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Sammanfattning 
Det har tidigare uppmärksammats att magnetfältsnivåerna kan vara relativt höga i kuvöser, 

framförallt på grund av den värmebädd som barnet ligger på. I epidemiologiska studier av 

barnleukemi och association till magnetfältsexponering har man funnit en antydan till överrisk 

bland för tidigt födda barn som legat i inkubatorer med höga magnetfältsnivåer. Man har även 

funnit påverkan på hjärtfrekvensvariabilitet hos barn som vårdats i kuvöser och här 

misstänker man förhöjda magnetfältsnivåer som en möjlig förklaring. Syftet med denna studie 

var att genom noggranna mätningar kartlägga lågfrekventa magnetfält i och kring två sorters 

kuvöser (Dräger 8000 IC och Giraffe OmniBed) samt kringutrustning till dessa. Vidare har 

långtidsregistreringar av magnetfältet utförts i båda kuvöstyperna. I den äldre kuvösmodellen, 

Dräger 8000 IC, uppmättes värden mellan 1.0 och 8.1 µT vid kartläggning av magnetfältet 

inne i kuvösen. De högsta värdena var lokaliserade ovanför värmeelementet, en bit från 

centrum av kuvösen. Magnetfältet i den nyare modellen, Giraffe OmniBed, varierade vid 

kartläggningen mellan 0.2 och 5.8 µT, där de högsta värdena uppmättes mot ena kortändan av 

kuvösen. Medelvärdet från långtidsregistreringarna i kuvöserna beräknades till 1.9 µT för 

Dräger-kuvösen och 0.2 µT för Giraffe-kuvösen. Medelvärden från långtidsregistreringarna 

användes även till att beräkna en medeldos för sju veckors heltidsvård av barn i kuvös, 

uttryckt i mikroteslatimmar. Medeldosen för Dräger blev för huvudet 2.9·103 µT·h och för 

resten av kroppen 2.4·103 µT·h. För Giraffe blev medeldosen för huvudet 4.4·102 µT·h och för 

resten av kroppen 2.7·102 µT·h. Långtidsregistrering av magnetfält i hemmiljö mättes också i 

ett äldre hus och i en nyare lägenhet för jämförelse. Medeldosen för sju veckor i hemmiljö 

blev 10 – 60 µT·h. Sammanfattningsvis kan man konstatera att magnetfälten i den nyare 

kuvösen (Giraffe OmniBed) var betydligt lägre än för den äldre kuvösmodellen (Dräger 8000 

IC), men är fortfarande något förhöjda jämfört med normal hemmiljö. 



Magnetic fields in infant incubators for premature children 
 

Abstract 
It has previously been observed that the magnetic fields in infant incubators can be relatively 

high, particularly due to the heating bed the child is lying on. In epidemiologic studies of 

childhood leukaemia in association with exposure to magnetic fields, an inclination to excess 

risk has been found amongst premature children that have been lying in infant incubators with 

high magnetic field levels. Influence on the heart rate variability has also been found in 

children that have been treated in incubators, where elevated magnetic field levels are seen as 

a possible explanation. The purpose of this study was to map the magnetic field exposure in 

two different infant incubators (Dräger 8000 IC and Giraffe OmniBed) and the peripheral 

equipment. Furthermore, the magnetic field was logged over time in both incubator models. 

In the older model, Dräger 8000 IC, magnetic field levels between 1.0 µT and 8.1 µT were 

measured during the mapping of the magnetic field distribution over the bed. The highest 

value was localized above the heater, a short distance from the centre of the bed. The 

magnetic field in the newer model, Giraffe OmniBed, varied between 0.2 µT and 5.8 µT 

during the mapping, where the highest value was localized towards one of the short ends of 

the incubator. The mean value from the long term registration was calculated to 1.9 µT for the 

Dräger incubator and 0.2 µT for the Giraffe incubator. The average magnetic field level from 

the long-term registrations was used to calculate a dose for the baby, expressed in microtesla 

hours. The average dose for seven weeks of full time treatment in an incubator was 2.9·103 

µT·h for the head and 2.4·103 µT·h for the remaining body in the Dräger incubator. 

Corresponding values for the Giraffe incubator was 4.4·102 µT·h for the head and 2.7·102 

µT·h for the body. Long-time registration in home environment was also conducted in an 

older house and in a newer apartment. The average dose for seven full weeks was then 10 – 

60 µT·h. The conclusion from all this is that the magnetic field levels in the newer incubator 

model (Giraffe OmniBed) was significantly lower than in the older model (Dräger 8000 IC) 

but still higher than in an average home environment.  
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1 Introduktion 
För spädbarn som föds före vecka 30 är alla kroppssystem omogna, detta inkluderar barnets 

förmåga att reglera sin temperatur. De har dessutom tunnare skinn, mindre fett och en större 

kroppsyta i förhållande till sin vikt vilket gör att de inte kan behålla värme särskilt bra. 

Värmen kan försvinna från barnet på olika sätt: genom direkt eller indirekt kontakt med kalla 

ytor, till kallare luft som rör sig kring barnet och genom avdunstning vid skillnad i fuktighet 

mellan hud och/eller luftvägar och luft. Kuvöser erbjuder en stabilare termisk omgivning som 

gör det lättare för barnet att hålla temperaturen, vilket i sin tur ger barnet möjlighet att 

använda sin energi till att växa. Vid vård i kuvös minskar även stressen av ljudet från 

omgivningen (Sherman et al., 2006). 

Uppvärmningen i kuvösen kommer dock att ge upphov till magnetfält inne i kuvösen.  

Magnetfält finns överallt omkring oss, till exempel runt elektriska apparater, 

kraftledningar, transformatorstationer, larmbågar i butiker och bibliotek samt kring eldrivna 

transportmedel så som tåg. Magnetfälten uppstår så fort en apparat är påslagen och upphör i 

samma stund som apparaten stängs av. De avtar snabbt med avståndet från källan, hur snabbt 

det avtar beror på källan. Magnetfälten är svåra att skärma och går genom väggar och tak.  

Det finns två sorters magnetfält: statiska och växlande. Statiska magnetfält bildas kring 

ledningar med likström, kring magnetkameror som används för medicinska undersökningar 

och inom vissa industrier. Det mest utbredda statiska magnetfältet är jordens magnetfält som 

gör att kompassnålar ställer sig i nord-sydlig riktning. Växlande magnetfält uppstår kring 

ledningar och apparater som använder sig av växelström, det vill säga ström från vanliga 

vägguttag. I det här arbetet ligger fokus på växlande lågfrekventa magnetfält i 

frekvensområdet upp till enstaka kHz. Ordet magnetfält syftar hädanefter till detta.  

Normalt sett utsätts inte allmänheten för särskilt kraftiga magnetfält under en längre tid. 

Vanliga apparater i hemmet används under kortare perioder och oftast inte alldeles intill 

kroppen. De största magnetfälten hittas inom yrkeslivet vid elektriska apparater som använder 

sig av höga strömmar, så som elsvetsar eller induktionsugnar (Arbetsmiljöverket et al., 2009).  

Växlande magnetfält ger upphov till strömmar i kroppen som kan påverka kroppens 

nervsignaler. Hur starka magnetfält det krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan (t.ex. 

nerv- och muskelretningar) är man idag tämligen överens om. De värden som ger omedelbar 

påverkan ligger dock långt över vad som normalt finns i vår dagliga omgivning 

(Arbetsmiljöverket et al., 2009), med undantag för vissa yrkesgrupper som exempelvis 

elsvetsning och arbete nära MR-kamera.  
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1.1 Regelverk 

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram allmänna råd om begränsning av allmänhetens 

exponering för elektromagnetiska fält, detta för att begränsa uppkomst av de etablerade akuta 

effekterna (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2008). EU förbereder nu gränsvärden för yrkesmässig 

exponering som senare kommer att implementeras som nationella gränsvärden, i Sverige av 

Arbetsmiljöverket. Både Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer såväl som de 

kommande gränsvärdena för yrkesverksamma bygger till stora delar på rekommendationer 

från International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, 1998 och 

2010). Effekter från långtidsexponering har inte kunnat påvisas, därför har gränsvärden 

baserats på korttidseffekterna. Gränsvärden för lågfrekventa magnetfält uttrycks som 

inducerad strömtäthet i olika delar av kroppen. För att möjliggöra direkta fältmätningar anges 

även referensvärden som magnetisk flödestäthet och elektrisk fältstyrka. ICNIRP utgick från 

vilken nivå som ger upphov till akuta förändringar i nervexcitationer och satte gränsvärdet för 

yrkesverksamma till en tiondel av det värdet. För allmänheten ökade man säkerheten med 

ytterligare en faktor fem så att gränsen ligger på en femtiondedel av vad som orsakar 

nervexcitationer. Denna ytterligare säkerhetsfaktor för allmänheten är satt för att ålder och 

hälsa varierar stort samt att allmänheten inte har samma kunskap om magnetfält som de som 

arbetar med dem. 

Under arbetets gång publicerade ICNIRP nya gränsvärden (ICNIRP, 2010). I detta arbete 

har mätningar gjorts med de gamla gränsvärdena (ICNIRP, 1998), då inget instrument ännu 

finns som kan mäta enligt de nya. Mätningar med de nya gränsvärdena hade dock givit ännu 

lägre siffror. Effekterna i kroppen är beroende av vilken frekvens magnetfältet har, därför är 

de kommande gränsvärdena frekvensberoende. Detta medför att det inte räcker med att mäta 

så kallade bredbandsvärden utan magnetfältets frekvensinnehåll måste också registreras. För 

magnetfält med frekvensen 50 Hz är gränsvärdet för yrkesmässig exponering satt till 500 µT 

och för allmänhetens exponering är gränsvärdet 100 µT (ICNIRP, 1998). I mätningar på 

signaler med flera ingående frekvenser mäts varje frekvenskomponent för sig och jämförs 

med referensvärdet för respektive frekvens.  

Arbetarskyddsstyrelsen (nuvarande Arbetsmiljöverket), Strålskyddsinstitutet (nuvarande 

Strålsäkerhetsmyndigheten) med flera gav 1996 ut Myndigheternas Försiktighetsprincip om 

Lågfrekventa Elektriska och Magnetiska fält – en vägledning för beslutsfattare. Vägledningen 

bygger på dittills framkomna vetenskapliga resultat. De rekommenderar en 

försiktighetsprincip som främst baseras på cancerrisker som inte kan uteslutas. De menar att 
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det finns skäl till försiktighet trots att det inte finns några forskningsresultat som motiverar 

gränsvärden. Det finns för lite kunskap om vilka egenskaper hos de lågfrekventa fälten som 

eventuellt innebär risker och hur doser skall värderas. Man bör således vidta åtgärder som i 

sig inte medför betydande kostnader eller andra besvärligheter då det finns rimligt starka 

misstankar om hälsoeffekter. Gemensamt rekommenderar myndigheterna följande: ”Om 

åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och 

konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som 

kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader 

bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 

begränsas.”.  

I flera oberoende studier har forskare sett samband mellan exponering för magnetfält över 

det normala under barnaåren och en fördubblad risk för leukemi (Ahlbom et al., 2000). 

Sambandet mellan barnleukemi och magnetfält har funnits kvar även sedan hänsyn tagits till 

flera andra tänkbara riskfaktorer. Världshälsoorganisationen (WHO) har därför bedömt 

magnetfält som möjligen cancerframkallande (IARC, 2002). Däremot har forskare hittills inte 

kunnat hitta någon biologisk mekanism som kan förklara hur exponering för magnetfält skulle 

kunna orsaka leukemi. Det är framförallt denna forskning Myndigheternas 

försiktighetsprincip baseras på. 

1.2 Magnetfält i kuvöser 

Det har tidigare uppmärksammats att magnetfältsnivåerna kan vara relativt höga i kuvöser 

framförallt på grund av den värmebädd som barnet ligger på. I epidemiologiska studier av 

barnleukemi och association till magnetfältsexponering har man funnit en antydan till överrisk 

bland för tidigt födda barn som legat i kuvöser med höga magnetfältsnivåer (Söderberg et al., 

2002). Man har även funnit påverkan på hjärtfrekvensvariabilitet hos barn som vårdats i 

kuvöser och här misstänker man förhöjda magnetfältsnivåer som en möjlig förklaring 

(Bellieni et al., 2008).  

I hemmiljö och nära de flesta elektriska apparater finns magnetfält i samma 

storleksordning och ibland betydligt kraftigare än vad som finns i en kuvös. Skillnaden är att 

det för tidigt födda barnet ligger i kuvösen i dessa magnetfält under en längre tid, medan man 

i hemmen endast kortvarigt vistas i denna typ av exponering. Kunskapsläget om långvarig 

exponering för låga magnetfält är bristfällig, förutom studierna om barnleukemi och boende 

invid kraftledning som nämnts tidigare. För tidigt födda barn är inte färdigutvecklade och kan 

därför vara extra känsliga, det är således viktigt att undersöka deras magnetfältsexponering 
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noggrannare. De magnetfältsmätningar som hittills gjorts (Anger, 1994 och Riminesi et al., 

2004) baseras uteslutande på så kallade bredbandsvärden där ingen hänsyn till magnetfältets 

egentliga utseende tagits (frekvens, intermittens etc.). Detta kommer att få betydelse vid 

jämförelse med ICNIRP:s rekommenderade värden och möjligen också vid diskussion om 

sena effekter från magnetfältsexponering. 

Syftet med detta arbete var att göra noggranna mätningar och kartlägga 

magnetfältsexponeringen i en äldre och en nyare kuvösmodell samt runt dess kringutrustning. 

Mätningarna utfördes vid Norrlands universitetssjukhus. Vid mätningarna mättes inte bara 

bredbandsvärden, utan en noggrann kartläggning av magnetfältens frekvens och intermittens 

registrerades också. Även långtidsregistreringar av magnetfälten utfördes, för att på så sätt få 

en uppfattning om den totala ”dosen” som ett för tidigt fött barn erhåller under vårdperioden. 

Kuvösmodellerna jämförs med varandra och med exponering i vanlig hemmiljö.  
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2 Metod och utrustning 
Nivån och utseendet på magnetfältet i kuvöser undersöktes. En äldre modell, Dräger 8000 IC, 

och en nyare modell, Giraffe OmniBed, jämfördes. 

2.1 Kuvöser 

2.1.1 Dräger 8000 IC 

På Norrlands universitetssjukhus (NUS) har man för Dräger 8000 IC flyttat på 

kontrollpanelen från ursprunglig placering längs ena långsidan till ena kortsidan istället. Detta 

för att lättare komma åt att ändra inställningar från båda sidor av kuvösen (se figur 2.1). 

Kuvösmodellen tillverkas av Drägerwerk AG, Lübeck, Tyskland.  

Kuvösen värms upp av ett värmeelement som är placerat under bädden, där finns även en 

fläkt som driver runt den uppvärmda luften i kuvösen (se figur 2.2). I kuvösen är det möjligt 

att styra lufttemperaturen direkt med hjälp av en temperatursensor inne i kuvösen eller via 

hudtemperaturen på barnet, samt reglera syrenivån och luftfuktigheten. I denna studies 

undersökningar har kuvösen ställts in så att lufttemperaturen reglerats via temperatursensorn 

inne i kuvösen, ingen reglering av syrgas eller luftfuktighet har använts. Själva bädden inne i 

kuvösen är justerbar i höjdled, i huvud- respektive fotända, med hjälp av vred på utsidan av 

kuvösen. Under normal användning på kliniken brukade bädden vara justerad så att barnets 

huvud är i en högre nivå än dess fötter, men under följande mätningar har bädden hållits plan 

på olika höjdnivåer. När Dräger-kuvöserna var i bruk på avdelningen Barn 4, NUS, 

placerades barnen alltid med fötterna närmast kontrollpanelen.  
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Figur 2.1 Dräger 8000 IC med kontrollpanelen flyttad till kortsidan.  
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Figur 2.2 Värmeelement och fläkt under bädden i Dräger 8000 IC.  
 

2.1.2 Giraffe OmniBed 

Giraffe OmniBed (GE Healthcare, Buckinghamshire, Storbritannien) är en nyare kuvös som 

även kan användas som strålningsvärmare, se figur 2.3. Omvandlingen sker genom att huven 

på kuvösen hissas upp till högsta position varpå en lucka öppnas och ett 

strålningsvärmeelement inuti huven kommer fram. Med huven nedfälld fungerar Giraffe 

OmniBed som en kuvös med ett värmeelement under bädden och en fläkt som driver runt 

luften i det slutna utrymmet. Via en kontrollpanel som är placerad ovanför bäddens ena 

kortsida kan man välja att styra temperaturen i kuvösen efter barnets hudtemperatur (en probe 

som mäter hudtemperaturen placeras då på barnet) eller genom att manuellt ställa in den 

temperatur man vill ha i kuvösen. Om luckorna behöver vara öppna under en längre tid finns 

funktionen ”Hjälpluftsgardin” för att öka fläkthastigheten och på så vis göra det lättare att 

behålla värmen i kuvösen. Det är möjligt att justera lutningen på bädden inne i kuvösen 

genom att vinkla bädden kring en rotationsaxel som är placerad i mitten av bädden. På NUS 

används alltid en lätt lutning med huvudet i ett högre läge än fötterna. Barnet placeras med 

huvudet mot kontrollpanelen.  
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Figur 2.3 Giraffe OmniBed som kuvös (a) och som strålningsvärmare (b).  

2.2 Kartläggning 

För att få en första grundläggande uppfattning om hur magnetfältet varierar gjordes en 

kartläggande mätning över kuvösbädden. Mätningarna utfördes med en handhållen 

direktvisande magnetfältsmätare som mäter i tre axlar (MFD-V, SMPS Electronics) och som 

ger rms-värdet.  

I Dräger 8000 IC fördelades ett antal mätpunkter jämnt över kuvösens innandöme enligt 

figur 2.4. Kartläggningen av magnetfältet utfördes vid olika driftslägen: vid uppvärmning, vid 

stabil temperatur samt vid avsvalning. Mätningar gjordes dessutom med luckorna stängda 

respektive öppna för att se om detta påverkade magnetfältet nämnvärt.  

Magnetfältets utbredning i kuvösutrymmet för Giraffe OmniBed kartlades med bädden i 

plant läge, dels under stabil temperatur och dels under uppvärmning. En noggrannare 

kartläggning gjordes på madrassen, över det område där barnet brukar ligga, med bädden i 

sådan lutning som används på Barn 4. Mätningarna gjordes under stabil temperatur på 33°C. 

En jämförande mätning gjordes direkt efter med bädden i plant läge.  

En enklare kartläggning gjordes också med en Narda ELT 400 (Exposure Level Tester, 

Narda Safety Test Solutions, Pfullingen, Tyskland). Instrumentet kan mäta magnetfältet i 

procent av referensvärdet, dels för allmänheten och dels för yrkesverksamma (ICNIRP, 1998). 

(a) (b) 
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Detta fås som magnetfältets förändring över tiden (dB/dt) i enlighet med av ICNIRP 

beskriven metod (Jokela, 2007). ICNIRP har i november 2010 reviderat sina rekommenderade 

gränsvärden och referensvärden (ICNIRP, 2010), men eftersom inget mätförfarande finns 

tillgängligt ännu har jämförelse gjorts med tidigare värden (ICNIRP, 1998). Revisionen 

innebär för lågfrekventa magnetfält att man tillåter högre nivåer än tidigare, vilket innebär att 

redovisade jämförelser (i procent av ICNIRP) är överskattade. 

Magnetfält mättes även på utsidan av kuvösen och vid kringutrustning. 

 

Figur 2.4 Mätpunkternas placering vid kartläggning av magnetfält i Dräger 8000 IC.  

2.3 Avståndsberoende 

Bäddens position i kuvösen Dräger 8000 IC går att justera i höjdled, därför undersöktes även 

avståndsberoendet. Avståndsberoendet undersöktes inte för Giraffe OmniBed då denna 

modell inte går att justera i höjdled på samma sätt.  

2.4 Långtidsregistreringar 

Dräger 8000 IC har nyligen bytts ut på Barn 4, NUS. Ingen kuvös av denna modell var längre 

i bruk på avdelningen när mätningarna började, därför kunde långtidsregistreringar av 

magnetfältet inte göras under normal användning på vårdavdelning. Istället loggades 

magnetfältet under en längre tid i en tom, orörd kuvös. Detta skedde med en EMDEX II 

(Enertech Consultants, CA, USA) i en mätpunkt över en längre period. Både uppvärmning, 

stabil temperatur och avsvalning registrerades. Mätinstrumentet placerades i den punkt som 

enligt föregående kartläggning hade högst magnetfältsnivå. Mätinstrumentet mäter ett 

bredbandsvärde varje 1.5 sekund, beräknat utifrån mätningar i tre riktningar. För att bättre få 

en uppfattning av hur temperaturen varierar under loggningen av magnetfältet registrerades 
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även temperaturen i kuvösen. Detta skedde med en Testo datalogger 175-T3 (Testo 

Incorporated, Lenzkirch, Tyskland), som klarar av temperaturer från -50°C till +1000°C.  

Långtidsregistreringar av magnetfältet i Giraffe OmniBed utfördes på Barn 4, NUS, i 

kuvöser där barn vårdades. Mätningarna skedde med en EMDEX II placerad i utrymmet 

under bädden där den varken låg i vägen för patient eller personal (figur 2.5). Temperaturen 

loggades samtidigt med en Testo datalogger 175-T3, där temperaturproben placerades vid 

madrassens fotända.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2.5 (a) Bädden i Giraffe OmniBed med madrassen pålagd, huvudändan är till vänster i bild.  
(b) Placering av mätinstrumentet EMDEX II under madrassen vid långtidsregistreringar, huvudändan är till 
höger i bild. 

2.5 Tids- och frekvensupplösning 

Magnetfältets utseende och frekvensinnehåll mättes med en ELT 400 kopplad till en dator via 

ett PC-oscillokop (PicoScope, Pico Technology, Cambridgeshire, Storbritannien). 

Mätinstrumentet ELT 400 består av en probe med tre spolar med en tvärsnittsarea på 100 cm2 

samt en elektronisk enhet med en display. ELT 400 kan mäta magnetfältet direkt [µT], det tar 

då ett rms-värde bildat över en kortare period (0.1 – 1.0 s). Det kan även mäta magnetfältet 

som procent av referensvärdet (ICNIRP, 1998), se kapitel 2.2 Kartläggning. 

Proben placerades nära den punkt som enligt kartläggningen hade högst magnetfältsnivå, 

med spolarna riktade i x-, y- och z-led (se figur 2.6), med z-led riktat vinkelrätt uppåt från x 

och y enligt högerhandssystem. Mätning skedde vid uppvärmning, vid stabil temperatur samt 

vid avsvalning. Mätprobens placering i Giraffe OmniBed kan ses i figur 2.7.  

(a) 

(b) 

(a) (b) 
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Figur 2.6 Koordinatsystem vid kartläggning av magnetfält. 

 

 
Figur 2.7 Placering av mätinstrumentet ELT 400 vid frekvensmätningar i Giraffe OmniBed. Proben är placerad i 
det vänstra hörnet.  

2.6 ”Dos”beräkningar 

För att få någon sorts uppfattning av vad barnen utsätts för i form av magnetfält uppskattades 

en ”dos” i mikroteslatimmar. Den baserades på långtidsregistreringarna som utfördes i 

maxpunkten i kuvösen (Dräger 8000 IC) respektive under bädden (Giraffe OmniBed). En dos 
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uppskattades för huvudet och en för resten av kroppen genom att beräkna två 

omvandlingsfaktorer som multiplicerades med medelvärdet av tre långtidsregistreringar. För 

att få en grov uppskattning av felet gjordes beräkningar även med min- respektive maxvärden. 

På NUS vårdas för tidigt födda barn i genomsnitt under fem till sju veckor i kuvös. Till en 

början spenderas praktiskt taget all tid inne i kuvösen, men när det blir möjligt kan barnet tas 

ut ur kuvösen ett par timmar om dagen för att vara med föräldrarna. Medeldoserna beräknades 

för fem respektive sju veckors heltidsvård eftersom timmarna utanför kuvösen är försumbara 

mot variationen i totala antalet veckor. För feluppskattningen beräknades en minsta och en 

största medeldos för sju veckors heltidsvård.  

2.7 Hemmiljö 

För att få en uppfattning av vilka nivåer av magnetfält som barnen skulle kunna utsättas för 

om de istället hade vistats hemma gjordes kartläggningar av magnetfältet i boendemiljö (ett 

kedjehus och en lägenhet) med SMPS magnetfältsinstrument och ELT 400 samt en längre 

loggning med en EMDEX II (Enertech Consultants) i ett sovrum.  
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3 Resultat 

3.1 Kartläggning 

Dräger 8000 IC 

Magnetfältet var inte konstant utan varierade i tiden, det gick därför inte att utläsa ett entydigt 

värde med det direktvisande instrumentet. Istället noterades lägsta och högsta värdet inom en 

kortare tidsperiod för varje mätpunkt. Hur magnetfältet varierade över bäddens yta, med 

bädden i nedersta läget (z = 0 cm) under stabil temperatur kan ses i figur 3.1, där maxvärdena 

använts. Den punkt där magnetfältet var som störst visade sig vara ovanför värmeelementet.  
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Figur 3.1 Magnetfältets utbredning i kuvösen Dräger 8000 IC vid stabil temperatur med bädden i nedersta läget. 
Magnetfältet varierade från 1.6 till 8.1 µT.  
 

Magnetfältets utbredning med bädden i mellanläge respektive i sitt högsta läge kan ses i 

figur 3.2 och 3.3. Även där har maxvärdena använts.  
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Figur 3.2 Magnetfältets utbredning i kuvösen Dräger 8000 IC vid stabil temperatur med bädden höjd halvvägs. 
Magnetfältet varierade från 1.2 till 6.1 µT.  
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Figur 3.3 Magnetfältets utbredning i kuvösen Dräger 8000 IC vid stabil temperatur med bädden i översta läget. 
Magnetfältet varierade från 1.0 till 3.8 µT. 

 
Under avsvalning av kuvösen stängs värmeelementet av. Med bädden i nedersta läget såg 

magnetfältet ut som i figur 3.4. Detta kan jämföras med magnetfältet vid stabil temperatur i 

figur 3.1 då värmeelementet är på.  
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Figur 3.4 Magnetfältets utbredning i kuvösen Dräger 8000 IC vid avsvalning med bädden i nedersta läget. 
Magnetfältet varierade från 1.5 till 5.5 µT.  

 
Magnetfältet mättes även under stabil temperatur efter att luckorna på kuvösen fått stå 

öppna en stund. Det blev i stort sett samma värden som med stängda luckor förutom att 

mätvärdet i maxpunkten blev lite högre.  

Med mätinstrumentet ELT 400 inställt på att visa bredbandsvärdet av magnetfältet (rms) i 

µT gjordes ett antal avläsningar i samma punkt, dels under uppvärmning och dels under 

avsvalning. Mätproben placerades nära maxpunkten där värdet under uppvärmningen låg på 

4.2 – 4.4 µT och under avsvalning kring 3.0 µT. Med instrumentet inställt på att visa procent 

av referensvärdet för allmänheten gjordes mätningar i 15 punkter jämnt utspridda över 

bädden. Fördelningen av magnetfältet såg ut som vid mätningarna med SMPS med maxvärde 

ovanför värmeelementet och lägsta värdet i ena hörnet vid fotändan (x = 64 cm, y = 0 cm). 

Värdena varierade enligt tabell 3.1. När temperaturen varit stabil en längre tid gjordes 

mätningar i maxpunkten vid z = 0 och z = 9 cm. När avståndet ökades minskades värdet från 

9.0 till 4.9 % av referensvärdet för allmänheten. När avståndet ökades vid uppvärmning 

minskade det från 9.3 till 5.1 %.  

 
Tabell 3.1 Min- och maxvärde över bädden i Dräger 8000 IC under olika driftslägen, uttryckt i procent av 
referensvärdet för allmänheten (ICNIRP, 1998) och i mikrotesla.  

 [%]  [µT] 
Uppvärmning 3.3 – 7.8 0.8 – 2.7 

Stabil temperatur 3.2 – 8.1 0.8 – 3.4 
Avsvalning 3.2 – 5.7 0.8 – 2.2 
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Giraffe OmniBed 

Mätningar skedde i ett enskilt rum på Barn 4, NUS. Bakgrundsnivån i rummet låg under 0.05 

µT.  

Med bädden i plant läge och temperaturen stabil vid 33°C mättes magnetfältet i 9×7 

mätpunkter jämnt fördelade över kuvösens inre utrymme. Resultatet kan ses i figur 3.5. 

Värdena varierade mellan 0.2 och 5.8 µT.  

Med hänsyn taget till variationen reducerades antalet mätpunkter till 3×3 vid uppvärmning 

till 37°C med bädden fortfarande i plant läge. Resultatet kan ses i figur 3.6. Värdena varierade 

då mellan 0.3 och 4.0 µT.  

I figur 3.7 ses resultatet från mätningar koncentrerade över området på bädden där barnet 

normalt ligger. Mätningarna skedde vid stabil temperatur på 33°C i 7×5 mätpunkter med 5 cm 

avstånd i x- och y-led med bädden i sådan lutning som brukar användas på Barn 4, NUS. 

Värdena varierade mellan 0.3 och 1.1 µT.  

Med bädden i plant läge igen gjordes jämförande mätningar över madrassen i 4×3 

mätpunkter med 10 cm avstånd i x- och y-led. Värdena varierade då mellan 0.3 och 1.1 µT. 

Resultatet för detta kan ses i figur 3.8.  

Mätningar i madrasshöjd med ELT 400 visade att magnetfältet i kuvösen låg på mellan 0.7 

och 7.0 % av referensvärdet för allmänheten vid en stabil temperatur på 36°C.  

Kringutrustning som fanns tillgänglig vid mättillfället var respirator, saturationsmätare och 

hudtemperatursensor. Ingen av dessa gav något påvisbart bidrag till magnetfältet inne i 

kuvösen. Endast några enstaka µT uppmättes alldeles intill själva apparaturen som styr dessa, 

vilka var placerade snett bakom kuvösen. Då magnetfältet avtar snabbt med avståndet ger 

detta inget bidrag till magnetfältet inne i kuvösutrymmet.  
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Figur 3.5 Magnetfältets utbredning i kuvösen Giraffe OmniBed vid stabil temperatur, mätt i 9×7 punkter med 
plan bädd. Magnetfältet varierade mellan 0.2 och 5.8 µT. 
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Figur 3.6 Magnetfältets utbredning i kuvösen Giraffe OmniBed vid uppvärmning, mätt i 3×3 punkter med plan 
bädd. Magnetfältet varierade mellan 0.3 och 4.0 µT. 
 



 18 

x [cm]

y
 [

c
m

]

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 
Figur 3.7 Magnetfältets utbredning i kuvösen Giraffe OmniBed vid stabil temperatur, mätt i 7×5 punkter 
koncentrerade på madrassen med bädden i normal lutning. Magnetfältet varierade mellan 0.3 och 1.1 µT. 
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Figur 3.8 Magnetfältets utbredning i kuvösen Giraffe OmniBed vid stabil temperatur, mätt i 4×3 punkter 
koncentrerade på madrassen med plan bädd. Magnetfältet varierade mellan 0.3 och 1.1 µT. 
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3.2 Avståndsberoende 

För att undersöka hur magnetfältet avtar med avståndet gjordes mätningar vid sju olika 

höjdnivåer i samma punkt på bädden i en Dräger 8000 IC. Som tidigare varierade värdena 

något under mätning, ett min- och ett maxvärde avlästes därför vid varje höjdnivå. Mätning 

utfördes både med värmeelementet påslaget och med värmeelementet avslaget. 

Linjäranpassning gjordes för max, max
2 samt max

3 mot avståndet för att undersöka 

avtagandet. Vid linjäranpassning fås ett R2-värde som representerar hur nära linjen 

mätvärdena är. R2 = 1 innebär att värdena följer linjen exakt. Oavsett mätpunkt och 

värmeelement på/av erhölls det högsta värdet vid linjäranpassning av max (figur 3.9), vilket 

innebär att magnetfältet i stort sett avtar linjärt med avståndet.  
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0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10

z [cm]

M
a
x

 
Figur 3.9 Linjäranpassning för linjärt avtagande. Mätt i maxpunkt i Dräger 8000 IC med värmeelement på.  

3.3 Långtidsregistreringar 

Dräger 8000 IC 

Mätning i maxpunkten (se kapitel 3.1 Kartläggning) under uppvärmning, från rumstemperatur 

upp till 33°C, kan ses i figur 3.10. Efter en dryg halvtimme hade inställd temperatur uppnåtts 

och magnetfältet började variera kraftigt med ett pulsat beteende. Figur 3.11 visar en 

femminutersperiod av magnetfältets variation under Zon 2 (se figur 3.10) där det pulsade 

beteendet tydligt kan ses. 75 minuter efter kuvösen satts igång startade en period med större 

oregelbundna pulser.  
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Dräger 8000 IC - uppvärmning
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Figur 3.10 Magnetfält och temperatur vid uppvärmning av Dräger 8000 IC.  
 

 
Figur 3.11 Femminutersintervall i Zon 2 för uppvärmning av Dräger 8000 IC. Ett tydligt pulsat beteende syns. 
Utseendet var likadant under hela Zon 2.  
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Min, max och medel för magnetfältet i de tre zonerna under uppvärmning ses i tabell 3.2. 

Efter att kuvösen nått sin inställda temperatur varierade inte medelvärdet särskilt mycket, det 

var i stort sett samma under Zon 2 som under Zon 3 (3.7 respektive 3.6 µT) där magnetfältet 

fick ett mer oregelbundet utseende. Min och max var ungefär samma under de tre zonerna, 

endast marginellt högre värden för Zon 1.  

 
Tabell 3.2 Min-, max- och medelvärde på magnetfältet i maxpunkten på Dräger 8000 IC under uppvärmning.  

 Zon 1 Zon 2 Zon 3  
Min [µT] 3.1 2.8 2.9 
Max [µT] 5.6 5.3 5.2 

Medel [µT] 4.2 3.7 3.6 
 
Vid sänkning av temperaturen gick magnetfältet ner till miniminivån. När temperaturen 

sedan började närma sig den inställda började magnetfältet oscillera upp till ett mer än dubbelt 

så högt värde. Detta kan ses i figur 3.12.  

Dräger 8000 IC - avsvalning
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Figur 3.12 Magnetfältet mätt i maxpunkten i Dräger 8000 IC vid sänkning av temperaturen. När temperaturen i 
kuvösen börjar närma sig den inställda får magnetfältet ett annat utseende.  

 
Medelvärdet innan magnetfältet börjar pulsa ligger på 4.8 µT och under den pulsade 

perioden är medelvärdet 5.8 µT. Lägsta nivån är i princip lika, 4.4 µT respektive 4.6 µT, 

medan maxvärdet ökar från 5.3 µT till 11 µT.  
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Giraffe OmniBed 

Tre långtidsregistreringar gjordes på kuvöser (Giraffe OmniBed) där barn vårdades. Både 

magnetfält och temperatur loggades under cirka 21 timmar men loggningen av temperaturen 

tillförde ingen information som direkt kunde kopplas till magnetfältets variation. 

Långtidsregistreringarna av magnetfältet kan ses i figur 3.13, 3.14 och 3.15. Min-, max- och 

medelvärdet för de tre långtidsregistreringarna kan ses i tabell 3.3. Av de tre registreringarna 

skiljer sig utseendet mest för den tredje (figur 3.15) vilket möjligtvis skulle kunna förklaras av 

att temperaturstyrningen i den kuvösen växlade mellan hudtemperaturstyrning och manuell 

lufttemperaturstyrning. Vid de andra två registreringarna styrdes temperaturen enbart 

manuellt.  

 

Tabell 3.3 Min-, max- och medelvärde på magnetfältet vid långtidsregistrering 1-3 i Giraffe OmniBed.  
 Långtidsregistrering 1 Långtidsregistrering 2 Långtidsregistrering 3 

Min [µT] 0.5 0.7 0.5 
Max [µT] 1.3 1.6 1.4 

Medel [µT] 0.8 0.9 0.6 
 

 
Figur 3.13 Långtidsregistrering 1 i en Giraffe OmniBed där barn vårdas. 
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Figur 3.14 Långtidsregistrering 2 i en Giraffe OmniBed där barn vårdas. 

 

 
Figur 3.15 Långtidsregistrering 3 i en Giraffe OmniBed där barn vårdas.  
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Figur 3.16 Registrering av magnetfältet i en tom Giraffe OmniBed. Event 1-2 är under uppvärmning av 
kuvösen, event 2-3 vid stabil temperatur, event 3-4 med alla luckor öppnade vid samma temperaturinställning 
samt event 4-5 under sänkning av temperaturen med luckorna fortfarande öppna.  
 

En längre tids registrering av magnetfältet gjordes i en tom kuvös. Vare sig det var under 

uppvärmning, stabil temperatur eller avsvalning, och oavsett om luckorna var öppna eller ej, 

kunde ingen större skillnad i magnetfältsnivå observeras. Se figur 3.16.  

3.4 Tids- och frekvensupplösning 

Dräger 8000 IC 

Mätproben till ELT 400 placerades i den punkt på bäddens yta som hade högst magnetfält. 

Proben placerades så att mätspolarna var riktade i x-, y- och z-led. I följande figurer visas 

signalen från x- y- respektive z-led uppifrån och ned i bild. I figur 3.17 kan man se att 

signalen inte var helt sinusformad. I figur 3.18 kan man se hur signalen är pulsad under stabil 

temperatur. Figur 3.19 visar frekvensinnehållet i signalen under stabil temperatur där man 

bland annat kan se 50 Hz-signalen samt övertoner på 150, 250 och 350 Hz. Motsvarande 

figurer för uppvärmning och avsvalning återfinns i Bilaga 1. Vid avsvalning upphörde det 

pulsade beteendet, vilket kan ses i figur V, Bilaga 1.  
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Figur 3.17 Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Dräger 8000 IC vid stabil temperatur under ett intervall på 
1 sekund. 
 

 
Figur 3.18 Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Dräger 8000 IC vid stabil temperatur under ett intervall på 5 
sekunder. 
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Figur 3.19 Frekvensinnehållet i x-, y- och z-led för Dräger 8000 IC vid stabil temperatur på intervallet 
0-600 Hz.  
 

Giraffe OmniBed 

Mätproben till ELT 400 placerades i hörnet på kuvösen, så nära punkten x = y = z = 0 cm som 

möjligt. Proben placerades så att mätspolarna var riktade i x-, y- och z-led. I följande figurer 

visas signalen från x- y- respektive z-led uppifrån och ned i bild. I figur 3.20 kan man se att 

signalen vid stabil temperatur inte är helt sinusformad. I figur 3.21 visas frekvensinnehållet 

vid stabil temperatur, där man bland annat kan se 50 Hz-signalen samt övertoner på 150, 250, 

350 och 450 Hz. Magnetfältets tids- och frekvensupplösning vid uppvärmning och vid 

avsvalning var snarlika de för stabil temperatur, figurer återfinns i Bilaga 2. 
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Figur 3.20 Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Giraffe OmniBed vid stabil temperatur under ett intervall på 
0.1 sekunder. 
 

 
Figur 3.21 Frekvensinnehållet i x-, y- och z-led för Giraffe OmniBed vid stabil temperatur på intervallet 
0-600 Hz.  
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3.5 ”Dos”beräkningar 

Dräger 8000 IC 

En ”dos” i mikroteslatimmar uppskattades baserat på långtidsregistreringar som utfördes i en 

tom kuvös. Mätdata använt vid beräkning av omvandlingsfaktorer kan ses i tabell 3.4.  

 
Tabell 3.4 Mätvärden uppmätta i Dräger 8000 IC med EMDEX II, använda vid beräkning av 
omvandlingsfaktorer. Mätvärdena i positionen för kroppen (centrum) och i positionen för huvudet är uppmätta 
med bädden i normal lutning med madrass.  

 Min [µT] Max [µT] Medel [µT] 
Loggningsposition 2.9 5.8 3.8 

Kropp 1.7 2.5 2.0 
Huvud 1.7 3.5 2.5 

 

Omvandlingsfaktorerna erhålls enligt:  

[ ]
[ ]

[ ]

[ ] tiongningsposi

kropp

tiongningsposi

huvud

T

T
respektive

T

T
sfaktorOmvandling

loglog µ

µ

µ

µ
=   (3.1) 

Omvandlingsfaktorerna beräknade enligt ekvation 3.1 kan ses i tabell 3.5. 

 
Tabell 3.5 Omvandlingsfaktorer för huvud och kropp vid beräkning av ”dos” i Dräger 8000 IC, för min-, max- 
respektive medelvärde.   

 Min Max Medel 
Kropp 0.6 0.4 0.5 
Huvud 0.6 0.6 0.7 

 

Min, max och medel för långtidsregistreringarna som användes samt ett medelvärde av 

dessa kan ses i tabell 3.6. Genom att multiplicera medelvärdet 3.8 µT med 

omvandlingsfaktorerna erhölls ett värde på 1.9 µT för kroppen och 2.7 µT för huvudet.  

 

Tabell 3.6 Mätvärden för tre loggningar i maxpunkt i Dräger 8000 IC samt medelvärde av dessa.  
 Min [µT] Max [µT] Medel [µT] 

Loggning 1 2.7 5.7 3.6 
Loggning 2 2.5 8.8 4.1 
Loggning 3 2.9 5.2 3.6 
Medelvärde 2.7 6.6 3.8 
 

Genom att multiplicera medelvärdet för min, max respektive medel med 

omvandlingsfaktorerna för dito samt multiplicering med antal timmar spenderade i kuvös 

erhölls en uppskattad dos. För sju veckors heltidsvård i Dräger 8000 IC blev medeldosen (min 

– max) för huvudet 2.9·103 µT·h (1.8·103 – 4.7·103 µT·h) och för resten av kroppen 2.4·103 
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µT·h (1.8·103 – 3.3·103 µT·h). Min och max är en medvetet extrem skattning av doserna. 

Medeldosen för fem veckor blev 2.1·103 µT·h för huvudet och 1.7·103 µT·h för kroppen.  

Giraffe OmniBed 

En ”dos” i mikroteslatimmar uppskattades baserat på långtidsregistreringarna som utfördes i 

kuvös där barn vårdas. För att kunna bestämma omvandlingsfaktorer till vad barnet fått för 

dos gjordes mätningar med Emdex II i en tom kuvös, dels under madrassen där 

långtidsregistreringarna utfördes och dels vid kropps- respektive huvudposition 

Omvandlingsfaktorerna erhölls enligt ekvation 3.1 och bestämdes till 0.5 för huvudet och till 

0.3 för resten av kroppen.  

Min, max och medel för långtidsregistreringarna som användes samt ett medelvärde av 

dessa kan ses i tabell 3.7. Genom att multiplicera medelvärdet 0.8 µT med 

omvandlingsfaktorerna erhölls 0.4 µT för huvudet och 0.2 µT för kroppen.  

 

Tabell 3.7 Min-, max- och medel samt medelvärdet för respektive värde på magnetfältet vid långtidsregistrering 
1-3 i Giraffe OmniBed.  

 Min [µT] Max [µT] Medel [µT]  
Loggning 1 0.5 1.3 0.8 
Loggning 2 0.7 1.6 0.9 
Loggning 3 0.5 1.4 0.6 
Medelvärde 0.5 1.4 0.8 

 

Genom att multiplicera medelvärdet för min, max respektive medel med 

omvandlingsfaktorerna samt multiplicering med antal timmar spenderade i kuvös erhölls en 

uppskattad dos. För sju veckors vård i Giraffe OmniBed blev medeldosen (min – max) för 

huvudet 4.4·102 µT·h (3.2·102 – 8.3·102 µT·h) och för kroppen 2.7·102 µT·h (1.9·102 – 5.0·102 

µT·h). Medelvärdet för fem veckors vård blev 3.2·102 µT·h för huvudet och 1.9·102 µT·h för 

kroppen. 

 



 30 

3.6 Hemmiljö 

Mätningar av magnetfältet med SMPS magnetfältsmätare gjordes i ett kedjehus med byggår 

1975 och i en lägenhet byggd 2004-2005 för att få en uppfattning om magnetfält i hemmiljö. I 

kedjehuset uppmättes magnetfält i medeltal under 0.1 µT på ställen där ett barn skulle kunna 

förväntas befinna sig hemma, så som kring en säng i ett sovrum. Mätningar i huset med ELT 

400 visade på värden mestadels under 1 % av referensvärdet för allmänheten. Nära vissa 

punktkällor gick det dock upp till tiotals eller hundratals procent. Dessa värden uppmättes 

dock inte vid ställen man vistas ofta på, så dygnsmedelvärdet blir ändå lågt. Resultatet från en 

längre mätning med EMDEX II placerad under säng i barnrum kan ses i figur 3.22. En längre 

mätning med EMDEX II placerad i sängen i en nyare lägenhet kan ses i figur 3.23. 

Lägenheten är belägen på mellanplan.  

Mätningen i lägenheten gav medelvärde (min – max) på 0.01 µT (0.00 – 0.02 µT) och 

mätningen i huset gav ett medelvärde på 0.05 µT (0.01 – 0.16 µT). Utifrån dessa medelvärden 

beräknades en medeldos för sju veckor till 10 respektive 60 µT·h.  

 

 
Figur 3.22 Magnetfält mätt under säng i barnrum i kedjehus byggt 1975.  
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Figur 3. 23 Magnetfält mätt i säng i lägenhet byggt 2004-2005.  
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4 Diskussion 
Vid jämförelse mellan den nyare (Giraffe OmniBed) och den äldre (Dräger 8000 IC) 

kuvösmodellen visade sig den nyare ha cirka tio gånger lägre magnetfält än den äldre 

modellen (medelvärden på 0.2 µT mot 1.9 µT). Magnetfälten i den nyare modellen är dock 

fortfarande något förhöjda jämfört med normala nivåer i hemmiljö som ofta ligger i 

storleksordningen 0.05 - 0.1 µT (Hansson Mild et al., 1996). Tillverkaren av Giraff OmniBed 

meddelar också att de har haft en uttalad ambition att minska magnetfältet i kuvösen.  

I de sammantagna utvärderingarna som gjorts av publicerade epidemiologiska studier av 

cancerförekomst hos barn som bor i närheten av kraftledningar visar det sig att om man har 

högre årsmedelvärden än 0.4 µT i bostaden är risken för leukemi hos barn fördubblad 

(Ahlbom et al., 2000). Världshälsoorganisationen WHO:s expertorgan för cancer, IARC, 

bedömde med anledning av detta lågfrekventa magnetfält som en möjlig cancerframkallare, 

det vill säga klass 2B på IARC:s skala (IARC, 2002). 

Studierna om barnleukemi och magnetfält grundar sig i första hand på äldre barn och inte 

på för tidigt födda barn som är de som främst vårdas i kuvös. Det är möjligt att för tidigt 

födda barn är mer känsliga för lågfrekventa magnetfält så man kan i dagsläget inte utesluta 

några risker.  

Det har även gjorts en epidemiologisk studie specifikt om barn som har vårdats i kuvös där 

man fann en något förhöjd risk för Akut myeloisk leukemi (AML), och för Akut lymfatisk 

leukemi (ALL) var relativa risken nära ett. En relativ risk nära ett innebär i det här fallet att 

risk att drabbas av ALL är ungefär lika stor för barn som vårdats i kuvös som för barn som 

inte vårdats i kuvös. En något högre risk observerades dock för barn som vårdats i kuvöser 

med högre magnetfältsnivåer än barn som vårdats i kuvöser med lägre magnetfältsnivåer. 

Magnetfältsnivåerna i de olika kuvöstyperna låg mellan 0.23 och 4.36 µT med ett medel på 

1.04 µT (Söderberg et al., 2002). Inräknat behandlingstiden varierade värdena mellan 0.30 

och 613.58 µT-timmar med ett medelvärde på 52.16 µT-timmar. I studien ingick barn med 

väldigt skilda vårdtider: barn som inte vårdats i kuvös alls, barn som vårdats mindre än 30 

timmar och barn som vårdats längre än 30 timmar. I föreliggande studie där den typiska 

behandlingstiden antogs vara sju veckor beräknades medeldosen för Dräger 8000 IC till 

2.4·103 – 2.9·103 µT-timmar och för Giraffe OmniBed till 2.7·102 – 4.4·102 µT-timmar, vilket 

är högre än det medelvärde som anges i den epidemiologiska studien, särskilt för den äldre 

kuvösmodellen.  
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I en experimentell studie av hjärtfrekvensvariabiliteten hos nyfödda som vårdas i kuvös 

(Bellieni et al., 2008) fann man att hjärtfrekvensvariabiliteten påverkas under tiden kuvösen är 

påslagen jämfört med då kuvösen kortvarigt slås av. Efter att ha uteslutit både ljudet och 

vibrationerna som tänkbara störningskällor antar författarna att magnetfälten i kuvösen är en 

tänkbar förklaring. Medelvärdet av magnetfältet i kuvöserna i studien låg på 0.9 µT då motorn 

var påslagen. 

För både Dräger- och Giraffe-kuvöserna visade sig magnetfältet inte vara en ren 

sinusformad 50 Hz-signal utan den hade ett mer komplicerat utseende. Frekvensanalysen 

visade att både den äldre och den nyare kuvösen hade ett antal övertoner, likvärdigt för båda 

modellerna. Vi vet inte idag hur icke sinusformade signaler påverkar människan långsiktigt. 

Kuvösexponeringen är därför inte helt jämförbar med studier på barn som bor nära 

kraftledningar där exponeringen kan antas vara ren sinusformad 50 Hz.  

Magnetfältet i Dräger 8000 IC hade ett pulsat utseende vid stabil temperatur. Detta medför 

att det kan bli höga transienter där man inte heller vet hur det skulle kunna påverka oss 

långsiktigt. 

Mätningar med ELT 400 som tar hänsyn till frekvensinnehållet visade att magnetfältet i 

båda kuvösmodellerna inte översteg 10 % av referensvärdet för allmänheten (ICNIRP, 1998). 

Dessa referensnivåer bygger endast på bevisade korttidseffekter och inte på effekter från 

långvarig exponering av lågfrekventa magnetfält, som är den mest intressanta utgångspunkten 

för vård i kuvöser. Värt att notera är att de nya referensvärdena (ICNIRP, 2010) hade givit 

ännu lägre procentvärden i förhållande till referensvärdena.  

Utöver att den nyare kuvösmodellen hade lägre magnetfältsvärden än den äldre, var den 

dessutom mer stabil med avseende på driftsläge och eventuella störningar (öppna luckor etc.). 

Luftridån, den extra fläkthastighet som används för att lättare behålla lufttemperaturen då 

luckorna måste vara öppna under en längre period, gav ingen märkbar skillnad i magnetfält. 

De högsta magnetfältsnivåerna i kuvösen uppmättes mot kortändan vid huvudet där barnet 

inte kan förväntas ligga. Att kuvösen har så pass stabila och relativt låga magnetfältsnivåer 

tyder på att kuvöstillverkarna själva är medvetna om diskussionen om hälsorisker med 

magnetfältsexponering och att de aktivt försökt få ner magnetfälten genom att ändra i 

konstruktionen. Enligt utvecklingsavdelningen på GE Healthcare (som tillverkar Giraffe 

OmniBed) har de vidtagit flera åtgärder för att minska magnetfälten: Värmeelementet under 

bädden är utan spolar och fläkten drivs av en DC-servomotor. Värmeelementet drivs 

dessutom av ett nollgenomgångsrelä som minskar elektriska transienter och spikar (GE 

Healthcare, personlig kommunikation, 2010). 
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Kringutrustningen gav inte mer än någon enstaka mikrotesla tätt emot utrustningen. På det 

avstånd från bädden som den befinner sig gav den inget bidrag till magnetfältet inne i 

kuvösen.  

Skillnaden i magnetfält i den äldre Dräger-kuvösen jämfört med den nyare Giraffe-

kuvösen visar att det går att minska magnetfältsexponeringen med bibehållen 

uppvärmningsförmåga. Det är alltså möjligt och rimligt, med stöd i myndigheternas 

försiktighetsprincip, att vid upphandling av sådan utrustning ställa krav på tillverkaren i dessa 

frågor. 

Fler epidemiologiska såväl som experimentella studier på barn som vårdats i kuvöser är 

önskvärda, här vore det också intressant om magnetfältets utseende kunde tas med i 

exponeringsbedömningen eftersom det i dagsläget är oklart vilka biologiska effekter icke 

sinusformade signaler ger upphov till.  
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Bilaga 1 
 

 
Figur I Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Dräger 8000 IC vid uppvärmning under ett intervall på 
0.1 sekunder. 
 

  
Figur II Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Dräger 8000 IC vid uppvärmning under ett intervall på  
1 sekund. 
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Figur III Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Dräger 8000 IC vid uppvärmning under ett intervall på 
5 sekunder. 
 

 
Figur IV Frekvensinnehållet i x-, y- och z-led för Dräger 8000 IC vid uppvärmning på intervallet 0-600 Hz.  
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Figur V Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Dräger 8000 IC vid avsvalning under ett intervall på 
5 sekunder.  
 

 
Figur VI Frekvensinnehållet i x-, y- och z-led för Dräger 8000 IC vid avsvalning på intervallet 0-600 Hz.  
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Bilaga 2 

 
Figur I Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Giraffe OmniBed vid uppvärmning under ett intervall på 
0.1 sekunder. 
 

 
Figur II Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Giraffe OmniBed vid uppvärmning under ett intervall på 
1 sekund. 
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Figur III Frekvensinnehållet i x-, y- och z-led för Giraffe OmniBed vid uppvärmning på intervallet 0-600 Hz.  
 

 
Figur IV Magnetfältet i x-, y- respektive z-led för Giraffe OmniBed vid avsvalning under ett intervall på 
0.1 sekunder. 
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Figur V Frekvensinnehållet i x-, y- och z-led för Giraffe OmniBed vid avsvalning på intervallet 0-600 Hz.  

 


