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”Angående elsanerat rum på Västmanlands
sjukhus”
Interpellanten Stephanie Bruksgård ställer två frågor angående elsanerat rum:
•

•

Anser ansvarigt regionråd att elsanerade rum är förenligt med
vetenskap och beprövad erfarenhet?
Om inte, när ska det elsanerade rummet tas bort?

Beslutet att inrätta ett elsanerat rum togs i samband med beslut om ny vårdbyggnad
2008-06-04. Den dåvarande majoriteten gjorde uppenbarligen bedömningen att det
skulle satsas på ett elsanerat rum i den nya vårdbyggnaden, något professionen
ställde sig tveksam till. Jag känner inte till vilket underlag som låg till grund för
beslutet.
Det är riktigt som interpellanten skriver att SBU 2013 gått igenom den
vetenskapliga litteratur som finns på området. De har inte funnit studier som kan
påvisa effekten av elsanerade rum på sjukhus. Däremot finns det en så kallad
provokationsstudie som visar att försökspersoner inte kan avgöra när de utsätts för
elektromagnetiska fält. Slutsatsen jag som ansvarigt regionråd drar är att det inte
påvisats att elsanerade rum är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet.
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Som regionråd med ansvar för sjukhusvården har jag inte varit involverad i någon
diskussion om att det elsanerade rummet skulle utgöra en patientsäkerhetsrisk,
budskapet vid tidigare diskussioner är att det elsanerade rummet är fullt möjligt att
använda för andra patienter än de som var tänkt som målgrupp. Min uppfattning är
att när det gäller utformningen av vårdens lokaler så måste det vara en fråga för
medicinskt ansvariga i respektive verksamhet, inte föremål för politiska beslut på
detaljnivå. Konsekvensen av det resonemanget är att frågan om det elsanerade
rummets framtid avgörs av de ansvariga i verksamheten, inte av mig som ansvarigt
råd.
Med detta anser jag interpellationen besvarad
Kenneth Östberg (S)
Regionråd
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