
Ett seminarium om evidens-
baserad medicin och medicin-
journalistik arrangerades nyli-
gen i regi av SBU och Sällskapet
svenska medicinjournalister.
Mötet, med underrubrik »Beho-
vet av kritisk rapportering»,
diskuterade bl a om det är
möjligt – eller ens önskvärt – att
undvika falska förhoppningar i
den medicinjournalistiska
rapporteringen?

– Kvalitet är inte mitt enda kriterium
på en god medicinsk artikel. Det förkla-
rade helt frankt TTs inrikes nyhetschef
Anders Rhodiner – som var en av panel-
deltagarna vid seminariet om medicin-
journalistik i Stockholm 9 september.

Lika profilerat uttryckte sig David
Gilbert, patientföreträdare från Kings
Fund i London, som kritiserade den me-
dicinska forskningen för dess hemlig-
hetsmakeri och medicinjournalistiken
för dess svart-vita förenkling.

TT, där Anders Rhodiner varit inri-
kes nyhetschef i tretton år, är ett av to-
talt relativt få svenska massmedier som
anställt egna medicinreportrar.

– Men de ska inte hålla på och skriva
artiklar som ger dem poäng hos veten-
skapsmännen, säger han. TT servar
dagspressen med dess breda läsekrets
och då måste medicinartiklarna vara
lättfattliga och ha bäring på vanligt
folks problem. 

Prioriterar »talk of the town»
Anders Rhodiner betonar att kva-

liteten på artiklarna inte är det enda kri-
teriet på om de är bra eller dåliga. Lätt-
fattligheten är väl så viktig.

På frågan vad TT prioriterar i sin me-
dicinjournalistik svarar Rhodiner:

– Jag måste motvilligt medge att det
är sådant som är »the talk of the town»:
aids, vissa barnsjukdomar ... HSAN-
ärenden går också hem. Vid en diskus-
sion för en tid sedan efterlyste jag artik-
lar om hur man botar baksmälla i stället
för fler transplantationsartiklar. Fast jag
förstod av de övrigas reaktion att det
borde jag inte ha gjort.

Som patientföreträdare, verksam vid
Kings Fund i London, står David Gil-
bert mitt i korselden av medicininfor-
mation från läkemedelsföretag och tid-
ningar. Han har för länge sedan insett att
ökad information inte betyder ökad sä-
kerhet – utan tvärtom. 

– Ju mer information desto osäkrare
blir konsumenterna över vad de ska hål-
la sig till, säger han.

Han har också sett vilka höga för-
väntningar genombrottsmedicinerna

skapar – och de platta fall som kan föl-
ja. Som exempel nämner Gilbert Alz-
heimermedicinen Aricept som haussa-
des i januarinumret av 1997 års Drug
Therapeutic Bulletin för att ett halvår
senare omnämnas i betydligt svalare or-
dalag.

– På vissa håll i England anammades
det positiva budskapet om Aricept av
ansvariga myndigheter – av andra inte,
säger David Gilbert. 

– Situationen blev bisarr. Personer i
vissa delar av landet frågade varför de-
ras anhöriga inte kunde få medicinen
när de hade hört  att den gavs till patien-
ter på andra håll i landet. England hade
då ännu inte den centralstyrning av god-
kända läkemedel som vi dessbättre ska
få nu.

David Gilbert har beska synpunkter
på medicinsk forskning och journalis-
tik. Han beskriver forskningen som
överdrivet hemlig och försiktig och di-
rekt okänslig för allmänhetens behov av
information. 

Medicinjournalistik i svart-vitt?
Inom medicinjournalistiken ser han

risker med dess ökade makt och infly-
tande, dess tendenser att underhålla i
stället för att informera, en svart-vit
verklighetsbeskrivning och en okritisk
hållning.

– Värst är kanske stereotyperna, sä-
ger Gilbert och understrykar att han
främst talar om England. 
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Lauri Laitinen kommenterar svaret från Sveriges Television:

Granska gärna men desinformera inte
SVT har ovan bemött mitt in-

lägg. Trots mina klargöranden
fortsätter man med desinforma-
tion såsom framgår av följande:

1. Jag har alltid uppskattat undersökan-
de journalistik som en viktig del av den
demokratiska processen. Men jag har
rätt att kräva att den inte medvetet för-
falskar fakta. Tyvärr har detta skett både
i det kritiserade TV-programmet och
återigen i SVTs ovanstående svar.

2. Det är svårt att förstå varför SVT i sitt
svar till mig flera gånger blandar in pro-
fessor Mindus i den fråga som rör min
patient. För klarhetens skull vill jag
nämna att jag aldrig haft samarbete med

professor Mindus, ej heller arbetat på
Karolinska sjukhuset.

3. SVT skriver att »Torsten» känt sig
hotad och kränkt av mitt telefonsamtal
den 7 juni 1998. Jag har aldrig under
min 40-åriga aktivitet som neurokirurg
hotat en patient. Jag kontaktade honom
per telefon för att kunna vara säker på
att det var han som uppträdde i Norra
magasinets program och för att kunna
ge en riktig version av hans fall. Jag
identifierade »Torsten» i programmet,
inte som förstått genom hans gångsätt
utan genom hans röst.

4. Jag har varken i mitt inlägg i Läkar-
tidningen eller i något annat samman-
hang blottat patienten »Torstens» iden-

titet. För att påvisa att SVT verkligen
desinformerat tittarna var jag tvungen
att presentera en kort sammanfattning
av journalanteckningar och citera vissa
delar. Men ingen, bortsett från »Tor-
sten» och SVT, kunde veta vem »Tor-
sten» egentligen var.

5. SVT påstår i sitt svar att jag inte skul-
le ha hjälpt »Torsten» till rehabilitering.
Detta stämmer inte. Jag har ett antal ko-
pior av mina remisser till psykiatrer,
psykologer, rehabiliteringsexperter och
hypnos- och smärtspecialister samt de-
ras remissvar. Även »Torsten» har skri-
vit och tackat mig för det, t ex 30 sep-
tember 1998: »Tack för Ditt snabba svar
på min vädjan och att Du visar vilja att
hjälpa mig.»
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– Jag är dödstrött på hur man fortfa-
rande i engelsk press beskriver de men-
talsjuka som ständigt farliga personer.

David Gilbert har sin bild av den ide-
aliske medicinreportern. Vederbörande
ska på en och samma gång vara veten-
skapsman(kvinna), kritiker, utredare,
pedagog och navigatör.

Lawrence K Altman, medicinjour-
nalist vid New York Times och assoc-
iate professor vid New York University
Medical School (se även separat artikel)
flyttade i sitt anförande över tyngd-
punkten från reportrarna till de medi-
cinska bedömarna.

Han ställde den retoriska frågan om
dessa granskare av medicinartiklar un-
der publicering är konsulter till tid-
ningsutgivarna och redaktörerna eller
till artikelförfattarna.

– Har granskarna för mycket makt?
Vad krävs egentligen för att få vara me-
dicinska bedömare? Måste det vara en
outsider eller kan det vara någon an-
ställd på redaktionen, undrade Lawren-
ce K Altman.

Han påminde om ett uppmärksam-
mat fall med multipel plötslig späd-
barnsdöd i en och samma amerikanska
familj (händelser som inträffade för ett
par decennier sedan). 

Någon drog slutsatsen att det var
ärftligt betingat att en och samma familj
miste fem spädbarn. En artikel med den
hypotesen publicerades och gav ett
enormt eko. Miljontals dollar i skatte-
pengar allokerades till forskning base-
rad på denna slutledning. Så småning-
om tog historien en vändning. 

År 1995 dömdes modern i familjen
för att ha mördat spädbarnen eftersom
hon inte stod ut med deras gråt. •

Medan superspecialisterna produ-
cerar ett växande antal medicins-

ka studier och ett kraftigt ökande infor-
mationsflöde tvingas  allmänläkare och
medicinjournalister täcka in ett allt stör-
re kunskapsfält. Här kan den evidensba-
serande medicinen (EBM) vara till
hjälp.

Vad är nytt med evidensbaserad me-
dicin (EBM) och vem ägnar sig åt det?
Vilken betydelse har EBM för patien-
terna, forskarna och vårdpersonalen?
För journalisterna och redaktörerna? 

Mona Britton, docent i internmedi-
cin och medicinskt sakkunnig på SBU,
beskriver EBM som att »medvetet an-
vända bästa tillgängliga bevis när det
gäller beslut om vård för enskilda pati-
enter».

Bevisen kan vara systematisk littera-
turöversikt och sökning i databas om-
fattande all tillgänglig litteratur, säger
Mona Britton.

– Bevisen kan också vara randomi-
serade kontrollerade studier för att till
exempel prova en viss medicin. Patien-
ter lottas in i en grupp som får den aktu-
ella medicinen och i en kontrollgrupp
som inte får den. Indelningen via lott-
ning är viktig.

Till bevisen räknas också metaana-
lys, dvs resultatet från flera kontroll-
grupper vägs samman.

Mona Britton hänvisar också till
SBUs mer samhällsinriktade metod att

utvärdera en medicins effektivitet. Här
vägs även etiska, sociala och ekonomis-
ka aspekter in. Sådana SBU-bevis finns
redan tillgängliga när det gäller preope-
rativa rutiner, ryggont, måttligt förhöjt
blodtryck, mätning av bentäthet, strål-
behandling av cancer, östrogenbehand-
ling och neuroleptika.

Utvärderingen av olika mediciners
effektivitet för ryggont väckte uppseen-
de med sin dystra slutsats att bästa me-
dicinen för de drabbade av ryggont var
att »leva som vanligt», dvs ingen medi-
cin var särskilt effektiv. Även utvärde-
ringen av höjt blodtryck drog till sig
uppmärksamhet. Där blev slutsatsen att
den billigaste medicinen var den bästa.

För närvarande utvärderar SBU me-
toder för rökavvänjning, ultraljud vid
graviditet, behandling vid alkohol- och
narkotikaproblem, relationen läka-
re–patient, indikation för kranskärls-
ingrepp, behandling av fetma och avan-
cerad hemsjukvård.

Som ett slutgiltigt exempel på att den
medicinska informationen kan vara
svår att hantera visade SBUs styrelse-
ordförande Kjell Asplund, professor i
internmedicin, ett diagram från höstens
hjärtkongress i Wien. Det innehöll in-
formation från en tioårsstudie inom
Monica-projektet – men budskapet
drunknade i en mängd socioekonomis-
ka faktorer som man visste existerade
men som inte framgick av diagrammet.

Iréne Olsson
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SVT påstår ytterligare att jag »vid te-
lefonsamtalet (7 juni 1998) lovat ordna
en remiss till en smärtlindringsklinik.
Detta löfte har till dags dato inte infri-
ats.» Påståendet är oriktigt. Jag skicka-
de samma dag, alltså 7 juni 1998, en re-
miss till den smärtklinik som »Torsten»
själv föreslog. Ett svar från smärtklini -
ken kom ett par veckor senare med ko-
pia till patienten och till en neurokirur-
gisk ryggspecialist.

6. SVTs påstående om »Torstens» sjuk-
domsdebut år 1987 stämmer inte över-
ens med uppgifterna i hans sjukjourna-
ler och läkarintyg. Enligt Sophiahem-
mets journal hade patienten »insjuknat
1981 … kunde dock arbeta under åren
84–87, men därefter har hans tillstånd
kontinuerligt försämrats». Enligt ett
specialistintyg till försäkringskassan
hade patienten 1981 insjuknat akut med
en »allergisk chock» då han ätit räkor
och druckit whisky. »Allting blev kaos i
huvudet och han drabbades av ett för-

virringstillstånd … Han hade ändå varit
i arbete fram till 1989.»

Patienten fick en kopia av sjukjour-
nalen av mig och protesterade inte mot
uppgifterna. Specialistintyg till försäk-
ringskassan och sjukhusjournaler byg-
ger närmast på de uppgifter som patien-
ten själv ger, och det är naturligt att vis-
sa diskrepanser förekommer. Det som
är glädjande att notera är att han, enligt
SVT, efter kapsulotomin hade kunnat
arbeta »på halvtid till 1996 då han blev
sjukpensionerad». Kanske fick han
ändå någon hjälp av operationen.

7. Det är god vårdsed att alla patienter
som remitteras till kapsulotomi bör ha
gått genom adekvata konservativa tera-
piformer. Detta innebär bl a att de fått
befintliga mediciner och psykoterapi
samt varit inlagda på psykiatrisk klinik.
Tyvärr svarar ett antal patienter inte på
dessa vårdformer. Då kan kapsulotomi
komma i fråga. Den enda väl dokumen-
terade biverkningen av operationen be-

står av postoperativ trötthet. Sömnen
blir i regel bättre. Viktökning behöver
inte alls vara en negativ förändring,
tvärtom beskriver många patienter den
som ett tecken på psykiskt och fysiskt
välmående. Oftast ger operationen en
god och långvarig hjälp.

Det är därför som seriösa psykiatrer
fortfarande remitterar patienter till neu-
rokirurg. Om resultaten inte hade varit
övervägande positiva, skulle psykiat-
rerna upphört med att skicka remisser
och kapsulotomin skulle ha dött ut för
årtionden sedan. De positiva effekterna
och de få biverkningarna har gjort att
allt fler psykiatrer konsulterar neurokir-
urg. Kirurgen är aldrig en initiativtaga-
re till operativ behandling i dessa fall.

Det är utmärkt att SVT fortsätter
med uppsökande journalistik. Men en
statlig institution har inte rätt att sprida
falsk information. Det är patienterna
och inte läkarna som lider av det.

Lauri Laitinen

Svårt hantera mängden medicinsk information

Budskapet kan drunkna


