Referat fra andre møte i samarbeidsforum mellom offentlige etater om
elektromagnetiske felt (EMF) og helse – 4. februar 2020.
Møteleder: Tone-Mette Sjømoen
Referent: Lars Klæboe
Tilstede:
Helsedirektoratet: Jakob Linhave
Folkehelseinstituttet (FHI): Dag Markus Eide
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom): Helene Unander
Helse Sør-Øst RHF/Ullevål sykehus, Seksjon for miljø- og arbeidsmedisin: Britt Grethe
Randem
Helse Nord RHF/UNN Tromsø, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling: Jan Vilis Haanes
Norsk forening for allmennmedisin (NFA): Christina Stangeland Fredheim
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA): Tone-Mette Sjømoen, Lars Klæboe

1.

Velkommen

2.

Hvem gjør hva innen EMF-området
DSA hadde før møtet sendt ut et utkast til en oversikt over hvem som gjør hva på
EMF-området. Tanken med denne oversikten er at den skal vise hvem som informerer
og har ansvaret for ulike aspekter rundt EMF. Det kom inn noen innspill til utkastet før
møtet. Utkastet med innspill ble diskutert videre i møtet. Etter møtet gjør DSA de
endringene som vi ble enige om og sender ut nytt utkast til medlemmene i
samarbeidsforumet.
Det er noen utfordringer knyttet til ivaretakelsen av pasienter som har symptomer
assosiert med EMF ("el-overfølsomhet"):
- Fastlegene bør få bedre verktøy til å ivareta denne pasientgruppen. Det jobbes med
oppdatering av arbeidsmedisinske veiledninger i oppslagsverket NEL (Norsk
Elektronisk Legehåndbok), men fastlegene trenger også mer kompetanse og
informasjon når det kommer nye teknologier, f.eks. 5G.
- Fastlegene har behov for noen de kan henvise pasienter til og søke kompetanse hos
regionalt.
- Det er noen utfordringer når det gjelder kompetanse og ressurser som
helseregionene har tilgjengelig for å kunne ha et godt behandlingstilbud for disse
pasientene.

3.

5G og informasjon fra myndighetene
Nkom innledet med en presentasjon om hva 5G er og mulige fremtidsutsikter.
Foreløpig er det usikkert hvor omfattende utbyggingen av 5G vil bli i årene fremover,
dette gjelder spesielt de høyeste frekvensene.
DSA hadde før møtet sendt ut et utkast til dokument om 5G som gir noen talepunkter,
samt diverse bakgrunnsinformasjon. Det kom inn noen innspill til dokumentet før
møtet, som så ble diskutert videre i møtet. Etter møtet gjør DSA de endringene som vi
ble enige om og sender ut nytt utkast til medlemmene i samarbeidsforumet.

4.

Involvering av interesseorganisasjoner
Samarbeidsforumet kan arrangere et møte der interesseorganisasjoner inviteres.
Følgende momenter kom frem her:
- Viktig med transparens rundt hvem som inviteres
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-

-

Klare kriterier i en invitasjon og tydelig mål for møtet
Forslag til tema som presenteres av samarbeidsforumet; Formelle krav til
kunnskapsoppdateringer, kjente helseeffekter av EMF, symptomer assosiert med
EMF og bekymring for negative effekter av EMF
Organisasjonene får mulighet til å presentere sine syn på saken

I tillegg kan det arrangeres et åpent møte i regi av NSFT (Norsk Selskap for
Farmakologi og Toksikologi). FHI fra initiativ overfor NSFT.
5.

Dato og tema for neste møte
Tema for neste møte:
-

Organisering av møte med interesseorganisasjoner
Diskutere behov for kunnskapsoppdatering

Neste møte avholdes fredag 5. juni 2020 i DSAs lokaler.
6.

Eventuelt
Ingen saker ble meldt inn til eventuelt

