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T idigare vetenskapliga studier om 
vindkraftverk och infraljud har 
varit motsägelsefulla. De har 
därför inte varit tillräckligt tro-

värdiga vid planeringen av regelverket 
för etablering av vindkraftverk. Under 
de senaste åren har emellertid en ny in-
sikt vuxit fram om central sentitise-
ring, vilket ger en ökad förståelse för 
migrän, fibromyalgi och andra kronis-
ka smärtsyndrom [1, 2] samt vissa fall 
av tinnitus och yrsel. Denna insikt har 
även betydelse för förståelsen av hur 
infraljud från vindkraftverk kan påver-
ka hälsan. I flera studier har man funnit 
att boende nära vindkraftverk oftare har 
allvarliga sömnstörningar och depres-
sion. Man har även funnit en ökad frek-
vens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslig-
het, huvudvärk, ökad aktivering av auto-
noma nervsystemet med mera [3, 4].

Förutom det hörbara ljudet, som kan 
ge bullerskada och vara allmänt störan-
de psykiskt, genererar vindkraftverk 
även ett pulserande infraljud som på-
verkar innerörat och centrala nervsys-
temet utan att skada själva hörseln.

Infraljud är ljud med frekvenser under 
20 Hz, motsvarande våglängder från 17 
meter och uppåt, som inte uppfattas 
med normal hörsel. Detta ljud kan, om 
det inte dämpas kraftigt, utbreda sig 
över mycket långa sträckor. Det uppstår 
ur flera källor, till exempel pulserande 
flöden ur rörmynningar, stora virvlar 
(till exempel vindkraftverk och stora 
jetmotorer) och stora vibrerande ytor. 
I vetenskapliga studier har infraljudet 
från vindkraftverk uppmätts vid så låga 
nivåer att ljudet inte uppfattas av 

människa. Man har även gjort bedöm-
ningen att infraljud från vindkraftverk 
inte kan ge upphov till bullerskada i tra-
ditionell mening. [5]

Det man inte har tagit hänsyn till i 
dessa studier är att infraljudet från 
vindkraftverk är ett rytmiskt pulseran-
de ljud, och att det pulserande ljud-
trycket påverkar innerörat även om 
 något ljud inte uppfattas av individen. 
Tryckvågorna fortplantar sig till inne-
rörats vätskefyllda hålrum, och denna 
»massageeffekt« påverkar sinnesceller-
na i innerörats hörsel- och balansdelar 
[6]. Man har inte heller tagit hänsyn till 
det faktum att en del människor är 
känsligare än andra för sensorisk på-
verkan. Vissa är påtagligt känsliga för 
det pulserande ljudtrycket medan an-
dra inte påverkas av det på ett märkbart 
sätt. 

Det rytmiskt pumpande infraljudet 
från vindkraftverk utgör en stimule-
ring som påverkar innerörats sensoris-
ka funktioner [7, 8]. En sådan sensorisk 
stimulering kan hos personer med sen-
sorisk överkänslighet framkalla central 
sentitisering med besvärande symtom 
såsom ostadighetsyrsel, huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter, synstör-
ningar, med mera [9]. Besvären uppstår 
även om den uppmätta bullernivån är 
relativt låg eftersom infraljudet hela 
tiden påverkar och rytmiskt ändrar 
trycket i innerörats vätskerum via hör-
selbenskedjan. Det pulserande ljud-
trycket från vindkraftverk framkallar 
även indirekt en aktivering av det auto-
noma nervsystemet med ökad utsönd-
ring av adrenalin med åtföljande stres-
spåslag, risk för  panikångest, högt blod-
tryck och hjärt infarkt för personer med 
ökad sensorisk känslighet. 

Migrän orsakas av en genetiskt be-
tingad central sensorisk överkänslighet 
med risk för central sentitiserng. Mig-
ränprevalensen är omkring 30 procent 
[10, 11]. Till det kommer andra orsaker 

till central sentitisering, vilket innebär 
att drygt 30 procent av boende i närhe-
ten av vindkraftverk riskerar att, i stör-
re eller mindre utsträckning, drabbas 
av vindkraftverksrelaterade besvär. 
Speciella riskgrupper är personer med 
migrän eller med migrän i släkten, per-
soner över 50 års ålder, personer med 
fibromyalgi och personer med tendens 
till ångest och depression [12]. Även 
barn och vuxna med ADHD och autism 
tillhör riskgruppen och riskerar att få 
sina symtom förvärrade.

Det är alltså inte fråga om en buller-
skada i traditionell mening, utan om en 
effekt av ett konstant pulserande ljud-
tryck som ständigt ändrar trycket i 
 innerörat och retar sinnesorganen där. 
Man kan likna det vid ett pulserande 
eller flimrande ljus – många besväras 
inte märkbart medan personer med 
sensorisk överkänslighet kan få besvär. 
Flimrande ljus kan som bekant till och 
med utlösa epilepsi. På samma sätt ut-
löser det ständigt pulserande, icke hör-
bara infraljudet från vindkraftverk be-
tydande besvär hos personer med cen-
tral sensorisk överkänslighet. Dessa be-
svär kan bli kroniska, invalidiserande 
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och leda till ångest och depression och 
öka risken för hjärtinfarkt. 

I det aktuella regelverket för etablering 
av vindkraftverk har hänsyn inte tagits 
till den potentiella risken för personer 
med central sensorisk överkänslighet. 
Vindkraftverk uppförs i dag alltför nära 
bebyggelse. Det aktuella regelverket bör 
därför revideras med ett ökat säkerhets-
avstånd till bebyggelse för att förhindra 

eller reducera risker för vindkraftsrela-
terad översjuklighet.

n Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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A llmänläkare Christer 
Andersson skriver i  
LT 29–31/2013 (sidan 

1329) om ny policy för polis-
handräckning i Västra Göta-
lands län. Att det blev fel i det 
ärende som refereras är tyd-
ligt. En patient som ska tas in 
för psykiatrisk tvångsvård 
ska inte behöva transporte-
ras i privatbil. Det är lätt att 
förstå frustrationen. Inlägget 
aktualiserar viktiga frågor 
kring bemötande och hand-
läggning av akut psykiskt sju-
ka utanför sjukhusen.

Patienter med psykiatrisk 
problematik är vanliga inom 
ambulanssjukvården. Ambu-
lansteamen har erfarenhet av 
att möta dessa patienter men 
har av tradition varit mer in-
riktade på rent somatiska 
tillstånd och inte alltid varit 
förberedda på de speciella 
krav och situationer som kan 
uppstå i vårdarbetet när psy-
kiatrisk problematik förelig-
ger. Behov av bra bemötande 
och professionell prehospital 
omvårdnad och behandling 
är inget som styrs av om pa-
tienten behöver transporte-
ras liggande eller ej.

En patient som vårdas med 
stöd av den psykiatriska 
tvångslagstiftningen har ett 
allvarligt sjukdomstillstånd. 
Transport till eller mellan 
sjukvårdsinrättningar ska 
utföras av medarbetare med 
kunskap i och erfarenhet av 
prehospital sjukvård, det är 
ett uppdrag för ambulans-
sjukvården. 

Polisens skyldighet att läm-
na biträde i samband med 

psykiatrisk tvångsvård regle-
ras i lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT. Skyldighet-
en gäller bl a för att genomfö-
ra undersökning för vårdin-
tyg och för att föra patienten 
till sjukhus sedan vårdintyg 
har utfärdats (47 §).

I lagen finns även riktlinjer 
för användande av tvång:

»Tvångsåtgärder vid vård 
enligt denna lag får användas 
endast om de står i rimlig pro-
portion till syftet med åtgär-
den. Är mindre ingripande åt-
gärder tillräckliga, skall de 
användas. Tvång skall utövas 
så skonsamt som möjligt och 
med största möjliga hänsyn till 
patienten.« (2 a §)

»Tvångsåtgärder i syfte att 
genomföra vården får använ-
das endast om patienten inte 
genom en individuellt anpas-
sad information kan förmås 
att frivilligt medverka till 
vård. De får inte användas i 
större omfattning än vad som 
är nödvändigt för att förmå 
patienten till detta.« (2 b §) 

I förarbetena till lagen samt i 
Socialstyrelsens föreskrifter 
och handbok finns ytterliga-
re riktlinjer för användande 
av tvång. Här framgår t ex 
vikten av att agera hänsyns-
fullt, skonsamt och respekt-
fullt mot patienten med så 
lite integritetskränkning som 
möjligt. 

JO har uttalat att »anlitan-
de av polismyndighet för en 
åtgärds genomförande endast 
kan komma i fråga då det 
finns en grundad anledning 
att anta, att de särskilda 
tvångsbefogenheter som 
handräckningsinstitutet 

innefattar är påkallade för 
åtgärdens genomförande«.

Ett nära, prestigelöst och 
förtroendefullt samarbete 
mellan inblandade aktörer 
krävs för en patient- och rätt-
säker hantering i samband 
med insatser utanför sjukhu-
sen med stöd av den psykia-
triska tvångsvårdslagstift-
ningen.

I Skåne har psykiatrin sedan 
flera år regelbundna träffar 
med företrädare för polisen, 
ambulanssjukvården och 
Falcks upphandlade hembe-
söksbilar, som står för huvud-
delen av vårdintygsbedöm-
ningar i hemmet.

Vi har skrivit gemensamma 
riktlinjer tillsammans med 
polisen och med ansvariga 
för hembesöksbilarna. På ini-
tiativ av ambulanssjukvården 
och tillsammans med SOS-
alarm, polisen, sjukvårdsråd-
givningen m fl har vi skrivit 
ett vårdprogram, Prehospital 
psykiatri. 

Ambulanssjukvården har 
haft ett flertal utbildnings-
tillfällen för ambulanssjuk-
sköterskor där även polisen 
och psykiatrin medverkat. Vi 
träffar läkarna som tjänstgör 
i Falcks hembesöksbilar till-
sammans med polisen.

Rutinen i Skåne har blivit att 
både ambulans och polis i re-
gel möter upp när en patient 
för vilken vårdintyg skrivits 
behöver transporteras in till 
sjukhuset. I de flesta fall kan 
patienten åka ambulans, i 
några fall är polis med i am-
bulansen. I sällsynta fall är 
situationen sådan att säker-

heten kräver transport i po-
lisbil. Det är ofta svårt att be-
döma risken för incidenter i 
samband med omhänderta-
gande av en patient med stöd 
av den psykiatriska tvångs-
vårdslagstiftningen. Behov 
av polismedverkan ska alltid 
övervägas.

Det tar tid och kraft att ändra 
invanda mönster. Vi har fort-
farande mycket kvar att göra. 
Ibland kan det finnas olika 
synpunkter på hur ett ärende 
bäst hanteras. Det är då vik-
tigt att fokusera på rätts- och 
patientsäkerheten och inte 
riskera att patienten hamnar 
mellan stolarna. Säkerheten 
för sjukvårdens medarbetare, 
närstående och andra inblan-
dade får aldrig riskeras. I ef-
terhand får det redas ut om 
något borde ha gjorts på ett 
annat sätt.

Vi registrerar avvikelser 
och rapporterar emellan oss 
så att vi kan utreda, lära och 
förbättra.

Psykiskt sjuka får inte bli 
utan vård. De har rätt till gott 
bemötande och respektfull, 
professionell och likvärdig 
vård på samma sätt som den 
som har kroppslig sjukdom.

Polisen är en viktig samar-
betspartner för sjukvården i 
de fall tvångsbefogenhet be-
hövs för att ge den som upp-
fyller förutsättningar för 
tvångsvård nödvändig vård.
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