
Med anledning av EU:s handikappår inbjuder
Socialtjänstförvaltningen, i samverkan med
Elöverkänsligas riksförbund (som ingår i
handikappförbundens samarbetsorgan - HSO), till
ett seminarium om

Elöverkänslighet och
de elöverkänsligas
situation.
Seminariet äger rum den 8:e april och vänder sig till
tjänstemän och politiker i Stockholms stad.
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09:00  - 09:05
Stockholms stads funktionshinderombudsman, 5LLWWD�/HHQD�.DUOVVRQ,
hälsar välkommen.

09:05 - 09-15
En kortfilm av och med 0DUOHQH�+|JPDUN. Marlene är 25 år,
filmregissör och elöverkänslig.

09:15 - 09:45
/DUV�/||Z� riksdagens handikappombudsman:
”Aktuell handikapplagstiftning, elöverkänslighet och tillgänglighet.”

09:45 – 10:10
,QJHOD�+DPPDU�vice ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund:
”De elöverkänsligas situation år 2003. Förbundets krav på kommun och
stat.”

10:10 - 10:30
.DIIH

10:30 – 11:10
5LJPRU�*UDQOXQG�/LQG, författare till boken Svart på vitt, berättar med
utgångspunkt från elöverkänsligas egna berättelser om bemötandet av de
elöverkänsliga, om funktionshindrets sociala konsekvenser, om effekterna
av elsanering m.m.

11:10 - 11:50  ),/0$�(-
2OOH�-RKDQVVRQ, docent i neurobiologi samt neurovetenskap på
Karolinska institutet, chef för enheten för experimentell dermatologi:
”Elöverkänslighet – resultat av forskningen.”

11:50 - 13:00
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/XQFK

13:00 - 13:15
5REHUW�/XQGTXLVW��utvecklingschef på Lutec Systems AB och själv
elöverkänslig redogör för hur han med hjälp av olika elsanerande åtgärder
kan ha ett helt och aktivt yrkesliv:  ”Ledningen och kollegernas
acceptans”.

13.15 – 14:50
0DUWLQ�/XQGPDUN, civilingenjör och adjunkt vid Luleå universitet
redogör tillsammans med /HLI�:HVWOXQG�RFK�0DUWLQ�$QGHUVVRQ, AMA-
Konsult AB, för:

– Elöverkänslighet ur en ingenjörs synvinkel
– Olika former av elektromagnetisk strålning samt vilka

elektromagnetiska fält som kan registreras med god mätutrustning
– Vilka nivåer av elektromagnetiska fält har vi i kontor idag -

redovisning av mätrapport gjord för SIF
– Illustration av vad man kan mäta - praktisk demonstration
– Hur man minskar de fält den elöverkänslige reagerar på
– Erfarenheter från elsaneringar som genomförts
– Råd och erfarenheter

14:50 - 15:10
.DIIH

15:10 - 16:15
Paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor. Medverkar gör dagens
föreläsare samt ansvariga politiker från stat och kommun. 1

Diskussionsledare är -RKDQ�=DFKULVVRQ��:LQEHUJ, journalist vid SVT:s
Uppdrag granskning.

16:15 - 16.30
5LLWWD�/HHQD�.DUOVVRQ, Stockholms stads funktionshinderombudsman,
summerar dagen. ”Hur går vi vidare ? ”

                                                          
1 Vid tryckningen av detta program var det fortfarande oklart vilka politiker som kommer att medverka i den avslutande
paneldiskussionen.
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Seminariet äger rum den 8/4 och hålls vid Socialtjänstförvaltningens
konferensavdelning, Swedenborgsgatans 20 B ( ingång genom receptionen, 2 tr).

Seminariet vänder sig till tjänstemän och politiker i Stockholms stad.

Kostnad 350 kr. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och ett mindre
kompendium. Lunch ingår ej (det finns dock många bra lunchresturanger i närheten av
Socialtjänstförvaltningens hus).

6HQDVWH�DQPlOQLQJVGDJ���������
Anmälningsblanketten sänds med internpost / post till Anita Fröderberg,
konferensavdelningen, Socialtjänstförvaltningen, 106 64 Stockholm. Frågor om
bokningen besvarar av Anita Fröderberg på tel 508 25 003. Frågor om själva
konferensen besvaras av Johan Bonander via mail: johan.bonander@sot.stockholm.se
-----------------------------------------------------------------------------------------
$QPlOQLQJVEODQNHWW�WLOO�VHPLQDULHW�GHQ����

Namn:

Funktion i staden:

Adress:

Telefon:

Fax:

Email  / groupwiseadress:

Faktureringsadress om annan adress än ovan:

        ����	
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