Dec 2002:
hej
jag trodde e mail var ett enkelt sätt för att få svar på enkel fråga.
Har ni överhuvudtaget tittat på sambandet mellan mobiltelefoni och det ökade
sjukskrivningstalen -96 o framåt???
Varför så T Y S T ????
Se t e x www feb.se för känd forskning
Med vänlig hälsning Carina Sellgren
--------------------------------------------------------------------------------Från: "Borén Åsa" <asa.boren@rfv.sfa.se
Datum: Fredag, Februari 21, 2003 11:39 am
Ämne: Svar på e-post till RFV
Hej!
Tack för dina mail. Vi beklagar att det har tagit så lång tid att besvara dem.
Normalt sätt besvarar vi mail innan 5 arbetsdagar.
Du skriver om mobiltelefoni som orsak till de ökade sjukskrivningstalen från 1996 och framåt.
Vi menar att det är en komplex bild och att det inte finns en enkel förklaring till denna ökning.
RFV har nyligen publicerat en studie om vilken betydelse den psykosociala arbetsmiljön har för
långvarig sjukskrivning (RFV Analyserar 2003:3).
Slutsatsen är att den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för att förklara långvariga
sjukskrivningar. Mycket talar också för att den försämrade psykosociala arbetsmiljön under
1990-talet är en mycket viktig förklaring till den kraftiga ökningen av antalet sjukskrivningar
sedan 1997. Andra faktorer kan också ha bidragit såsom åldrande arbetskraft, minskad
arbetslöshet, höjda ersättningsnivåer och förändrade attityder.
Jag känner inte till någon forskning på sambandet mobiltelefoni och ökade sjukskrivningar men
vet att det föregår forskning om mobiltelefoners effekter på människors hälsa inom
universitetsmiljön.
På Riksförsäkringsverkets vägnar
Åsa Borén
Enheten för förebyggande och rehabiliterande insatser
08-786 9161
------------------------------------------------------------------Carina Sellgren (2003-02-23 08:17):
hej tack för svar, de orsaker du nämner är sådana som redan finns utredda eller utreds
Min fråga är: har ni överhuvudtaget tänkt på den möjligheten att mobiltelefonin skulle kunna
vara en sannolik orsak till sjuktalens stegring.
Utbyggnaden av GSM telefonin skedde i hela landet just de år som sjuktalen sköt i höjden.
Eftersom Anna Hedborg använde just orden "det hände något och alla kommuner drabbades".
Jag frågar inte vilka andra undersökningar ni gjort.
Jag frågar VÅGAR ni se GSM utbyggnaden som en orsak till höjda sjuktal, genomförandet av
en ny teknik......Outforskad.
Med hopp om svar
Carina Sellgren
-------------------------------------------Hej!
RFV har ingen möjlighet, och det ligger inte i vårt uppdrag, att utreda sambandet mellan
mobiltelefoni och sämre hälsa hos människor.

RFV har därför inget ytterligare att anföra i frågan.
På Riksförsäkringsverkets vägnar
Åsa Borén
Enheten för förebyggande och rehabiliterande insatser
08-786 9161
asa.boren@rfv.sfa.se

