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Vetenskaplig
information och
personliga råd
för att må bra

Görel Kristina Näslund. Hälsoprak-
tika för dig som är mitt i livet. 198 si-
dor. Stockholm: Natur och Kultur,
1997. Pris ca 285 kr. ISBN 91-27-
06731-9.

Recensent: Gösta Eliasson, distrikts-
läkare, Falkenberg.

Görel Kristina Näslund är hushålls-
lärare, medicine doktor, författare

och journalist. I sin avhandling påvisa-
de hon att kvinnor skiljer sig från män
och att lågutbildade skiljer sig från hög-
utbildade då det gäller s k hälsobeteen-
de. I en tidigare bok, »Skratta och må
bra», har hon skrivit om humorn och
skrattets betydelse för välbefinnandet.

Denna bok är en genomarbetad, po-
pulärmedicinsk, systematisk genom-
gång av ett antal faktorer som anses
kunna påverka människans hälsa, sär-
skilt om hon befinner sig »mitt i livet».
Boken innehåller vetenskaplig infor-
mation med hänvisningsreferenser men
också en mängd praktiska och personli-
ga råd om hur läsaren på egen hand bäst
skall vårda sin hälsa till kropp och själ.

Vetenskapligt underbyggda
vardagsanpassade råd
Boken inleds med ett kapitel om hur

författaren ser på livsstil och hälsobe-
teende, därefter behandlas i tur och ord-
ning psykisk stress, tandvård, fibrer och
fett i kosten, viktproblem, motion, to-
bak och alkohol, magproblem, blod-
tryck, osteoporos och sömn. En impo-
nerande del av innehållet bygger på in-
tervjuer med forskare och läkare, och
kapitlen är granskade av ett urval sak-
kunniga på respektive område, bland
annat av livsmedelsverkets Åke Bruce.

Boken namn, »Hälsopraktika»,
tycks valt för att associera till den gam-
la bondepraktikan, en samling enkla
och auktoritära råd som gjorde det lätta-
re att hantera tillvaron. »Hälsoprakti-
kan» kan kanske ha samma orienteran-
de funktion i vår egen tid där männis-
korna ständigt utsätts för motsägelse-
full hälsopropaganda. Bondepraktikan
var väl mer byggd på erfarenhet än ve-

tenskaplighet och är nu omodern, men
det intressanta är att vi, trots att vi be-
känner oss till modern vetenskap, fort-
farande är benägna att hänge oss åt al-
ternativa, vetenskapligt oprövade be-
handlingsformer och ibland lever mera
efter tro än vetande. Kanske behöver vi
fortfarande, förutom naturvetenskap
och kalla fakta, just dessa praktikor. 

Därmed inte sagt att »Hälsoprakti-
kan» skulle sakna vetenskaplig under-
byggnad. Tvärtom, referenserna till ve-
tenskapliga artiklar är många, och för-
fattaren är noga med att ange källan till
påståenden av olika slag. Men veten-
skapliga fakta blir i boken till personli-
ga och vardagsanpassade råd. Färgbil-
der saknas, i stället innehåller texten
värme och humor samtidigt som ett fler-
tal citat av kända och okända författare
lyser upp här och där, liksom ett flertal
enkla matrecept. Detta måste uppfattas
så att författarinnan medvetet sökt und-
vika det förnumstigt torra mässandet
och de storvulna färgbilder som många
andra hälsobiblar består av.

Några invändningar
Boken är dock inte alltigenom pro-

blemfri. Risken för negativa psykolo-
giska effekter, ja till och med hälsoris-
ker, framkallade av »vetenskapligt un-
derbyggda» och välmenande hälsoråd
känner vi väl till. Rådet till de manliga
läsare av »Hälsopraktikan» som råkat
väga för litet vid förlossningen att »ha
en extra försiktig livsstil» är inte välun-
derbyggt bara för att professor Hans
Lithell i Uppsala har funnit att en tredje-
del av höga blodtryck hos äldre män kan
förklaras av låg födelsevikt!

Högt blodtryck beskrivs i boken när-
mast som ett tillstånd som kommer att
leda till demens, infarkt och slaganfall.
Uttrycket »The silent killer», ett uttryck
som närmast för tanken till amerikan-
ska annonser för blodtrycksmedel,
nämns i boken. På samma sätt beskrivs
kolesterolprovet där ett värde >5 är »för
högt». Här saknas en diskussion om
riskfaktorer inklusive rökning och deras
inbördes betydelse. 

En redogörelse för sambandet mel-
lan tryptofanmetabolism, kolhydratin-
tag och sömnighet som förklarar varför
det inte är bra att äta proteiner på kvälls-
kvisten tycks mig halsbrytande överför-
enklad.

Unik bok med högt läsvärde
Även om dessa invändningar är nog

så viktiga har boken ett högt läsvärde,
inte minst genom sin mänskliga och

personliga ton. Boken är unik i sitt slag,
och den kan rekommenderas till många
patienter, kanske i första hand medelål-
ders kvinnor, som önskar inhandla en
seriös och vettig liten hälsopraktika
med goda råd att hålla sig till. •

Sammanställning
av aspekter
på den kliniska
medicinen

Henrik R Wulff, Peter C Gøtzsche.
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Epitetet för dagen: evidensbaserad.
Kring den sunda kärnan – att våra

kliniska beslut ska grundas på bästa till-
gängliga vetenskapliga underlag – väx-
er lager på lager av allt fluffigare nytt-
jande av ordet evidensbaserad. Den se-
naste trenden är att läkemedelsföreta-
gen förser sina gamla budskap med den-
na garnering. 

Det är då tryggt att veta att – även om
själva termen är en innovation – det


