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Faktablad om effekter på minne och inlärning
Forskningen har under de senaste åren upprepade och många gånger visat att såväl
mikrovågsstrålning från trådlös teknik som lågfrekventa fält försämrar minnet och
inlärningsförmågan i såväl djurförsök som forskning på människor. Nedanstående forskning
visar att även ur denna aspekt bör sådan strålning reduceras till ett minimum, främst i alla
sammanhang där inlärning och minne är viktigt, i synnerhet alla skolor och
undervisningsmiljöer.

Forskning som visar effekter på minne och inlärning:
Ungdomar 15-19 år som använder mobilen har försämrad minnesfunktion. Studie bland 670
1
mobilanvändande ungdomar i Schweiz. Juli 2018
Djurförsök visar att mobilstrålning (GSM 900) försämrar minnet. Råttor exponerades under 4 veckor.
2
Juli 2018.
Djurförsök visar att mobilstrålning orsakar skadliga förändringar i hjärncellers genuttryck som kan
3
förklara bland annat att minnet försämras i tidigare djurförsök.
Råttor exponerade för WiFi strålning 2,45 GHz får beteendeförändringar och ökad förekomst av markör
för celldöd i hjärnan (caspase 3) samt oxidativ stress. Frekvensen 2,45 GHz gav större effekt än 1,8 GHz
och 900 MHz. Råttorna exponerades fyra timmar om dagen i 45 dagar. Forskarna drar slutsatsen att
studien klart visar att strålningen leder till skadliga effekter på hjärnan vilka leder till försämrad
4
inlärning och minne och ett förändrat, ångestliknande beteende. Mars 2018.
Djurförsök visar att magnetfält 7,5 kHz påverkar inlärning och minne sannolikt via en inflammatorisk
5
reaktion i hippocampus. December 2017
Exponering för mikrovågsstrålning vid 10 GHz skadar hjärnan i djurförsök bland annat försämrat minne
6
och inlärningsförmåga, oxidativ stress. Maj 2017
Användning av mobiltelefoner har signifikant negativ påverkan på arbetsminne bland exponerade
människor i provokationsstudie. Effekter observerade redan efter 5 minuter. Störst påverkan på
7
människor i åldern över 60 år samt för personer med kognitiva problem. September 2017
8
Mobilstrålning GSM 900 och 1800 skadar celler i hjärnans hippocampus (minne mm) i djurförsök. Mars
2016
9
Förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält orsakar försämrat minne. Juni 2016
Ju större användning av mobilen eller exponering för mobilstrålning, ju sämre minne bland ungdomar.
10
Undersökning från Schweiz. Juli 2015
Exponering för mobilstrålning vid låga nivåer, en timma om dagen under längre tid (åtta veckor i denna
undersökning av möss) påverkar gener. Kan orsaka försämrad inlärning och försämrat minne genom ett
11
påverka proteiner och metaboliska processor kopplade till hjärnans funktion och sjukdomar.
September 2015
Kronisk exponering för mobilstrålning 1800 MHz leder till sänkta halter av signalsubstanser (serotonin,
12
dopamin mfl) vilka är viktiga för minne, inlärning och psykisk hälsa. Februari 2015
Mobilstrålning påverkar produktionen av serotonin, vilket bland annat har betydelse för minne,
13
inlärning och psykisk hälsa. Februari 2015
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Möss som exponeras för mobilstrålning, tre timmar om dagen i 28 dagar, får försämrat minne och den
skyddande blod-hjärnbarriär blir genomsläpplig. Bekräftar tidigare undersökningar som också visat
14
påverkan på blodhjärnbariär och minne. Januari 2015
Råttor som exponeras för strålning från mobiltelefoner får skadliga förändringar i hjärnceller, oxidativ
15
stress och försämrat minne och inlärning. December 2014
Möss som exponeras för mikrovågsstrålning får försämrat minne. GABA, en signalsubstans i hjärnan
16
som har betydelse för bland annat minnet, påverkas. April 2014
Lågfrekventa elektromagnetiska fält påverkar funktioner i hjärnans som bland annat berör minne och
17
inlärning. April 2014
Möss som exponeras för mobilstrålning under fostertiden får försämrad minne- och
18
inlärningsförmåga. Mars 2014
Exponering för mobilstrålning GSM 1800 i upp till 120 minuter dagligen i 30 dagar vid nivåer under
gällande gränsvärde ledde till försämrat minne och inlärningsförmåga hos möss. Tillskott av selen hade
19
skyddande effekt. Februari 2014
Exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar förändringar i hjärnan som kan förklara
20
försämrad inlärning och minne. Januari 2014
Aluminium och lågfrekventa elektromagnetiska fält har samma negativa påverkan på hjärnan genom
21
försämrat minne och försämrat försvar mot oxidativ stress i djurförsök. Oktober 2013
Mobilstrålning långt under gällande gränsvärden förändrar signalsubstanser i hjärnan på möss. Kan
22
förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och hjärnstress. Juli 2013.
Mobilstrålning orsakar DNA-skada i hjärnan på möss. Kan i förlängningen leda till neurodegenerativa
23
sjukdomar och cancer. Juli 2013

Signifikant ökad förekomst av sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, obehagskänsla,
depressioner, minnesstörningar, ökad irritabilitet samt nervositet bland boende inom 300
meter från mobilmast jämfört med boende på längre avstånd. 201324
Mobilstrålning (GSM 1800) försämrar minnet hos möss när de exponeras för mobilstrålning 90 minuter
25
om dagen i upp till 148 dagar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (0,11 W/kg). Januari 2013
Exponering för wifi-liknande signaler (2450 MHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan som kan
26
leda till sämre minne och inlärningsförmåga. November 2012
Råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (två timmar) får påverkan på
27
orienteringsförmågan och beteende samt förändringar som tyder på oxidativ stress . November 2012
Mobilstrålning under gällande gränsvärde orsakar sämre minne och skador på hjärnan hos möss som
28
exponerats i maximalt en månad. September 2012
Musfoster som exponeras för mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex
29
sammansättning får bestående hjärnskador som yttrar sig i beteendeförändringar. Juli 2012
Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under
gällande gränsvärde (3 µT) får symtom som tyder på depression/ångest. Dessutom ökade nivåerna av
30
kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Juli 2012
31
Myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning . Juni 2012
32
Lågfrekventa EMF försämrar minnet hos möss. April 2012
Exponering för mobilstrålning under gällande gränsvärde under fosterstadiet orsakar
33
beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Mars 2012
Försämrat minne, ökad trötthet bland de effekter som observerats bland barn 7-12 år som använder
34
mobiltelefoner. September 2011
Möss som exponeras i åtta timmar om dagen under tre veckor får ökad förekomst av proteiner i
35
hjärnan som är kopplade till hjärnskador och sämre minne. Oktober 2010
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Möss som exponeras för en mobiltelefon en timma per dag i fyra veckor får försämrat minne och
36
skadade hjärnceller. Januari 2010
37
Mobilstrålning försämrar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor. April 2009
Unga möss som exponeras för mobilstrålning får minskat antal celler i den del av hjärnan som är viktig
38
för minnet (hippocampus). Februari 2009
Mobilstrålning försämrar minnet hos möss som exponerats i två timmar om dagen i 55 veckor vid
39
effektnivåer som långt underskrider gällande gränsvärden. April 2008

I en undersökning av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster visades att huvudvärk,
minnesstörningar, irritation och sömnproblem var de symtom som ökade mest bland de som
bodde nära masten. 200640
WiFi liknande strålning 2,45 GHz försämrar minnet/orienteringsförmågan bland exponerade djur.
41
2000
WiFi-liknande strålning 2,45 GHz försämrar minnet och orienteringsförmågan bland exponerade råttor.
42
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