som hjälpt sker genom
att enkäter skickas ut till ett slumpvis urval på 1000 personer i Elöverkänsligas
Riksförbund och i Tandvårdsskadeförbundet. Även djupintervjuer kan komma
att göras för att komplettera övriga undersökningar. Utvärdering och analys av
frågeenkäterna ska publiceras som en delrapport i projektet och redovisas till
Allmänna arvsfonden.
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Följande delrapporter har publicerats inom ramen för HET-projektet.
Samtliga rapporter finns på projektets hemsida www.hetprojektet.info .
Information om Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund bildades den 4 oktober 1987 under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB. För närvarande har förbundet över
3 000 medlemmar och är medlem i Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO.
Förbundets målsättning är att ge stöd åt drabbade medlemmar och att arbeta
för skadade medlemmars medborgerliga rättigheter och att förståelsen för deras
situation i samhället förbättras. Förbundet sprider information, bl.a. via medlemstidningen Ljusglimten, broschyrer och böcker.
Ett aktivt arbete bedrivs för att påverka samhället att satsa på åtgärder som är
ägnade att lösa de drabbades problem och hindra att fler skadas.
Medlemsavgiften är 200 kr (100 kr första året) för medlem eller stödmedlem
och betalas in på postgiro 67 84 45-8 eller bankgiro 788-2970, varvid ett informationspaket erhålls. Mer information finns på förbundets hemsida www.feb.se
eller ring telefonnummer 08-712 90 65.

Rapport nr 1/2006
Sjuk av dentala material.
Sammanställning av 8 seminarier med medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet.
Rapport nr 2/2006
Sjuk av dentala material.
Egna upplevelser av sjukdomen, vården och tillfrisknandet.
Rapport nr 3/2006
Sjuk av elektromagnetiska fält.
Sammanfattning av brev.
Rapport nr 4/2007
Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården.
Redovisning av enkätundersökning.
Rapport nr 5/2007
Behandlingsmetoder för tandvårdsskadade och elöverkänsliga.
Intervjuer med läkare och tandläkare.

Information om Tandvårdsskadeförbundet
Tandvårdsskadeförbundet ( Tf ) är en idéell och partipolitiskt obunden handikapporganisation, som sprider kunskap om hälsorisker av olika tandvårdsmaterial. Tf vill stoppa tandvårdens användning av okontrollerade, giftiga och
allergiframkallande produkter, bl.a. amalgam. Tf kräver ett obligatoriskt rapporteringssystem för biverkningar.
Tandvårdsskadade ska som andra sjuka ha rätt till korrekt diagnos, vård och
behandling liksom tillgång till samhällets sociala trygghetssystem. Tf samverkar
med svenska och internationella organisationer med likartad målsättning och ger
genom rådgivningsverksamhet information, hjälp och stöd till enskilt drabbade
medlemmar.
Medlemskap erhålls genom att sätta in 175 kr på plusgiro 436 89 11-6 eller
på bankgiro 5628-7683. För ytterligare 50 kr, dvs. totalt 225 kr, inkluderas ett
informationspaket bestående av bl.a. ABC-häftet. Mer information finns på förbundets hemsida www.tf.nu eller ring telefonnummer 0520-80 600.

Rapport nr 6/2007
Undersökning av elöverkänsligas symtom m.m. och behandling i vården.
Redovisning av enkätundersökning.
Rapport nr 7/2008
Hjälpmedel för elöverkänsliga.
Rapport nr 8/2008
Uppföljning av hälso- och sjukvården för elöverkänsliga och tandvårdsskadade

Ann-Marie Lidmark. Är de verkligen sjuka? BESKRIVNING AV ELÖVERKÄNSLIGA OCH TANDVÅRDSSKADADE I SAMHÄLLET

Är de verkligen sjuka?
Beskrivning av elöverkänsliga
och tandvårdsskadade i samhället
Fibromyalgi, psykiska sjukdomar, kroniskt trötthetssyndrom och
utbrändhet/utmattningssyndrom är vanliga diagnoser bland medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet.
Med rätt diagnos och adekvat behandling förbättrar ﬂertalet hälsan
och kan efter en tid åter fungera i samhället.
Projektet Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade
(HET) har kartlagt symtom, behandling i vården och vilka åtgärder som
förbättrat hälsan hos medlemmarna i de två förbunden. En stor förbättringspotential kan konstateras hos båda medlemsgrupperna om de undviker
elektromagnetiska fält och byter tandfyllningar. Omläggning av kosten
eller intag av kosttillskott påverkade också hälsan positivt.
Sanering av elektromagnetiska fält i hemmiljön kostar mellan 50 000 och
100 000 kr och fyllningsbyten i genomsnitt 10 000 kr. Även om kostnaderna
skulle fördubblas har åtgärderna hög samhällsekonomisk lönsamhet.
ISBN 978-91-976589-8-0
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