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Psykologer, läkare och forskare förstår inte varför 
utmattningssyndrom ökar så kraftigt. De är osäkra på 
om deras behandlingsmetoder verkligen hjälper.
Detta framkom med all tydlighet i radioprogrammet Kropp och 
Själ under rubriken ”Osäkerhet kring behandling av utmatt-
ningssyndrom”. Programmet sändes tisdagen 30 januari 2018 i 
P1 där forskare och psykologer kommer till tals. De gav exem-
pel på olika metoder, men de stod handfallna av den kraftfulla 
ökningen. De kan inte förklara varför denna ökning sker! 
I programmet talades det om sömnsvårigheter, men även här 
var man var osäker på vad ökningen beror på. 
Det talades om stress på arbetsplatsen. Stress har blivit ett mo-
deord för att förklara ett spänningstillstånd i kroppen. Stress 
på arbetsplatsen påtalades redan för femtio år sedan. 

Har man svårt att fi nna orsaker inom ett område,
måste man leta inom ett större, i ett vidare perspektiv,
för att fi nna samband.

Det är väl känt 
Ett område som är väl känt, men som sällan eller aldrig be-
aktas vid medicinska bedömningar, är den elektriska miljön, 
trots att den ständigt omger oss. 
Inom medicinen användes elektronisk utrustning under 
kontrollerade former. Man vet att såväl röntgen som magnet-
röntgen kan penetrera människokroppen och att säkerhets-
bestämmelser måste följas då dessa apparater används. 
Sedan lång tid tillbaka vet man att el-miljön kan påverka 
människan.
• Många kommer ihåg när TV:n kom, på 50-talet, skulle man 

inte sitta för nära.
• Då radarn kom på 40-talet så togs det fram gränsvärden för hur 

stark strålningen fi ck vara. (Detta gränsvärde har sedan använts 
som utgångsvärde för mobilmaster och liknande utrustning).

• De fl esta vet att datorskärmar bör vara TCO-märkta.
• De fl esta vet att mobiltelefonenens SAR-värde, bör vara så 

lågt som möjligt.
• De fl esta vet att elektrisk utrustning kan påverka andra appa-

rater, utan att det fi nns någon galvanisk koppling mellan dem. 
• De fl eta vet att människans interna signaler är en biokemisk 

process som styrs med elektriska signaler. Signaler som kan 
registreas med EEG eller EKG.

• De fl esta vet att det inte är hälsosamt att sätta fi ngrarna i en 
strömförande kontakt. 

Gräns- och riktvärden
Det fi nns föreskrifter, gräns- och riktvärden, för att ge skydd. 
De är inte famtagna av en slump. Det ligger mycket forskning 
som underlag för att fastställa dem. Det tas inte bara hänsyn 
till skadlig påverkan på människan, utan även hänsyn till vad 
industrin och samhället kan klara av. Gräns- och riktvärden 
är en kompromiss. Ändå är det är tabu att tala om el-miljön i 
medicinska sammanhang. 

Görs inga mätningar av el-miljön på patientens arbetsplats 
eller bostad, så kan man inte räkna med att fi nna sådana 
orsakssamband, istället anammas lösningar inom den egna 
proff esionen. Andra områden verkar vara otänkbara.
Det är som att leta efter kameler i vardagsrummet. Där bru-
kar man inte fi nna dem.

Det fi nns mängder av forskning som påvisar hälsorisker orsa-
kade av elektromagnetiska fält t.ex.:
Bioinitiative Report:
http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/ 
Sammanställningen gjord av industrin oberoende forskare. 
Studera i första hand kapitel 5 -21.

Socialstyrelsens databas
Följande sidor är aktuell statistik hämtad från Socialstyrelsens 
off entliga databas:
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne
Urvalet av kurvorna avser öppen vård, båda könen, åldern 
15-39 år och hela riket. Alla diagrammen avser olika symtom. 
(Jag rekommendarar att du som läsare, själv tar del av den 
information som fi nns i databasen). 

Samtliga kurvor ökar! 
En ökning som börjar i mitten/slutet av 1990-talet.
Det var då den trådlösa tekniken fi ck sitt genombrott!

(Tyvärr sträcker sig inte databasens statistik så långt tillbaka 
för alla diagram. De ger dock en uppfattning hur utveckling-
en ser ut senaste åren.)
Sammanställningen talar för att läget är allvarligare än vad 
som framkom i radioprogrammet. 
Det gäller framför allt cancer bland unga och yngre kvinnor, 
se sidan 4 och 5.

Det måste till ett övergripande
samarbete mellan professionerna 
teknik och medicin.

2018-02-28
Jan Boljang

Varför ökar ohälsan?

Jag vänder mig till dig 
som inte vill läsa detta,

men ta del av de webbsidor som anges! 



sidan 2 av 5

Urvalet av diagram har i huvudsak gjorts avseende: hjärna, sköldkörteln och hud.

Sköldkörtel
Den har ett direkt stort och avgörande på hälsan. Sköldkörteln är känslig för strålning, så till den grad att den måste skyd-
das från joniserande strålning dvs. röntgenstrålning vid t.ex. tandläkarbesök. Den kan vara förklaring på de kurvor som 
visar psykiska besvär och ämnesomsättningsrubbningar.
Läs mer på t.ex. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hypotyreos—brist-pa-skoldkortelhormon/

Hjärta
Det fi nns forskning som påvisar rytmstörningar av utifrån kommande elektromagnetiska fält, EMF. Hjärtats 
rytm kan interferera med dessa fält och rytmen kan då bli rubbad, i värsta fall hjärtstopp. 
Detta påvisas bl.a. i denna länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886102
Hud
Huden reagerar på solljus och UV-ljus. Solljus är likt mikrovågor en elektromagnetisk vågrörelse, men med högre frekvens. 
Huden reagerar även på frekvenser under det synliga ljuset dvs. värmestrålning. Hudförändringar kan uppstå då den stän-
digt utsätts för EMF dygnet runt, under lång tid.  Sahlgrenska akademin säger i sin rapport 2016:
”De senaste decennierna har vi sett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre viktigaste formerna av 
hudcancer – malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer – ökar med cirka 5-6 procent per år.”
https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet/kraftig-okning-av-ovanlig-men-aggressiv-hudcancerform-i-sverige.cid1374402

Fortplantning
Det är vanligt att sitta med sin laptop eller platta i knät, se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28799651
De elektromagnetiska fälten som avges kan ge upphov till skador på könsorgan och kan vara en förklaring till 
testickelcancer, minskad fruktsamhet och sämre spermakvalitet samt att prostatan växer hos män. 
Det fi nns mer statistik än vad som visas i detta dokument.
Cancer ökar
På sista sidan fi nns diagram som visar antalet nya cancerfall. Lägg märke till den stora ökningen bland yngre. Tas äldre med 
i statistiken, så planas kurvan ut, men antalet ökar.

Summering
Samtliga diagram visar att antalet diagnoser/sjukdomsfall ökar kraftigt. Denna ökning tar fart i slutet av 90 eller början av 
2000 talet. Frågan som måste ställas: Varför just då? Vad hände i samhället vid den tiden?
Varken trafi k, rökning, alkohol- eller ändrade kostvanor kan förklara denna ökning.
Den stora förändingen i samhället under 90-talet var att då ersattes den trådlösa analoga tekniken av den digitala. Antalet 
mobiltelefonanvändare ökade och mobilen blev var mans egendom. Reklam och marknadsföring riktades mot ungdomar, 
de som idag är 25-40 år. Nu är det denna grupp som står för den största ökningen av ohälsa, som diagrammen visar.
Sjukvården
Antalet sjuka ökar och det ställer krav på att sjukvården ska kunna ta hand om dessa. Sjukvårdens resurser står inte i pro-
portion till denna ökning. Kommer sjukvåden att hinna ikapp?
Det är väsentligt bättre att ta itu med orsaken, inte bara behandla symtomen.

En elektrisk varelse
Människan är en elektrisk varelse där nervsignaler, ämnesomsättning m.m. styrs av elektriska pulser och potentialskillnader. 
Skulle människan ha ett organ som förmedlade dessa interna signaler skulle vi inte ha en lugn stund. Naturen har ordnat det så 
att dessa signaler inte kan förnimmas. Det får till följd att utifrån elektromagnetiska fält varken luktar, smakar, hörs eller känns. 
Därför är det är lätt att inbilla sig att ohälsa inte kan uppstå – Vi känner ju inget!
Att hävda att den el-miljö vi omgärdas av inte kan påverka, kan endast grundas på okunnighet eller ekonomiska motiv. 
Statistiken visar dock en annan verklighet och fl er kommer att bli drabbade om inget görs åt el-miljön. 

Att inte sprida kunskap om el-miljöns skadeverkningar, 
innebär medverkan till att denna katastofala utveckling fortsätter. 
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Andra sjukdomar i hjärnan

Psykiska sjukdomar 
syndrom och beteendestörningar Ospecifi cerad psykisk störning

Sjukdomar i nervsystemet
Neurotiska, stressrelaterade
och somatoforma syndrom

Nya cancerfall, hjärnan, 20-49 år
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Hjärtstillestånd 10-29 år

Sjukdomstecken och onormala kliniska fynd

Sjukdomar i blodbildande organ
samt rubbiningar i immunsystemet

Hudens och underhudens sjukdomar

Tumörer av okänd natur

Malignt melanom 20-49 år
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Överfunktion av sköldkörteln, kvinnor, 15-29 år Underfunktion av sköldkörteln, kvinnor, 15-29 år

Fetma och övernäringstillstånd Ämnesomsättningssjukdomar

Cancerdiagnos i sköldkörteln, kvinnor 25-39 år Nya cancerfall, Endokrin körtel, kvinnor 15-49 år
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Nya cancerfall 0-85 år

Nya cancerfall, 15-39 år

Nya cancefall 25-69 år Prostata, män 20-49 år

Nya fall av testikelcancer, män 15-39 år

Missbildningar, kromosonavvikelser


