Till huvudskyddsombuden xxxxxxx
Hej!
Jag har ju sedan tidigare skrivit en eller rättare sagt
två arbetsskadeanmälningar angående mina
hudproblem/Rocacea. Den första som gjordes 2007
eller kanske i början av 2008 kan inte hittas, därför
skrev jag en ny arbetsskadeanmälan i december 2011.
Som jag nämnde i den senaste ”xxxxxxx ” uppstod
mina ansiktsproblem 2007 när vi började använda
RAKEL som tvärsamband via handstationer. När jag
besökte hudläkare konstaterades att jag drabbats av
Rocacea men det kunde inte sägas vad som orsakat
sjukdomen.
Jag har sedan dess levt med Rocacean och har
dagligen kunnat dra egna erfarenheter av hur den
påverkats av mitt jobb, fritid m m. Fram tills jag gjorde
min 7:e termin ihop med div vikariat från sommaren
2010 kunde jag under ca tre års tid dra mina egna
erfarenheter av hur jag påverkades.
Det var mycket enkelt att se då det som hände var att
Rocacean blossade upp och blev rödaktig. Mina
erfarenheter blev: Ju mer radiotrafik över Rakel desto
rödare i ansiktet efter passets slut. Och efter ett antal
hundra arbetspass stod det ännu tydligare då,
oberoende av vad jag gjorde eller befann mig på
fritiden, var och i vilka miljöer jag befann mig i på
arbetsplatsen, stressigt eller lugnt, väder och allt annat
var det den bärbara Rakeln som var den gemensamma
nämnaren.
Jag körde som yttre befäl mycket ensampatrullering
och då Rakel endast användes som tvärsamband, icke
tvingande, i början struntade jag ibland i att ha
stationen påslagen. Efter sådana arbetspass syntes
fortfarande Rocacea-förändringarna i botten i ansiktet
men de var inte utslagna i det röda. Vissa
kommenderingar, bl a fotbollskommenderingar då hela
min Delta-buss på 8 poliser hade bärbara Rakelstationer påslagna var jag blossande röd i ansiktet vid
arbetspassets slut. Dessa rodnader kunde då sträcka sig
bakåt i nacken och över öronen.
Ett av de mest uppenbara tecknen var ett
överlappningspass där jag de sista timmarna körde med
xxxxxxx till höger om mig under några timmar. Vid
det första passets slut när jag åkte ensam och hade
stationen avslagen syntes inga utslag alls, men efter
några timmar där xxxxxxx till höger om mej hade sin
station påslagen och min fortfarande var avslagen var
jag plötsligt blossande röd på enbart höger
ansiktshalva.
Rocacean har jag på båda kinderna och den sträcker
sig upp emot tinningarna. Handstationen har jag haft
antingen i höger eller vänster benficka, i höger eller
vänster kavajslag eller i kopplets fäste på vänstra sidan.
Jag har i stort sett aldrig använt hands-free utan tagit
upp stationen mot munnen för att kommunicera. När
det gäller mitt mobil-telefonerande har jag alltid använt
antingen bilens hands-free eller ett handsfree-set med
kabel från telefonen till örat/mikrofon.

Mina hudproblem blev värre och värre. Det behövdes till
en början flera dagars ledighet och ännu senare semester
med sol för att de röda utslagen skulle försvinna. I botten
av ansiktet syntes dock Rocacean ändå men den var inte
röd. Andra saker jag märkte samtidigt som Rocacean
blossade upp var att jag fick kraftiga sömnproblem,
trötthetskänslor och ibland koncentrationsproblem. Efter
några veckors semester var jag i stort sett återställd men
problemen kom tillbaks igen så fort jag började jobba ute
med Rakel igen.
Vad som i längden förvärrades var att mina hudproblem
i form av blossande röda kinder kunde uppstå även på
andra platser än i radiobil med Rakel.
I hemmet märkte jag att det vid ett tillfälle plötsligt
kändes hett i ansiktet och då var jag blossande röd om
kinderna. Vad som då hänt var att en Laptop uppdaterat
Windows och då hade det trådlösa modemet automatiskt
uppdaterat sig och från att ha varit avstängt tidigare hade
det efter uppdateringen varit påslaget i några timmar. Det
räckte för att jag, då jag satt intill laptopen skulle blossa
upp på kinderna.
Sommaren 2010 skulle jag vikariera på xxxxxxx på
xxxxxxx under en månad. När jag började där var jag
relativt bra i ansiktet men redan efter några timmar var jag
illröd i ansiktet och det bara eskalerade. Jag pratade med
xxxxxxx om detta och lösningen gjordes att jag arbetade
från mitt rum i xxxxxxx i stället och besvären avtog.
xxxxxxx ligger vägg i vägg med xxxxxxx och Rakel var då
i full drift på hela xxxxxxx .
Senare under hösten 2011 tilltog besvären på min
arbetsplats i xxxxxxx där jag var utredare på 3:e våningen.
Jag blev fundersam om vad som kunnat orsaka detta. I
byggnaden direkt söder om polisstationen hade xxxxxxx
kommun startat upp ett utbildningscentra. När jag
kontrollerade med en laptop fanns i deras lokaler inte
många meter från min kontorsplats, ett trådlöst nätverk
som sände med mycket stark signal.
Jag gick runt på polisstationen med en laptop och
kontrollerade just förekomsten av trådlösa nätverk. Det
fanns sådana tillgängliga på de allra flesta platser men inte
på förhörsavdelningen på andra våningen i några rum. Där
flyttade jag in i november 2011 och mina hudutslag
avklingade.
Under december 2011 har jag känt mej sjuk. Jag har haft
flera svimningsanfall, huvudvärk, tryck i huvudet, stick i
ögonen och en onormal trötthet. Jag gick till min husläkare
och berättade detta den 22 december och att jag var orolig
för att jag fått en hjärntumör. Hon undersökte mej men
lugnade mej med att det inte var någon hjärntumör utan
sannolikt en magåkomma. Några dagar senare svimmade
jag av en gång till under cykelfärd och körde och krockade
med ett staket.
Juldagen blev jag ännu sämre, fick sluddrande tal och
min vänstra ansiktshalva hängde ned. Det kan vara tydliga
tecken på stroke och jag besökte akutmottagningen i
xxxxxxx . Där blev jag omedelbart skickad på röntgen, s k
CT-skalle. Där sågs förändringar i hjärnan på högra sidan.
Det blev ambulans med blåljus till xxxxxxx där jag

omedelbart fick gjort en magnetresonanstomografi
(MRT). Där konstaterades en ca 3,5 x5 cm stor tumör i
högra temporalloben (vid tinningen på högra sidan).
Den 29 december opererades jag och tumören kunde
tas bort. Läkaren sa att han fått bort allt och att han var
nöjd med ingreppet. Nu ska jag avvakta cellproverna
för att få reda på om jag behöver genomgå fler
behandlingar eller inte. Jag har nu blivit utskriven och
mina röda hudutslag i ansiktet är fullkomligt borta.
I samband med att jag fick Rocacea och drog
kopplingen till RAKEL, har jag ”forskat” på egen
hand. I England finns det mycket information och
undersökningar att hitta på Internet om engelska poliser
som varit inblandade i framtagandet/byggandet av
deras nya radiosystem som bygger på samma teknik,
Tetra, som Rakel gör, och som drabbats av olika
problem, sjukdomar och även dödsfall orsakade av
cancer.
”Vetenskapliga” undersökningar har inte kunnat
påvisa något ”samband” utan bygger helt på att dessa
personer har blivit inbillningssjuka då det gäller
problem med sömn, koncentration alternativt fått
sjukdomar av någon annan orsak.
Jag har läst en del av dessa undersökningar/rapporter
och generellt kan man säga att om dessa personer som
drabbas av tumörsjukdomar, med hänsyn tagen till
deras ålder, fysiska status, rök- och alkoholvanor m m,
är det fullständigt osannolikt att dessa tumörsjukdomar
skulle drabba just dessa poliser då den vanliga
riskgruppen för detta är en fullständigt annan kategori
människor.
Jag är fullständigt säker på att det är Rakel/Tetra som
orsakat min tumör. Det som gör mej ytterst orolig nu är
att andra poliser eller personer inom
blåljusmyndigheterna också ska drabbas.
xxxxxxx , jag tror jag talat med dej om dokumentet
”Strålande Tillvaro” tidigare. Jag har varit i kontakt
med xxxxxxx , författaren till dokumentet. Han
berättade att han har mycket annan dokumentation om
Tetras farlighet, bl a från England.
Kort sagt kan man säga att Tetra (Terrestrial Trunked
Radio) bygger på pulsad högfrekvent energi
(mikrovågor i bandet 395 MHz) med
pulsrepeterfrekvensen 17,65 Hz. Alla kroppens organ
och system arbetar med kemisk-elektriska signaler på
olika frekvenser (de flesta frekvenser i våra kroppar
ligger mellan ca 1-30 Hz, men det förekommer
frekvenser mellan ca 0,5–3000 Hz). 17,65 Hz ligger
mitt i hjärnans Betafrekvensområde. Vad som bl a
händer är att dessa pulser orsakar en ”explosion” av
vandringen av kalciumjoner mellan cellerna i hjärnan.
Forskare vet idag och det har gjorts försök där man
orsakat epileptiska anfall hos djur genom att skicka
pulserad energi på frekvensen 16 Hz, Om djurens
hjärnor kan påverkas är det uppenbart att även en
människohjärna kan påverkas.
Det mest farliga användandet av Rakel som kan
göras, som jag gjort och som görs fortfarande i dag är
att handstationen används inuti fordonet. Vågorna
studsar i biltaket och tillbaka på användaren, och detta
med en effekt kanske tiofalt gånger kraftigare än även

en GSM-telefon med dålig täckning. Ju sämre täckning en
GSM-telefon/Rakel har, med desto högre effekt sänder
den.
Kan eller ska vi låta våra kolleger utsätta sej för detta?
Jag förstår att det är en omöjlighet att stoppa Rakel nu,
men riktlinjer bör minst gå ut på att en bärbar station inte
får användas inuti ett fordon, i alla fall så länge den inte är
kopplad till en extern antenn. Men alla fordon har ju även
en fast monterad mobil station, så det finns ingen
anledning att koppla en bärbar station till en extern antenn.
Men jag vet av egen erfarenhet att det i vissa situationer,
tex kommenderingar och annat kan sitta 8 poliser i en buss
och alla använder sin bärbara station. Detta är rent ut sagt
livsfarligt.
Jag vill med detta att ni huvudskyddsombud ska kunna
agera och till en början omgående kunna få till stånd en
ändring av användandet av bärbara Rakel-stationer.
Jag kommer inom kort att göra en ny
arbetsskadeanmälan gällande min hjärntumör.
Jag är sjukskriven nu och minst tre månader framåt.
...
xxxxxxx den 4 januari 2012
Hälsningar
xxxxxxx

