Planering och ekonomi

2004-10-14

Remiss:
2004-04-28

STS 0405-0074

LS 0209-0379
LS 0310-2606

Ärenden:
Motion 2002:11 om policy för exponering för elektriska fält
Motion 2003:65 om förbättrad vård för elöverkänsliga

Särskilda frågeställningar:
1) Hur ser kunskapsläget ut angående exponering för elektromagnetiska fält och
angående elöverkänslighet inom er förvaltning?
2) Planerar ni informationsaktiviteter till anställda/brukare/patienter/kunder?
3) Kan ni erbjuda tillgänglighet till lokaler och / eller transportmedel för elöverkäns liga?
Har mätningar och/ eller saneringsåtgärder av elektromagnetiska fält/ vagabonderade strömmar etc utförts i de lokaler/den miljö ni ansvarar för?
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Södertälje sjukhus svar:
1) Enligt rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete görs skyddsronder på avdelningarna och därigenom har inga problem angående exponering av elektriska fält
eller elöverkänslighet definierats.
På sjukhuset finns två ställverk och ett reservkraftaggregat. Fastighetsförvaltare
är medveten om problematiken och planerar tillsammans med sjukhuspersonal
lokalutnyttjandet så att personalen skall skyddas från strålning från dessa.
I stort sätt all personal utsätts dagligen för strålning från datorer och annan
elektrisk utrustning. Intensivvårdsavdelningen (IVA), röntgenavdelningen och
den medicintekniska enheten är avdelningar med hög täthet av elektrisk utrustning. Ingen oro bland personalen på dessa avdelningar har identifierats. På röntgenavdelningen har en äldre datorskärm bytts ut på grund av störningar på skärmen som eventuellt kan ha genererats av strålning från närliggande röntgenutrustning.
Sjukhuset har ingen egen policy för exponering av elektriska fält eller för vård av
elöverkänsliga utan arbetar enligt arbetsmiljöverkets modell för systematiskt arbetsmiljöarbete och följer arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter.
2) Södertälje sjukhus planerar för närvarande inga informationsaktiviteter till anställda/brukare/patienter/kunder.
3) Södertälje sjukhus kan i nuläget inte erbjuda tillgänglighet till lokaler och/eller
transportmedel för el-överkänsliga.
4) Mätningar och/eller saneringsåtgärder av elektromagnetiska fält/vagabonderade strömmar har ej utförts i de lokaler/den miljö vi ansvarar för.

Postadress
152 86 SÖDERTÄLJE

Besöksadress
Rosenborgsgatan 6-10

Telefon
Växel 08-550 240 00

Telefax
08-550 240 54

