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ORRESPONDENS KORRESPONDENS KOR

I Läkartidningen 23/98 kritiserar Carl-
Johan Göthe och medarbetare Social-
styrelsens nya allmänna råd. De säger
angående elöverkänslighet att »här är
sjukdomsorsaken inte exponeringen
som sådan utan känslan av att vara ex-
ponerad». Med ett sådant uttalande för-
söker de själva stå över verkligheten.
Det är inte bevisat att det skulle vara nå-
gon »känsla» som är orsaken till de be-
svär elöverkänsliga får.

Vidare påstår de att det »numera växt
fram betydande kunskap om såväl ka-
raktären som orsaksmekanismerna
bakom amalgam- och bildskärmssjuka
samt generell elöverkänslighet». Jag
anser att detta är felaktigt, eftersom man
här i princip menar att det hela är »psy-
kiskt», vilket antyds i deras artikel.  Det
finns det inte någon grund för. Det vore
intressant om de ville redogöra för vil-
ka behandlingsmetoder som har visat
sig vara så förbluffande effektiva. Detta
är inget som vad jag vet vare sig patient-

organisationen eller amalgambehand-
lande läkare hört talas om.

Att alltid hänvisa till att det saknas
vetenskapligt underlag för amalgam-
sjukdom är märkligt. Hur skall man
kunna få fram de »bevis» som krävs för
att kalla det vetenskapligt bevisat när

det gäller amalgam? Det är nästan
omöjligt att utföra en stor studie med
kontrollgrupp, att plocka bort amalgam
hos vissa och låta bli i en kontrollgrupp.

Ulf Sandberg
amalgam- och elskadad,
Mellerud

Amalgam och vetenskap

delaktig i behandlingen. Strängnäskli-
niken skapar aktiva patienter som oav-
sett sjukdomsdiagnos är beredda att ta
eget ansvar, att driva sin rehabilitering
och därmed inte belasta övrig sjukvård
i onödan. Detta bör vara ekonomi om
något. Patienternas självaktning och
psykiska välbefinnande långsiktigt
måste också räknas i kostnad–nytta-ter-
mer. För två år sedan startades en pati-
entförening (RKP) som nu räknar över
500 medlemmar. Vi är sålunda många
som stöder kliniken. Alla vet vi att ga-
rantier för resultatet av det enskilda kir-
urgiska ingreppet aldrig kan ges, men
att som vid Strängnäskliniken få garan-
tier för att, oavsett resultat, inte bli läm-
nad ensam och övergiven med sitt till-
stånd är ovärderligt. Som patientrepre-
sentant i Skåne län för RKP får jag nu-
mera ofta samtal från medpatienter som
upplever sig ovärdigt behandlade i den
offentliga vården. Jag förstår deras star-
ka, ibland desperata önskan att få kon-
takt med Strängnäskliniken vare sig
operationsindikationer föreligger eller
ej.

Ann Malmquist
Kristianstad,
patientrepresentant i RKP,
Skåne län

Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord – vilket motsvarar 2 800
tecken plus högst fem referenser), i två exemplar och med dubbelt rad-

avstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas intresse för tidningen vill vi
även fortsättningsvis värna om denna avdelning, som har högt läsvärde. Genom att

varje insändarskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och publicera
snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta inlägg. För att påskynda
publiceringen sänds normalt inget korrektur till författaren. Ange dock alltid titel,

adress och telefonnummer där vi kan nå skribenten. Kontakta redaktionen innan ma-
nus sänds med e-post.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!

Det har vid både blind- och dubbel-
blindundersökningar [1-3] befunnits att
elallergiker inte reagerar på elektro-
magnetiska fält. Däremot får de obe-
hagliga symtom då de upplever sig vara
exponerade, och detta vare sig expone-
ring förekommer eller inte. Besvären
utlöses således inte av de elektromagne-
tiska fälten utan av känslan att vara ex-
ponerad.

Den behandlingsmetod som åsyfta-
des i vårt inlägg är kognitiv beteende-
terapi, som i den erfarne terapeutens
hand har en god och bestående effekt
vid elöverkänslighet [3, 4]. De med be-
handlingsmetoden förtrogna psykolo-
gerna är få, och oss veterligt har det
ännu inte utvecklats någon effektiv tek-
nik att behandla amalgamsjuka. Tradi-
tionell psykoterapi saknar säkerställd
effekt vid elöverkänslighet, amalgam-
sjuka och andra ESS-åkommor.

Påståendet »att det saknas veten-
skapligt underlag för amalgamsjuk-
dom» har inte framförts av oss. Tvärt-
om, sådant underlag finns det gott om,
men sjukdomsorsaken är inte giftver-
kan framkallad av amalgam. Orsaksme-

kanismerna är av annan natur och fristå-
ende från den miljöfaktor med vilken de
drabbade sammankopplar sina besvär.

Carl-Johan Göthe
med dr, docent,
Carl Molin
odont dr, professor emeritus,
Carl Gustav Nilsson
f d överläkare, Stockholm
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