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Det moderna kvacksalveri-
et är en storindustri som explo-
aterar vår ängslan inför att bli
sjuka eller vår nervositet inför
den sjukdom vi har. Den »alter-
nativa» medicinen bars länge
upp av till synes godhjärtade
individer som efterföljde vissa
idéer. Idag har den utvecklats
till en effektiv kommersiell
verksamhet som på ett skick-
ligt sätt skapar moderna myter
eller utnyttjar hävdvunna ma-
giska föreställningar. Omsätt-
ningen i s k hälsobutiker när-
mar sig miljardbelopp, och bo-
tare med olika epitet har en
kundkrets som ger en god för-
sörjning. 

Flödet av texter från dem
som stödjer försäljningen av
olika produkter, eller utbudet
av varierande kurer, innefattar
reklamalster, tidskrifter och
böcker. De skickligast skrivna
är svåra att skilja från akade-
miska alster, och de lånar både
form och innehåll från den fak-
tabaserade medicinen. Inte säl-
lan blandas en rimlig kritik av
samhällets sjukvård med påstå-
enden som helt saknar empi-
risk grund. Situationen kom-
pliceras ytterligare när av aka-
demin utbildade, och legitime-
rade, individer ägnar sig åt
kvacksalveri.

Potentiellt
farliga resonemang
En välskriven reklampro-

dukt för den s k alternativme-
dicinen är antologin »Ukon-
ventionel kraeftbehandling»
(Hovedland). Ulrik Dige pre-
senterar sig som en cytolog
med 25 års erfarenhet av can-
cerdiagnostik. Hans kapitel
börjar med adekvata fakta om
celler och celldelning. Men
just när vi börjat få förtroende
för hans vetenskaplighet kom-
mer de för en godtrogen patient
potentiellt farliga resonemang-
en. Han anför att naturalhistori-
en vid prostatacancer är väl-
känd och att många patienter
lever 20 år utan behandling och

hinner dö av andra orsaker än
prostatacancer (sidan 17). Där-
för vet vi att operation av tumö-
ren vid prostatacancer är onö-
dig, och vi kan även räkna ut att
detsamma gäller för bröstcan-
cer, eftersom sjukdomarna lik-
nar varandra. Och med ett citat
från 1890 »bevisar» han att så
är fallet. Den omfattande empi-
riska litteraturen för de två frå-
geställningarna omnämns inte.
Längre fram (sidan 26), efter
att ha sagt att den etablerade
medicinens »helbredende ef-
fekt är nog staerkt overvurde-
ret», konkluderar hon att »Det
er derfor forståeligt at mange
supplerer med alternative me-
toder». Kapitlet har en rad väl-
formulerade resonemang med
syfte att få patienter att avstå
verksam behandling och i stäl-
let köpa produkter utan visat
värde.

Bryter förtroendet
för sjukvården
Finn Skøtt Andersen

presenteras som läkare med tio
års praktisk erfarenhet inom
den vetenskapligt förankrade
medicinen, vilken idag deltar i
kongresser och kurser i »natur-
medicin» över hela världen.
Även denne skribents kapitel
ger oss en del väl underbyggda
fakta, och dessutom får vi
känslomässigt starka detaljer
om hans mors cancersjukdom.
Men det skrivna mynnar ut i
konklusioner som syftar till att
bryta en patients förtroende för
samhällets sjukvård och i stäl-
let vända sig till det »alternati-
va utbudet». Författaren an-
vänder ett inom det moderna
kvacksalveriet ofta använt
koncept, att man står för ett
»paradigmskifte». »Vi skal
vaek fra den model, der betrag-

ter mennesket som en bil, på
hvilken vi kan udskifte reser-
vedele, og vi skal til primaert at
betragte mennesket som et
energivaesen» (sidan 48).

Över hundra sidor av boken
presenterar botare i Danmark
och deras olika kurer. John
Boel erbjuder »akupunktur,
vakupunktur, 714-X behand-
ling, naturmedicin og homøo-
pati». Hos Henny Damsgård
Andreasen kan vi få »zontera-
pi, kinesiologi, homøopati,
irisdiagnostik kostvejledning,
kosttilskud, behandling med
hajbrusk og samtaleterapi».
Åker vi i stället till Jeanenette
Cold i Risskov är utbudet »vi-
sualisering, billedterapi, dröm-
meförståelse, samtaleterapi,
healingsmassage og Reiki-he-
aling». Om inte dessa terapier
hjälper finns det många andra
att välja på.

Skadeverkningarna av det
moderna kvacksalveriet in-
skränks knappast till att vara
ekonomiska eller att individer
avstår från verksam behand-
ling. Kroppsliga bieffekter av
olika produkter som tas i före-
byggande syfte, liksom av mat-
vanor som har sin grund i nå-
gon alternativ filosofi, kan
misstänkas. Allvarligt är om
verksamheten hindrar förtro-
endefulla kontakter med sam-
hällets vårdgivare. 

Faktabaserad medicin
och magiskt tänkande
Det är tveksamt om en defi-

nitiv övergång från en åsikts-
baserad till en fakta-baserad
(»evidence-based») tradition
inom samhällets sjukvård
kommer att minska attraktio-
nen av det alternativa hälsout-
budet – även om verksamhe-
tens skrifter gärna skjuter in sig
på bristen på empiri bakom te-
rapier och omvårdnad. Myter
och magiska föreställningar är
seglivade, och när de blir un-
derblåsta av starka ekonomiska
krafter och en kraftfull modern
marknadsföring blir de svåra
att påverka. En läsning av
»Ukonventionel kraeftbehand-
ling» påminner om att vårt
samhällsansvar innefattar en
tydlighet om vad som är fakta-
baserad medicin och vad som
är fantasier.

Samtidigt som vi energiskt
fortsätter att granska alla de be-
slut vi tvingas ta inom områden
där vi saknar adekvat empiri
får vi inte tveka om att avgrän-
sa kvacksalveriet. Begreppet
skolmedicin, för att ge ett ex-

empel, borde reserveras för
skolor som antroposofin, där
medicinsk praxis är relativt
opåverkad av empiri jämfört
med rörelsens teoretiska skrif-
ter. Och en klar rågång mot
kolleger som försörjer sig på
kvacksalveri torde vara rimlig.
Men »Ukonventionell kraeft-
behandling» erinrar oss även
om att livsupplevelsen hos
många, om inte alla, är irratio-
nell. Kanske måste vi ta större
hänsyn till våra patienters ma-
giska tänkande, utan att vi gör
avkall på vår vetenskapliga
förankring. •

Avbildnings-
tekniker
ger ny kunskap
om psykisk
sjukdom
Shôn Lewis, Nicholas Hig-

gins. Brain imaging in psy-
chiatry. 326 sidor. Oxford:
Blackwell Science, 1996. Pris
£ 69.50. ISBN 0-632-03647-8.

Recensent: biträdande pro-
fessor Lars Farde, institutio-
nen för klinisk neuroveten-
skap, Karolinska institutet,
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Flera nya datoriserade av-
bildningstekniker har under se-
nare år utvecklats för att under-
söka hjärnans morfologi, bio-
kemi och funktion. Dessa tek-
niker har fått vidsträckt an-
vändning inom neurologisk
och psykiatrisk forskning. I bo-
ken »Brain imaging in psychi-
atry» presenteras samtliga av-
bildningstekniker och deras
tillämpning inom centrala kli-
niska forskningsområden.

Tekniska principer
Inledande kapitel behandlar

de tekniska principerna för da-
tortomografi (DT), magnetre-
sonansteknik (MR), positron-
emissionstomografi (PET),
»Single Photon Emission To-
mography» (SPECT, enfotons-
tomografi) och magnetoence-
falografi (MEG). Av speciellt
intresse är den mycket pedago-
giska framställningen av MR-
tekniken.

Föredömligt är att boken in-
nehåller en grundkurs i hjär-
nans anatomi med det speciella
syftet att läsaren ska kunna ori-
entera sig i olika bildplan. Den-
na kunskap är en god utgångs-
punkt för att tillgodogöra sig de
avsnitt som ingående behand-
lar strukturella hjärnföränd-
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ringar vid normalt åldrande,
demens och neuropsykiatriska
sjukdomar.

Litteraturöversikt
Det är uppenbart att DT och

MR har central betydelse för
att påvisa de psykiska sjuk-
domstillstånd som är relaterade
till tumörer och missbildning-
ar. Vad gäller de mer subtila
hjärnförändringar som påvi-
sats hos en stor grupp av pati-
enter med schizofreni, så ger
boken en god överblick av den
omfattande litteraturen. Över-
sikten visar att det ännu inte är
klarlagt ifall man för den en-
skilde patienten kan utnyttja
DT och MR för att diagnostise-
ra schizofreni eller för att förut-
säga prognos och effekt av be-
handling.

Blodflödesstudier
Begreppet »functional

imaging» har kommit att an-
vändas framförallt med avse-
ende på studier av hjärnans re-
gionala blodflöde, vilket kan
undersökas med såväl PET och
SPECT som med MR. Vanligt
är att blodflödet undersöks före
och under ett neuropsykolo-
giskt test. Effekten av denna
aktivering av hjärnan avläses
som en förändring av blodflö-
det. Det breda intresset för den-
na forskning har kraftigt bidra-
git till att »kognitiv neurove-
tenskap» nu av många betrak-
tas som en egen disciplin. Fle-
ra av författarna har ingående
beskrivit både de metodpro-
blem och de möjligheter som
blodflödesstudier erbjuder vid
forskning kring psykisk sjuk-
dom.

PET och SPECT har utnytt-
jats flitigt för att studera flera
av hjärnans transmissionssys-
tem. I ett eget kapitel beskrivs
de möjligheter som utvecklats
för att studera neuroreceptorer
och att utreda signalsubstan-
sernas syntes och frisättning.
Från klinisk synpunkt kunde
det ha varit värdefullt med en
mer ingående beskrivning av
hur de nya teknikerna kan an-
vändas för att optimera be-
handling genom direkta mät-
ningar av hur läkemedel binder
till receptorer i patientens hjär-
na.

För psykiatrer
och forskare
Boken »Brain imaging in

psychiatry» visar att de nya av-
bildningsteknikerna har givit
unik ny kunskap om bakgrund
och utveckling av psykisk
sjukdom. Den riktar sig i första
hand till den akademiskt intres-
serade psykiatern och kan fylla
en viktig funktion vid forskar-

utbildning. Kapitlen om struk-
turella hjärnförändringar re-
kommenderas inför ställnings-
taganden kring program för
klinisk utredning av psykisk
sjukdom. •

Ny bok om
könsskillnader
i hälsa
P Östlin, M Danielsson, F

Diderichsen, A Härenstam, G
Lindberg, red. Kön och ohälsa
– en antologi om könsskillna-
der ur ett folkhälsoperspek-
tiv. 323 sidor. Lund: Student-
litteratur, 1997. Pris ca 450 kr.
ISBN 91-44-49111-5.

Recensent: distriktsläkare
Katarina Hamberg, Marie-
hems vårdcentral, doktorand
vid institutionen för allmän-
medicin, Umeå universitet.

Kvinnor har längre medel-
livslängd än män trots att de i
många avseenden uppvisar
mer ohälsa under sin livstid.
För att tolka denna könspara-
dox är biologiska förklarings-
modeller otillräckliga. Kultu-
rella, sociala och psykologiska
faktorer måste föras in i diskus-
sionen om orsakerna bakom de
uppenbara könsskillnaderna i
ohälsa och dödlighet.

I denna bok beskriver för-
fattare från olika vetenskapliga
fält, sociologi, historia, medi-
cin och psykologi, könsskillna-
der i hälsa och deras tänkbara
orsaker. Boken är skriven för
en bred publik och avsedd för
användning i undervisning i
olika vårdyrkesutbildningar på
högskolenivå.

Könsskillnader
inom olika områden
Antologins tolv kapitel in-

leds med en beskrivning av
ämnesområdet och begrepps-
utvecklingen vad gäller forsk-
ning om kön: från könsroll, via
kvinnoforskning och jäm-
ställdhetsforskning till genus-
forskning och feministisk
forskning. Genusbegreppet,
som de senaste åren börjat an-
vändas mer frekvent, presente-
ras mer utförligt.

Könsskillnader i ohälsa och
dödlighet diskuteras övergri-
pande i två kapitel medan vissa
viktiga problemområden för
folkhälsan tas upp för sig: re-
produktion, psykiska sjukdo-

mar, våld mot kvinnor, rörelse-
organens sjukdomar och hjärt–
kärlsjukdomar.

Könsperspektiv
på Ädelreformen
I kapitlet »Äldreomsorgens

förändringar och kvinnors häl-
sa» analyseras på ett föredöm-
ligt sätt, ur ett könsperspektiv,
hur Ädelreformen påverkat
både vårdtagare och personal
inom åldringsvården. Där sam-
manfattas effekterna av om-
struktureringarna och nedskär-
ningarna så här: »Hårddraget,
men dessvärre alltmer sant, kan
man sammanfatta situationen
så att arbetarklassens kvinnor
tar hand om medelklassens
gamla mot en låg lön. De egna
gamla tar dessa kvinnor hand
om utan lön» (sidan 273).

Om villkoren i dessa kvin-
nors avlönade vårdarbete sägs:
»För den som ger hjälp till
skröpliga gamla finns i allmän-
het inget annat mått på att man
utfört ett gott arbete än att den
gamla är nöjd här och nu.» Om
de gamla inte är tillfreds med
hjälpen (på grund av tidsbrist
eller en arbetsorganisation som
inte är anpassad efter deras be-
hov) kan inte omsorgsarbeter-
skan finna tröst i att arbetet
trots allt leder till ett framtida
tillfrisknande. Arbetstillfreds-
ställelse inom den »resultatlösa
omsorgen» är direkt kopplad
till den gamles (och ofta den
anhörigas) tillfredsställelse
med omsorgen» (sidan 271).
Kan det sägas tydligare? Alla
rekommenderas att läsa detta
kapitel!

Medicinhistoriskt
perspektiv
Antologin innehåller också

två historiska avsnitt: ett medi-
cinhistoriskt och ett med fokus
på kvinnors dubbelarbete.
Viktiga frågor att fundera på
inför framtiden berörs i avslut-
ningskapitlet. Vad betyder
EU, arbetslösheten och för-
ändringar i familjemönster för
hälsan och könsskillnaderna i
hälsa?

Ytterligare
bearbetning behövs
Denna antologi har flera

välskrivna kapitel, som jag läst
med stor behållning. Men den
har också brister, och den skul-
le ha vunnit på att bearbetas yt-
terligare. Jag har t ex haft svårt
att se någon logik i kapitelfölj-
den. Varför placerades de båda
historiska kapitlen så långt

ifrån varandra? Den historiska
bakgrunden till dagens diskus-
sioner om dubbelarbetet borde
ha varit en utgångspunkt i bör-
jan av boken. Nu blev jag näst-
an irriterad av att behöva gå
tillbaka i historien igen i kapi-
tel 10! Varför skrevs inte kapit-
len om könsskillnader i ohälsa
och dödlighet ihop till ett, när
ändå åtskilliga tabeller och stor
textmassa i kapitlet om ohälsa
behandlar just dödlighet?

En annan svaghet med bo-
ken är avsaknaden av en ge-
mensam syn på och tillämp-
ning av könsforskningsbegrep-
pen. Författarna till inlednings-
kapitlet om begreppen är med-
vetna om detta problem, och de
skriver: »Att vara genus- eller
könsteoretisk forskare idag kan
innebära att vi ansluter oss till
mycket olika föreställningar
och teoribildningar om förstå-
elsen för kön.» Vidare säger
de: »Antingen vi kallar oss
kvinnoforskare, könsteoretiska
forskare, genusforskare eller
feministiska forskare så be-
höver vi definiera vilka teore-
tiska och metodologiska ut-
gångspunkter vi ansluter oss
till.» Tyvärr följs inte denna re-
kommendation av flera av för-
fattarna, och det gör läsningen
frustrerande periodvis.

I en antologi av detta slag
saknar jag en beskrivning av
den politiska och akademiska
strid som ledde fram till att
»könsperspektiv på hälsa» blev
ett accepterat forskningsområ-
de. För mig, som funnits med
på basplanet i denna process,
var Socialmedicinsk tidskrift
nr 8–9 1985 »Kvinnohälsa –
praktik och forskning» en vik-
tig landvinning.

Detta temanummer spegla-
de den medvetenhet och kun-
skap som redan då fanns bland
grupper av kvinnliga läkare,
och jag sökte den i referenslis-
tan. Det kan tyckas vara en pe-
titess, en referens hit eller dit,
men kännedom om hur forsk-
ningsområdet utvecklats hör
också ihop med vilka innebör-
der som ges till begrepp – och
där oroas jag över att vissa cen-
trala begrepp kommer att ur-
vattnas när allt fler forskare ny-
mornat säger sig vara t ex ge-
nusforskare.

Rekommenderas
som kurslitteratur
Kritiken till trots, detta är en

bok jag verkligen vill rekom-
mendera som kurslitteratur på
läkarutbildningen och andra
vårdutbildningar! Den ger en
bra översikt över den kunskap
som finns idag om könsskillna-
der i ohälsa och deras tänkbara
orsaker. •
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