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N Y A B Ö C E RK

bröstimplantaten kom 1994 från doktor
Sherine Gabriel från Mayokliniken. Det
var en epidemiologisk studie, i vilken
man inte kunde påvisa något samband
mellan bröstimplantat och de skador
och sjukdomar som hade legat till grund
för domstolsutslagen och de stora ska-
deståndsersättningarna. Det bör noteras
att det inte gällde lokala komplikatio-
ner, som ju är kända sedan länge, utan
generella komplikationer, framför allt
av typen SLE, reumatoid artrit, sklero-
dermi och polymyalgi, alltså skador i
immunsystemet. Marcia Angell kom att
reagera emot att domstolarna och mass-
medierna intog en så bestämd uppfatt-
ning  trots att det inte fanns några bevis
från vetenskaplig synpunkt på ett sam-
band mellan implantat och de påstådda
skadorna. Det blev uppenbart för henne
att domstolarna intog en helt annan
ställnig i bevisfrågan än det vetenskap-
liga samfundet. Pressens och domsto-
larnas inställning kan, menar doktor
Angell, få mycket olyckliga konse-
kvenser för framtagandet av ny teknik
och nya metoder också på andra områ-
den än när det gäller bröstimplantat. Det
kan vara frestande att tro att det här är
ett lokalt problem i USA med de speci-
ella juridiska förhållanden som råder
där. Frågan uppmärksammades emel-
lertid också i Sverige, t ex i en medi-
cinsk kommentar i Läkartidningen
1992; 89: 543-5, i vilken O Asplund et
al framhöll att det var olyckligt att stop-
pa användandet av silikonproteser.

Svenskt stopp för silkonbröst?
1995 rekommenderades Svensk

plastikkirurgisk förening att plastikki-
rurger skulle tillgodose patienternas be-
hov av information om silikonproteser
och delta i registrering av eventuella
komplikationer men önskade i övrigt
inte uttala sig i frågan. I praktiken blev
det emellertid så att man i vårt land slu-
tade använda silikonproteser vid
bröstrekonstruktioner eller kosmetisk
kirurgi under de närmaste åren efter
1992. Att ämnet trots det fortsatte att
vara kontroversiellt framgår tex av ett
uttalande av plastikkirurgen Per Hedén
vid ett symposium i november 1997 om
omhändertagande av kvinnor med
bröstimplantat. Han hävdar: »Med tan-
ke på den omfattande vetenskap som
idag stöder att silikonimplantat är rela-
tivt ofarliga är den enorma massmedia-
la uppmärksamheten, och tyvärr ofta
osakliga informationen om ämnet, nå-
got som till och med skulle kunna be-
nämnas som ’hets mot folkgrupp’.»

Massmedia har dock fortsatt att in-
tressera sig för ämnet. Så tex publice-
rade Expressen den 12 januari 1998 en
artikel om en bröstopererad kvinna vars
2-åriga dotter fått flera svåra sjukdo-
mar. Modern hävdade att dottern förgif -
tats av silikon genom amning och pla-
nerade att stämma tillverkaren. Det
finns också i Sverige jurister som försö-
ker samla svenska kvinnor som anser
sig fått skador av silikon att driva ge-
mensamma skadeståndsanspråk.

Belysande genomgång
I Marcia Angells bok får man en

mycket noggrann genomgång av dom-
stolsförhandlingar och massmedias be-
handling av ärendet. Hon belyser det
aktuella vetenskapliga läget, men det
bör betonas att hon inte tvekar att också
påpeka tillverkarens försyndelser. Att
en så stor och betydelsefull industri som
Dow Corning har brustit i sin dokumen-
tation av implantatet är minst sagt upp-
seendeväckande även om det finns en
historisk förklaring då kraven var be-
tydligt mindre när implantaten togs
fram.

Viktig bok vid intr oduktion
av ny teknik
Boken visar på ett mycket tydligt sätt

hur komplext mötet kan vara mellan å
ena sidan den vetenskapliga kulturen
och å den andra juridiken och massme-
dia. Kulturkrocken kom att leda till till-
verkarens konkurs och till att man upp-
hörde att använda ett bra medicinskt
hjälpmedel samt framför allt till att
många kvinnor upplevt en obefogad oro
för sin framtida hälsa. Vi kan säkert räk-
na med många liknande fall även om
både tillverkare och den medicinska
professionen i framtiden kommer att
vara mer försiktiga. Boken är viktig för
alla som medverkar i introduktion av ny
teknik och nya metoder inom sjukvår-
den – och det gäller väl alla läkare. •

Skrivhjälp
på CD-rom 

Skribent. Rättar felen. Hittar or-
den. Skrivprogram på CD-rom (Win-
dows 95 och NT). Stockholm: Nor-
stedts, 1997.

Recensent: Lennart Järnebrant,
medicinsk journalist, Göteborg.

Ordbehandlarna har gjort skrivandet
roligare och  lättare, men det finns

en baksida. När allt fler skriver ut sina
egna texter och inte får hjälp av språk-
och stavningskunniga sekreterare ser
brev och meddelanden ibland rent be-
drövliga ut. För egen del tycker jag att
det är störande att läsa slarvigt skrivna
texter. Efter det först upptäckta felet le-
tar ögonen automatiskt efter nästa, och
då missas mycket av innehållet.

Det var därför intressant att testa
språk- och skrivprogrammet »Skri-
bent» på CD-rom för Windows 95 och
NT, som har följande innehåll: Svenska
Akademiens ordlista; Norstedts stora
svenska ordbok; Textkontroll med by-
råkratkontroll; Stavningskontroll; Ord
för ord; Norstedts svensk-engelska ord-
bok; Svenska språknämndens skrivreg-
ler; Myndigheternas skrivregler; Skrib-
bel – språkspel.

Upptäcker slarvfel
Alla som försökt korrekturläsa sina

egna texter vet att det är en svår konst.
Vi läser det vi vill läsa och upptäcker
varken eventuella slarvfel som uteblivet
»bortre parentestecken», dubbla mel-
lanslag eller upprepning av ord efter
varandra (.. för för ..).Men »Skribent»
avslöjar detta slarv.  Programmet kan
även reagera för sådant som inte är fel.
När jag använde förkortningen med.
doktor upplyste det om att det ska vara
stor begynnelsebokstav efter punkt.

Mar kerar byråkr atspråk
För dem som använder byråkrat-

språk kan det bli en nyttig tankeställare
när »Skribent» markerar för sådant det
uppfattar som stelt eller gammalmo-
digt. Alternativ anges, och det är bara
att välja om man vill behålla sin formu-
lering eller nappa på programmets för-
slag. Likaledes kan den som är språk-
intresserad ha mycket glädje av att
snabbt kunna konsultera boken »Svens-
ka skrivregler» utan att behöva bläddra
i den.

Stavfel i instruktionshäftet
enda skönhetsfelet
I broschyren för »Skribent» står det

»rättar felen – hittar orden», och det
stämmer bra. Det är ett trevligt program
som man kan lära sig mycket av. Ett
skönhetsfel, som inte har med program-
met att göra, hittade jag i det utmärkta
instruktionshäftet. Om utgivaren låtit
programmet kontrollera texten i häftet
hade ordet paragrafnummren på sidan
17 stavats på ett annat sätt. •


