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Vel møtt til FELOs Dagskonferanse 2011!
Av: Solveig Glomsrød

Både internasjonalt og i Norge er det større trykk i strålingsdebatten  
enn noen gang. Nye forskningsresultater strømmer på, og FELO ønsker  
gjennom dagskonferansen å sette søkelys på ny kunnskap om helse- 
virkninger av mobiltelefoni  og på andre lands tiltak og advarsler mot  
stråling. Norge er ikke akkurat i front på dette området, og på konferansen 
får vi friske impulser utenfra om viktige begivenheter i politikkens og 
rettsvesenets befatning med strålesaken, og om hvordan krefter i vårt 
naboland Sverige har jobbet fram tiltak som hjelper eloverfølsomme 
i hverdagen.  Vi får også et foredrag om skitten strøm, det vil si høy-
frekvent stråling fra det vanlige ledningsnettet  – en strålingskilde som 
mange ikke vet om, men som klart skader helsa. På konferansen finner 
du også en viktig møteplass, som det ellers er få av for eloverfølsomme. 

Det er viktig at DU kommer! Nettet snører seg bokstavelig talt sammen 
rundt oss, og selv om vi gjør framskritt, utvikles teknologien i ekspressfart 
uten hensyn til verken eloverfølsomme eller andre som utsettes for helse-
risiko. For tiden påføres  vi 4. generasjon mobiltelefoni  og automatiske 
strømavlesere. Få med deg politikere, journalister og slekt og venner ! 
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Hva er det med Rogaland? 
Av: Solveig Glomsrød

Bydelspolitikere i Oslo var kanskje først ute 
med å feste eloverfølsomhet til sakskartet. 
Men Stavanger og Sandnes tok raskt opp 
tråden, og Sola kommune har tatt ansvar  
og praktiserer føre var med vekt på kabler 
framfor trådløst. 

Fra  Stavanger leser vi at Kommunalstyret for 
levekår enstemmig vedtok at Stavanger kommune skal legge  
føre-var-prinsippet og tiltak til grunn med hensyn til bruk av 
trådløse nettverk, mobiltelefoner og basestasjoner for mobiltele-
foni av hensyn til mulige helseskader. Som ledd i vedtaket, 
heter det at 
•	 det	bør	være	søknadsplikt	for	basestasjoner	etter 
 plan- og bygningsloven, 
•	 plassering	av	sendere	bør	samordnes,	og	
•	 det	bør	vurderes	nærmere	å	erstatte	trådløst	nettverk 
 i skolene med kablet nettverk. 
•	 mobilantenner	skal	ikke	installeres	på	eller	i	 
	 umiddelbar	nærhet	til	skoler	og	barnehager
•	 mobilantenner	skal	søkes	montert	på	en	slik	måte	 
 at man unngår sterk eksponering av boligområder.

Forslaget ble fremmet av Kåre Reiten (H) på vegne av H, V,  
Ap, KrF og Pp. 
   
Sandnes kommune har gjort vedtak i Utvalget for helse- og  
sosialtjenester om å innarbeide et tilsvarende avsnitt om 
stråling i miljøplanen.

Sola kommune har gitt ut en fin brosjyre om EMF og hva  
kommunen gjør når det gjelder å redusere eksponering for 
stråling. Mobilmaster og trådløse sendere kartlegges, og når det 
er mulig velges kablede løsninger. Og er du som ansatt i  
kommunen bekymret  for høy stråling oppfordres du til å ta 
kontakt med HMS-koordinator og bestille kartlegging av  
arbeidssituasjonen. Sola kommune viser både til stråling og 
føre var og til tekniske og økonomiske forhold når de  
begrunner sin prioritering av kablet Internett. 

I Sandnes ble  kontorer rundt elektriske installasjoner i  
rådhuset kartlagt – og rådmannen måtte flytte skrivebordet  
for å redusere eksponering fra lavfrekvente magnetfelt – et  
godt eksempel på at man kan gjøre mye med kunnskap og 
føre-var-holdning uten at det koster! Men det gjelder å gjøre 
det i tide. Aftenbladet hadde tidligere skrevet om Rogaland 
Fylkeskommune hvor to kvinner med kontor over en innebygget  
trafostasjon begge hadde fått kreft. 

LOKALE  NYHETER

Fullt signal fra Stavanger
Stavanger avdeling av Folkets strålevern har 15 aktive 
medlemmer. Det var Thomas J. Middelthons initiativ for 
å fjerne trådløst nett fra barneskolene i Stavanger som ble 
starten på arbeidet for noen få år tilbake. Det var da et 
større avisoppslag om denne saken, og i ettertid meldte flere 
personer	sin	interesse	for	å	arbeide	videre	med	denne	svært	
viktige saken.

Av aktiviteter som er gjennomført er blant annet et stort 
antall avisoppslag i lokalpressen, samt flere oppslag på  
lokal NRK radio og TV.

Det er tatt initiativ overfor en rekke skoler og skolers foreldre-
utvalg (FAU). En barneskole har nå vedtatt at de ønsker 
kablet nettverk. Ved en barnehage ble en mobilantenne 
fjernet etter stort press i media. Videre har Folkets Strålevern 
i Stavanger arrangert åpent møte og vist ”Full signal” på 
kino. Det arbeides aktivt overfor byens politikere, noe som 
har gitt seg utslag i at Stavanger og Sandnes kommuner har 
gjort ”føre-var-vedtak” i forhold til stråling. Folkets strålevern 
har hatt møter med fylkesordfører og har en god dialog 
med hovedverneombud i store organisasjoner lokalt, og har 
dessuten holdt foredrag for klasser i den videregående skolen 
og for politiske partier. For tiden jobbes det med en sak der 
det er montert en rekke mobilantenner på et borettslag,  
samt oppfølging i forhold til flere skoler. 
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MEDLEMMERS HVERDAG

Tobias er 9 år og en til i rekken av barn som ikke tåler 
stråling, men som har kommet seg etter fjerning av 
trådløst	nett.	Leder	for	FELO-Trøndelag	har	vært	på	
besøk i Orkanger og intervjuet Tobias og moren Tove 
Kvernvik om veien videre.

- Da vi kablet opp her hjemme for å se om min helse ble 
bedre, oppdaget vi at også Tobias sin helse ble bedre, 
forteller Tove. Han har hele tiden slitt med vondt i hodet, 
vondt i magen, konsentrasjonsproblemer og lesevansker. 
Legen har ikke funnet noe. Etter at vi kablet ble Tobias 
roligere, vi fikk blikkontakt, kunne prate med ham, og  
det gikk bedre med leksene. 

- Det som er så rart mamma, er at nå kan jeg lese bedre, 
bokstavene hopper ikke lenger, sier Tobias. - Marerittene 
forsvant også da vi kablet internett og byttet den trådløse 
fasttelefonen med en som har ledning. Da fikk vi en mye 
mer harmonisk gutt.  

Det kom også tilbakemeldinger fra skolen om at Tobias 
hadde forandret seg. Han hadde fått bedre konsentrasjon 
og også forbedret sine resultater på skolen. Foreldrene  
skjønte etter hvert at når han enkelte dager var mer 
stresset og hadde vondt imagen og hodet, var de dagene 
han hadde data (med trådløst internett) på skolen. 

- Vi syntes ikke det var heldig at Tobias skulle gå på  
skolen og bli dårligere på grunn av eksponering fra 
trådløst internett. Derfor har vi tatt saken opp i  

foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Vi har hatt møte med 
Evjen skole, lege og helsesøster. På møtet med FAU ble 
det fra skolens side foreslått å gjennomføre en periode 
med blindforsøk på skolen med registrering av databruk 
både	i	klassen	og	i	de	nærliggende	klasser,	samtidig	som	
foreldrene skulle føre daglig logg over Tobias fysiske 
form, soverutiner, leksegjøring og måltider. Dette ønsket 
ikke foreldrene å gjennomføre. Foreldrene ville at Tobias 
skulle få ro.  

-Vi	syntes	det	ville	være	utrygt	for	Tobias	å	bli	utsatt	
for stråling uten å vite det og bli dårlig etterpå. Å skulle 
bruke	Tobias	som	en	forsøkskanin	syntes	vi	ville	vært	for	
stort	ansvar	for	en	9	åring.		Det	ville	være	å	gå	bak	ryggen	
på vår sønn, og det vil vi ikke.

Nå praktiseres en nødløsning ved at Tobias går ut når 
de andre har dataundervisning. Så vi ønsker å få kablet 
internett på klasserommet. Men elevene skifter jo klasse-
rom etter hvert som man skifter klassetrinn, og stråling 
fra	tilstøtende	klasserom	kan	også	være	et	problem.

- Det har også blitt mye vanskeligere for Tobias å besøke 
venner, men vi håper at åpenhet om dette vil gjøre det  
lettere for andre å legge forholdene til rette for at Tobias 
kan leke som før med vennene sine.  

- Rektor nektet oss tidligere å måle strålenivåene i klasse-
rommet, da hun mente det ikke ble gjort på riktig måte. 
Vi ville bare finne en plass med lite stråling for Tobias. 
I et møte med skole, helsesøster og lege uttaler legen 
at han er åpen for problemstillingen og tror dette er et 
reelt problem som vi får se mer til i fremtiden. Rektor 
på skolen sier likevel at hun må utelukke andre årsaker.  
Vi foreldre ser at problemene blir borte når det trådløse 
nettverket her hjemme ble slått av, ja ikke bare for Tobias. 
Vi følte oss alle bedre, når det trådløse nettet ble slått av.

- Mamma hvorfor virker nesten aldri strømmen oppe  
sier Tobias. Det er fordi vi har slått av sikringene, sier 
Tove Kvernvik. - Det er om natten vi slår av sikringen 
inntil vi el-sanerer huset, og kan sove bedre og tryggere.
Vi skal fjerne transformatorer, skitten strøm, dimmere  
og sette opp 2 pols brytere. Vi har ikke oppdaget dette 
med stråling og helse gjennom media. Det har vi  

Foreldre ønsker å få kablet internett på Evjen skole i Orkanger
Av: Jan Erik Pedersen
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oppdaget selv gjennom testing her hjemme. Jeg har jobbet 
som bioingeniør og mener det er der jeg har blitt elover-
følsom etter eksponering for elektriske og magnetiske felt.  
I tillegg hadde vi trådløst nett her hjemme, mobiltelefoner 
og trådløs DECT fasttelefon.

- På skolen vil jo ikke dette bare gjelde for Tobias, det kan 
jo hende at også de andre elevene blir påvirket av strålingen. 
Hvem vet? Fra TV2 nyhetene kan vi 4. mars 2011 lese 
”Salg av ADHD-medisin opp ti prosent på ett år” I fjor 
ble det solgt 11,4 millioner døgndoser ADHD-medisin i 
Norge. Det er en økning på ti prosent fra året før. (Se link 
under.)	Kan	bruk	av	trådløst	internett	på	skolen	være	en	 
av kanskje flere årsaker til økningen av antall barn som 
blir urolige og får diagnosen ADHD? Vår sønn ble jo 
roligere etter at vi slo av det trådløse nettverket. 

Vi ønsker at kabling av Evjen barneskole og andre skoler 
tas opp på et politisk nivå, og vil sende ut informasjon til 
politikerne om faren ved stråling.

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/salg-av-adhdmedisin-opp-ti-prosent-paa-ett-aar-3433488.html

STRÅLINGSMILJØ

Det er automatiske strømmålere det er snakk om – smart 
meters har de blitt hetende på engelsk. Men er de egentlig 
smarte? Og er de smarte for oss eloverfølsomme også?

Automatiske strømmålere eller avanserte måle- og styrings-
systemer (AMS)er elektroniske og kan måle strøm- 
forbruket løpende. Det er vel og bra, men utfordringen 
for eloverfølsomme ligger i at de automatiske strøm-
målerne skal sende informasjon om strømforbruket til 
energiverkene, og det skal gjøres hyppig - og trådløst, 
eller via det elektriske ledningsnettet.

Myndighetene pålegger  e-verkene å utplassere de  
automatiske målerne, både for at tidsprofilen på elfor-
bruket over døgnet og sesonger skal bli registrert, og  
for at forbrukerne og e-verkene skal kunne fjernstyre  
varmtvannsberedere slik at strømforbruket flyttes fra 
topp- belastningstider til natten, når forbruket er lavt  
og prisen på strøm tilsvarende billig.

Men hvor mye er det å spare på dette? Gudbrandsdalen 
Energi har allerede innført automatiske strømmålere og 

regnet ut at en husholdning bare kan spare 33 kroner i 
året på å jevne ut forbruket over døgnet! Så hvorfor ta  
seg bryet?

Fakturaarbeidet blir mye lettere, sies det, når måler- 
avlesning er automatisk og ikke forsinket eller feil.   
At husholdningene skal belastes over 2000 kroner over 
nettleien til noe de ikke sparer penger på, synes urimelig. 
Men	for	oss	eloverfølsomme	kan	det	være	enda	større	
urimeligheter på gang.

Noen		smartmålere	sender	dataene	trådløst	og	nærmest	
kontinuerlig via en mobiltelefon, som gir toveis kommu-
nikasjon med elverket. Andre er passive i den forstand 
at de bare sender oppsamlede måledata fra forbrukeren 
til elverket, for eksempel en gang i døgnet med et par 
sekunders radiofrekvent signal. Fredrikstad Energi har 
valgt en slik passiv løsning, og har tatt kontakt med FELO 
for å informere medlemmer i området om opplegget. 

Det	kan	være	at	et	passivt	system	er	uproblematisk	selv	
for eloverfølsomme, men noen energiselskaper går for 

Snart også til et sikringsskap nær deg?
Av: Solveig Glomsrød
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mobilløsninger. Det er generelt viktig for eloverfølsomme å kunne  
reservere seg mot automatiske strømmålere, men vi må også forhindre  
at mobilløsninger blir installert i alle hus! 

Under	en	høringsrunde	i	2009	sendte	FELOs	sekretær	Sigrun	Brænd	
brev til Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) med forespørsel 
om rett til å reservere seg mot smart meters. Svaret fra NVE var reltivt 
oppmuntrende, der heter det at …”NVE vil ikke utelukke at medisinske 
årsaker kan berettige unntak fra kravet om installasjon av AMS hos 
enkelte kunder, og vil i det videre arbeidet vurdere hvorledes det best 
kan gjøres. ”

Et medlem i Østfold rapporterer at Fredrikstad Energi åpner for at 
eloverfølsomme	kan	reservere	seg.	Men	nærhet	til	naboers	strømmålere	
blir fortsatt et problem, i tillegg til at noen løsninger lager skitten strøm 
som vil øke eloverfølsommes plager. Det er viktig for oss å sette oss inn 
i de tekniske løsningene, avklare hva som er akseptabelt for oss og sikre 
retten til å reservere seg.

Protest mot automatiske strømavlesere i USA
Av: Jan Erik Pedersen

Automatiske strømavlesere eller ”Smart Meters” som de blir kalt i USA er under full utrulling både her hjemme og i USA. I USA 
har dette ført til at mange har blitt syke og måttet flytte fra hus og hjem. Det har også skapt en motbevegelse med protester og 
demonstrasjoner som resulterte i offentlige høringer. Etter disse høringene har hele 32 forskjellige bystyrer og lokale myndigheter  
i California vedtatt forbud mot videre montering av ”Smart Meters”. Det finnes to hovedvarianter av automatiske strømavlesere, 
den	ene	er	trådløs	mens	den	andre	sender	informasjonen	gjennom	ledningsnettet.	Begge	variantene	kan	være	problematiske.	
Helseplager fra mikrobølgestråling kjenner du kanskje, mens at den som sender informasjon om strømforbruk gjennom ledings-
nettet vil skape skitten strøm, som også vil kunne utgjøre en helserisiko er kanskje mindre kjent.

I	tillegg	er	det	også	et	inngrep	i	den	private	sfære,	med	disse	målerne	kan	strømselskapet	se	hvilke	apparater	du	har	i	bruk	og	når	
du bruker dem, da hvert apparat har en bestemt mønster som kan avleses. Innbruddstyver kan hacke seg inn på måleren din og  
se når det passer best å bryte seg inn.

Smart Meters:
http://www.youtube.com/profile?user=eon3#g/c/CBE24C6E4EF7DA11
http://eon3emfblog.net/?page_id=351 

Siste nytt fra California!
Californias Public Utility Commissioner Office har snudd i strømmåler-saken: De som 
ønsker det skal nå kunne reservere seg mot innstallering av målere for elektrisitet, gass og 
vann. Den sterke motstanden har gitt resultater, men vil lokalsamfunn som har engasjert  
seg nå slå seg til ro og la utrullingen gå sin gang hos alle som ikke aktivt motsetter seg 
det? Hva skjer med de som flytter inn i en bolig hvor slike målere er installert – kan de få 
målerne fjernet? Og hva med stråling fra naboers målere,  som man ikke kan reservere  
seg mot? - Kampen er neppe over,  verken der eller her..
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Vær	oppmerksom	på	at	det	ikke	lengre	er	fritt	fram	for	trådløs	
oppkopling til internett i deler av Frankrike. Dette er neppe 
noen stor ulempe for eloverfølsomme, mens andre kan ser det 
som et overgrep mot den personlige frihet og den teknologiske 
utviklingen! 

Det gir en merkelig god følelse å se at en hemningsløs vekst i 
strålingsbelastning har møtt sin overmann, nemlig Frankrike.  
En rekke fylker har nå innført restriksjoner på bruk av trådløst:  

01  Ain 02  Aisne 03  Allier 
05  Hautes Alpes 08  Ardennes 09  Ariège
11  Aude 12  Aveyron 16  Charente 
24  Dordogne 25  Doubs 26  Drôme
32  Gers 36  Indre 37  Indre et Loire 
41  Loir et Cher 45  Loiret 50  Manche
55  Meuse 58  Nièvre 59  Nord
60  Oise 61  Orne 63  Puy du Dôme
64  Pyrénées Atlantique 66  Pyrénées Orientales 67  Bas Rhin 
68  Haut Rhin 70  Haute Saône 71  Saône et Loire
75  Paris 82  Tarn et Garonne 84  Vaucluse 
88  Vosges 89  Yonne 90  Territoire de Belfort
94  Val de Marne

Her er det ikke lenger tillatt å kople seg opp med W-LAN kort 
som sender ut mer enn 10mW på offentlig eiendom. Dette er 
heller ikke lov på privat eiendom, men private eller offentlige 
tjenestemenn kan søke dispensasjon fra forsvarsdepartementet. 
Det gjenstår altså få muligheter til å surfe utendørs. Innendørs 
er det også begrensninger.

Om	du	kjøper	en	ny	bærbar	PC	kan	du	nå	for	eksempel	lese	
i manualen at ditt W-LAN kort sender ut mer enn 10mW, og 
at din PC overskrider grenseverdien for utendørs bruk i flere 
områder i Frankrike….. 

Restriksjonene på bruk av trådløst i kommer i kjølvannet av 
forbudet mot mobilbruk i i franske barne- og ungdomsskoler, 
og en større aksjon blant franske byer for å redusere den  
generelle strålingsbelastningen så langt som mulig, uten å  
miste	funksjonaliteten	til	mobiltelefoni	–	et	svært	nærliggende	
tiltak som ledd i en føre-var-strategi! 

Hva blir det neste? 

Skal du på ferie til Frankrike i sommer?
Av: Solveig Glomsrød
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Styremedlem i FELO og bidragsyter til Strålevett, Britt-
Alise Hjelmeland, er en av de el-overfølsomme som har 
klart	å	fortsette	i	sitt	tidligere	arbeid	takket	være	tilrette-
legging og mulighet for avskjermet kontorplass. Hun er 
utdannet etnolog med bygningshåndverk som spesialfelt 
og arbeider som antikvar og rådgiver ved restaurering-
sprosjekter	på	Forsvarets	festningsanlegg.	En	svært	 
interessant jobb som hun nødig ville gi slipp på. 

Mobilbruk i kontorlandskap
Hennes el-sensitivitet startet på slutten av 90-tallet da 
hun reagerte sterkt allerede ved første mobilsamtale – 
med	lånt	telefon.	Påpasselighet	og	svært	forsiktig	omgang	
med mobil og trådløst holdt problemet noenlunde i sjakk 
i mange år. Da arbeidsplassen rundt 2005 påla alle å gå 
over til utelukkende mobilbruk, fikk Britt-Alise beholde 
sin fasttelefon – som et HMS-tiltak. Hun signaliserte også 
klare bekymringsmeldinger da man flyttet fra mindre 
kontorer til store, åpne kontorlandskap der alle andre 
brukte mobil høsten 2007. Arbeidsgiver var derfor klar 
over problemet. Erfaringen med det nye arbeidsmiljøet 
ble imidlertid kortvarig. Få uker etter flytting ble hun 
langtidssykemeldt med kraftig hjernerystelse etter et 
uhell med en hytteveibom på fjellet. 

Høsten 2008, på vei tilbake til jobb, økte imidlertid  
el-sensitiviteten merkbart. Da hun trappet opp fra  
30- til 50 %, gikk det få uker før hun var blitt så dårlig  

at det ble umulig å oppholde seg på arbeidsplassen.  
Ny langtidssykemelding fulgte. ”Det var et voldsomt  
nederlag. - Jeg strakk kanskje strikken for langt før jeg 
kastet inn håndkle, men motivasjonen og lysten til å 
jobbe	var	svært	sterk”,	forteller	Britt-Alise.		Hun	regner	
med at mange knytter problemene til hodeskaden, men 
er selv sikker på at den har hatt mindre betydning:  
”El-sensitiviteten var der fra før!” (-”men den lange  
ambulansetransporten fra fjellet til sykehuset med 
pågående trådløs kommunikasjon hele veien var  
svært	ubehagelig	og	kjentes	lenge	etterpå…”)	

Skjerming av arbeidsplass 
Etter måneder med sterk skjerming, tiltak i hjemmet og 
ikke minst, økt kunnskap, startet de første forsøkene med 
å komme tilbake til jobb. Arbeidsgiver var usikker og 
nølte lenge og Britt-Alise legger ikke skjul på at prosessen 
føltes tung. En intern måling viste -  ikke overraskende 
-  stråling ”langt under grenseverdiene”, men da man fikk 
inn ekstern konsulent med gode måleinstrumenter og 
kunnskap om tilrettelegging, begynt snøballen å rulle.  
I dialog med NAV bestemte arbeidsgiver seg for å prøve. 
To alternative cellekontorer ble målt og da avskjermende 
materialer kom på plass, tok det bare et par dager før 
Forsvarsbyggs egne håndverkere hadde ferdigstilt det  
best egnede kontoret!

Sissel	Halmøy,	i	dag	generalsekretær	i	Folkets	Strålevern,	
målte og anbefalte tiltak: Dette prosjektet hos Forsvars-
bygg	bør	være	et	eksempel	for	mange,	sier	hun:	”Det	
er viktig å ta problemene på alvor, informere og hjelpe 
til med å finne løsninger. Når arbeidstakere varsler om 
denne typen problematikk, bør man kartlegge elektro-
magnetisk stråling, gjøre tiltak og på den måten hindre  
at folk blir syke”.  Tiltakene maling av vegger og tak,  
legging av duk på gulvet og montering av spesialgardiner 
ut	mot	gate	og	inn	mot	fellesarealer,	viste	seg	å	være	svært	
vellykket. På kontoret med gardinene trukket for ble det 
målt følgende høyfrekvente måleverdier etter skjerming:

-	 uten	mobilbruk	i	nærheten:	0.5	µW/m2
- aktiv mobiltelefon i gangen rett utenfor kontoret:  
	 50-60	µW/m2
-	 laptop	tilkoplet	trådløst	i	møterom	vis	a	vis:	1.0	µW/m2

Tilbake til jobben – (og samfunnet…)
Av: Jan Erik Pedersen 

Britt-Alise Hjelmeland, rådgiver i Forsvarsbygg, Nasjonale  
Festningsverk  på sitt lille cellekontor. 
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Det ble søkt om refusjon for utgiftene til tilrettelegging, 
men fordi søknaden kom inn etter at tiltakene var  
gjennomført, kunne den ifølge reglene ikke aksepteres.
 
Svært glad for en ny og bedre arbeidsdag  
Britt-Alise er meget fornøyd med resultatet og ikke minst 
med å komme tilbake til jobb: ”Opphold i fellesarealer, 
møterom, kantine og innimellom utendørs på befaringer 
gir selvsagt utfordringer. Men skjerming både hjemme  
og på arbeidsplassen har gitt betydelig helsegevinst.  
Jeg bruker fortsatt avskjermende tekstiler, spesielt  

hodeplagg, men har blitt mer robust og kan tåle opp-
til 1 ½ time i mer eksponerte omgivelser. Hvis jeg ikke 
strekker strikken for langt og trekker meg tilbake til mitt 
avskjermete kontor i tide, går det kraftige trykket i hodet 
og øvrige plager vanligvis raskt tilbake. Dette gir trygghet 
og mulighet for å planlegge arbeidsdagen, spesielt når 
jeg jobber noe redusert”. Utenom jobb går det også mye 
bedre: ”Med god planlegging kan jeg leve nesten normalt, 
i hvert fall sammenlignet med formen og utsiktene for 
halvannet år siden. Jeg er kjempeglad!” 

”Tiltak/faktaboks”:   
Vegger og tak fikk to strøk med skjermende maling 
(HSF 54) og ble jordet. På gulvet ble det lagt skjermende 
vev (HNV80) på opprinnelig belegg som ble overdekket 
med ny laminatparkett. Skjermende gardiner av typen 
(Topas) mot gaten og inn mot fellesarealer. Britt-Alise 
jobber på såkalt ”tynn klient” med ekstern harddisk 
(sentral server) som sammen med lavtstrålende lampe  
i taket og stor pc-skjerm inn mot hjørnet gir små  
lavfrekvente verdier.

•	 Nikkelvev	er	ekstrem	sterk	skjermende	og	samtidig 
 rimelig. I dette tilfelle er den ideell fordi ble lagt 
 skjult uten direkte kontakt med giftige og  
 allergifremkallende nikkel. I tillegg er den  
 (i motsetning til aluminiumsfolie)  
 diffusjonsåpen slik at man unngår faren for 
 muggsopp under teppet.

•	 Topas	er	i	skjermingsverdi	(som	Daylight)	ganske 
 svak. Grunnen den ble valgt her er at det handler 
 om et offentlig bygg: Topas er det eneste gardin- 
 stoffet som er brannsikkert.

•	 (HSF	54	er	den	klassiske	veggmalingen,	basert	 
 på grafitt. Her er det så å si bare det ene produktet   
 å velge fra.)

Mot gangen er det ekstra sterk belastning fra trådløse 
enheter og mobilbruk. Hjelmeland har derfor søkt om 
forsterket skjerming med stoff tilsvarende ”Dali” eller 
”Picasso” her.

ARBEIDSLIVET

Faksimile fra brev fra skatteetaten. Veileder for tilrettelegging  
av arbeidsplassen.
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Yrkesaktivitet blant eloverfølsomme
Av: Solveig Glomsrød

Ingen vet bedre enn eloverfølsomme hvor vanskelig  
det er å fortsette i jobben eller alternativt finne et nytt 
akseptabelt arbeidsmiljø. Til tross for at mange arbeids-
givere faktisk tar problemet på alvor og gjør tiltak som 
hjelper,	gjenstår	ofte	stråling	fra	sendere		i	nærmiljøet	
som en stor utfordring. Dessuten er arbeidsreiser på 
kollektive transportmidler ofte utelukket på grunn av 
mobilbruk blant medpassasjerer.

Jobbe vil vi, men hvor mange får det til? Spørreunder-
søkelsen blant FELOs medlemmer 2007- 2008 viser at 
22 prosent er yrkesaktive på heltid, mens 54 prosent er 
uføretrygdet, (40 prosent) eller sykmeldt (14 prosent). 
Blant sykmeldte er 4 av 5 fulltidssykmeldt. 

Skatteetaten kan tjene som eksempel på et arbeidssted der 
eloverfølsomhet synliggjøres som  miljøproblem. Der har 
devfaktisk utarbeidet en egen rutine for tilrettelegging av 
arbeidsplasser for eloverfølsomme. Mange arbeidsgivere 
har gjennomført skjermingstiltak, men Skatteetaten har 
satt dette i system og laget et opplegg med både tekniske 

og helserelaterte sjekkpunkter som kan hjelpe både  
arbeidsgiver og ansatt når eloverfølsomhet ”slår til”.

Veilederen viser til at tidlige tiltak er viktig for et godt 
resultat, og slår fast at det er leder som har ansvar for at 
arbeidssituasjonen legges til rette, mens HMS-ansvarlig 
(helse, miljø, sikkerhet) og bedriftshelsetjenesten kan 
bistå med råd og veiledning. Veilederen  lister opp  
mulig kilder til stråling, og mange tiltak for å redusere 
eksponeringen.

Skatteetaten viser et eksempel til etterfølgelse når det 
gjelder beredskap og tiltak overfor eloverfølsomme.  
Men samtidig er Skatteetaten i ferd med å legge røret 
på fasttelefonen for siste gang og få de ansatte over på 
mobiltelefon. Vil Skatteetaten da forsikre seg om at alle 
de ansatte har den anbefalte avstanden mellom mobil-
telefonen og kroppen som telefonprodusentene  
anbefaler – med liten skrift? 

Yrkesaktivitet, antall og prosent

Situasjonen i dag antall prosent

Yrkesaktiv 40 22% 

Arbeidsledig 3 2% 

Sykmeldt 26 14% 

Hjemmearbeidende 6 3% 

Pensjonist 30 16% 

Student 4 2% 

Uføretrygdet 73 40%

ARBEIDSLIVET
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FELO DAGSKONFERANSE

09:00 Registrering/Kaffe

09:30 Solveig Glomsrød, leder av FELO, ønsker velkommen

09:45 Etienne Cendrier, Robin des Toits/Frankrike: Stråling, politikk og føre-var i Frankrike  
 (på engelsk) Talsmann for organisasjonen Robin des Toits, som har jobbet aktivt for  
 eloverfølsommes rettigheter siden 2008 og fikk fjernet en mobilmast ved dom i 2009.

10:45 Ida Solheim: Forskning i de beste hender? Om vitenskap og tolkning innen feltet stråling  
 og helse. Ida Solheim er cand. scient. fra Universitetet i Oslo. Hennes interesse for forskning  
 og vitenskapelighet innen dette feltet har resultert i flere kronikker og foredrag.

11:15 Kaffepause

11:30 Mikko Ahonen: Basestasjoner for mobiltelefoni og deres helseeffekter. Mikko Ahonen har 
 tidligere arbeidet innen telekommunikasjon og IT. Våren 2011 vil han forsvare sin doktor- 
 avhandling og fortsette sin forskning ved Universitetet i Tampere, Finland.

12:30 Lunsj

13:30 Johan Bonander: Et historisk tilbakeblikk på hvordan tiltak for tilgjengelighet for  
 eloverfølsomme ble til i Stockholm og i Sverige – samt tanker og refleksjoner om forsök  
 på å bagatellisere eloverfølsomhet. Johan Bonander var tidligere forsker ved Stockholms  
 socialtjänsteförvaltning med ansvar blant annet for spørsmålet om eloverfølsomhet.  
 Han er i dag virksom som prest i Den svenske kirken

14.30 Kaffepause

14:45 Bente Gilbu Tilset: Spørreundersøkelse om eloverfølsomhet: Funn og mulige tiltak.  
 Bente Gilbu Tilset er utdannet dr. scient innen uorganisk kjemi og materialvitenskap ved  
	 Universitetet	i	Oslo.	Hun	har	vært	eloverfølsom	siden	2003	og	nestleder	i	FELO	i	flere	år.

15:15 Mikko Ahonen: Skitten strøm - et nytt bidrag til eksponeringen for EMF

15:45 Oppsummering og avslutning

Pris: kr 400 inkl. lunsj betales til kto nr. 1594 52 59873 (kr 200,- for medlemmer i FELO) 
 Kvittering = billett (merk innbetalingen med ”konferanse 2011”)

Elektromagnetisk stråling og helse:
Argumenter for en offensiv føre-var-strategi

Torsdag 7. april i Oslo Militære Samfund,   
Myntgaten 3, 0151 OSLO
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FELO

Litt av hvert fra sekretæren:
Omadressering. Ved forrige utsending av Strålevett og 
en konvolutt med div tips og annen informasjon, kom 
det	nærmere	tjue	blader	og	tjue	konvolutter	i	retur.	Det	
tar tid å lete opp riktige adresser, i noen tilfeller ender 
det med at jeg stryker dem fra medlemslisten. Det blir 
da opp til disse å melde seg inn på nytt dersom de skulle 
savne FELO. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at dere 
husker å sende ny adresse til:

Sigrun Brænd, Løvenskioldsvei 18 B, 1358  JAR  
eller s.braend@vikenfiber.no .

Ny rutine. Strålevett vil bli sendt ut til nye medlemmer 
sammen med en velkomstpakke etter at kontingent er betalt.

Åpen medlemsliste. Vi har nå fått inn vel 20 medlemmer 
som	ønsker	å	stå	på	denne	listen.	Det	kunne	gjerne	vært	
flere,	særlig	fra	fylker	der	det	ennå	ikke	er	noe	lokallag.	
Mange savner kontakt med andre i samme situasjon, og 
en åpenliste kunne gi dem sjansen til å finne en annen 
eloverfølsom i overkommelig avstand.

Kontingent. Giroblanketter og innbetaling av kontingent 
er nå sendt ut. Legg merke til at vi har en betalingsfrist på 
14 dager. Er du rask og betaler før fristen er ute, blir det 
ikke så lett å glemme. Praksisen med påminnelser  
vil ikke bli videreført, det medfører altfor mye arbeid  
og kostnader.

Om foredragsholderne 

Etienne Cendrier har arbeidet med EMF som miljøpolitisk utfordring siden 2000.

Han ble talsmann for Robin des Toits in 2004.  Ble saksøkt av franske mobiloperatører i 2004, men frikjent i 2006.  
Ved hjelp av Robin des Toits jurist ble en mobilmast fjernet i februar 2009. Dette fikk myndighetene i Frankrike til å 
lansere kampanjen “Grenelle des Ondes”. Robin des Toits fremmet da forslag om å teste ut lavere grense for eksponering  
på  0.6 v/m i flere byer – i tråd med anbefalingen fra Bioinitiative-gruppen. I oktober 2010 startet disse forsøkene.  
Siden 2008 har Robin des Toits jobbet aktivt for eloverfølsommes rettigheter. 

Robin des Toits driver media-kampanjer rundt rettssaker basert på føre var-prinsippet.

Ida Solheim er utdannet cand. scient. fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere hatt en forskerstilling ved  
SINTEF IKT og arbeider nå som IT-konsulent. Hennes interesse for forskning og vitenskapelighet innen stråling og 
helse har gitt seg uttrykk i flere kronikker og presentasjoner.

Johan Bonander var tidligere forsker i Stockholms sosialtjenesteforvaltning med ansvar blant annet for spørsmålet om 
eloverfølsomhet og har markert seg som drivkraft i arbeidet for de eloverfølsommes rettigheter. Han er i dag virksom 
som prest i Den svenske kirken og som skribent og foredrgsholder og har fortsett de eloverfølsommes situasjon i tankene. 
Johan Bonander liker ikke utviklingen med den kontinuerlige bestrålingen i vår tid,  siden mye tyder på  at verken  
mennesker eller dyr eller naturen rundt oss tåler bestråling av mikro-bølget døgnet rundt. I sitt foredrag vil han snakke 
ikke bare om utfordringer, men også om eloverfølsommes muligheter i arbeidet for retten til et tilgjengelig samfunn.

Mikko Ahonen har tidligere arbeidet  innen telekommunikasjon  og IT (TeliaSonera Ltd. Våren 2011 vil han forsvare 
sin doktorgrad i informatikk og fortsette sin forskning ved Universitetet i Tampere, Finland. Hans hovedfokus er på 
transienter i elektriske nett og deres helsevirkninger. Har sammen med professor Osmo  
Hänninen grunnlagt Den internasjonale vitenskapsunionen for elektromagnetisme og biologi. Ahonen er partner i  
Sustainable Mobile Ltd, som utfører måletjenster og utvikler mer helsevennlige komunikasjonsteknologier. 

Bente Gilbu Tilset er utdannet dr. scient innen uorganisk kjemi og materialvitenskap ved Universitetet i Oslo.  
Hun	har	vært	eloverfølsom	siden	2003	og	var	styremedlem	i	FELO	da	spørre-undersøkelsen	ble	satt	i	gang.	Takket	 
være	tilrettelegging	hjemme	og	på	arbeidsplassen,	arbeider	hun	i	dag	som	senior-rådgiver	ved	SINTEF	Materialer	 
og kjemi, hvor hun blant annet utvikler nye materialer og belegg for norsk og internasjonal industri.
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RETURADRESSE:
Foreningen for el-overfølsomme
v/S.	Brænd
Løvenskioldsvei 18 B, 1358  JAR

KILDER TIL STRÅLING

4G er her! 
Av: Jan Erik Pedersen

B

 4G ble offisielt lansert i desember 2009 i Oslo, og nå  
ruller NetCom ut 4G i Trondheim, Bergen og Stavanger.

Post og Teletilsynet skriver at ”i motsetning til UMTS er 
4G-nettet et rent IP-basert datanett. Det benytter digital 
modulasjon, og har en båndbredde på ca. 1-20 MHz.  
4G-nettet vil gi raskere dataoverføring, og utnyttelsen  
av	frekvensspekteret	vil	være	mer	effektivt	enn	UMTS.”	

Dette er dårlig nytt for oss. Når flere frekvenser blir brukt, 
er det større risiko. Forskere mener at det finnes effekt-
vinduer for helseskadelig virkning, både i frekvens og i 
styrke på signalet, og det ser ut til at det er det pulserte 
modulerte signalet som inneholder informasjonen (lyd, 
tekst og bilder) som er mest skadelig.  

Det er foreløpig få mobiltelefoner som har 4G og for  
tiden er det mest 4G trafikk gjennom PC. Det er ventet  
en kraftig trafikkøkning på 4G nettet i tiden framover når 
nye mobiltelefoner som er 4G kompatible blir mer vanlig.

NetCom bytter ut hele mobilnettet. Om to år vil 95 
prosent av befolkningen ha 3G, mens samtlige byer,  
kommunesentre og store hyttefelt skal få 4G.

Noe av det som gjør at det er mulig å oppnå så god dekning 
som det NetCom nå har planer om, er at 4G-teknologien 
(LTE) kan kjøres på mange ulike frekvensområder. Ved å 
ta i bruk frekvensområdet 800 MHz, vil man oppnå rundt 
fire ganger så stor rekkevidde på signalene som med 
dagens 4G på 2600 MHz. Det betyr at også grisgrendte 
strøk kan få 4G-dekning, uten at man behøver å plassere 
mastene like tett som med 4G på 2600 MHz.

Her kan vi se mobilmaster i Oslo. 4G master er merket 
LTE med sort fargekkode. Som en kan se er det 41 LTE 
master innen dette kartutsnittet fra Oslo fra 
www.finnsenderen.no 

Helseminister mot G4
I Israel går Helsedepartementet og Miljøvern-
departementet sammen mot etablering av 4G, 
melder Jerusalem Post. I et brev til Samferdsels-
departementet viser de til at 4G vil øke eksponerin-
gen for mobilstråling, og at virkningen på helse 
ikke er tilstrekkelig dokumentert,  derfor må  
føre-var -prinsippet  anvendes. 

 – Det er godt å høre at ikke alle helsemyndigheter 
betrakter utrulling av mobilgenerasjoner som en 
naturlov. Her har norske helsemyndigheter noe å 
strekke seg etter! 
http://www.jpost.com/Health/Article.aspx?id=210138


