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Christoffer Johansens habilitetserklæring vedrørende finansiering og data fra industri, der er
involveret i produktion, transmission og distribution af elektricitet samt mobiltelefonoperatører og lignende industri, der producerer, forhandler eller anvender genstande som skaber
elektromagnetiske felter i hele frekvensområdet.
Finansiering
Jeg har i perioden 1994 til 2004 modtaget midler fra Dansk Energi for at undersøge risiko for
en række sygdomme blandt danskere med ansættelse ved danske el-selskaber, samt midler til
at undersøge risiko for kræft blandt børn med bopæl tæt på elektriske højspændingsinstallationer.
Jeg har i 2006 fået en fornyet bevilling fra Energinet.dk for perioden 2006 til 2008 med henblik på at opdatere de allerede gennemførte undersøgelser.
Jeg har i 1994/95 modtaget fondsmidler fra det daværende Tele Danmark Mobil og Sonofon
med henblik på at gennemføre en undersøgelse af kræftrisiko blandt brugere af mobiltelefoner.
Jeg har fire gang siden 1994 modtaget et personligt honorar for at udfærdige et notat, der i
form af en VVM rapport, gennemgår den videnskabelige litteratur inden for forskningsområdet elektromagnetiske felter og helbredseffekter hos mennesker, sidste gang i 2010. Notatet er
udarbejdet som en del af en såkaldt VVM rapport i forbindelse med forskellige udbygninger
af højspændingsnettet i Danmark.
Data
Jeg har i perioden 1994 - 1996 modtaget information om samtlige ansatte ved de 104 danske
elselskaber med oplysning om navn, CPR nummer, arbejdsfunktion, stillingsbetegnelse og
ansættelses periode(r).
Jeg har i 1996 modtaget data fra det daværende TeleDanmarkMobil og Sonofon vedrørende
samtlige abonnenters navne, adresse, mobiltelefon type og abonnements periode(r).
I 2007/2008 vil vi her på instituttet, fra de største mobiltelefon operatører få oplysninger om
mobiltelefon forbrug blandt en større gruppe danskere der indgår i en international forløbsundersøgelse.
Vi vil desuden fra de samme mobiltelefon operatører modtage de samme informationer om
børn med hjerne svulster og raske kontrolbørn, der indgår i en nordisk undersøgelse af risiko
for hjernetumorer blandt børn og unge.
Jeg er medarbejder i disse to projektgrupper, mens det videnskabelige og økonomiske ansvar
ligger hos Dr Joachim Schuez.

