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EBATT DEBATT 
en av en ny teknologi – man vidgar in-
dikationsområdet och inför teknologin
som rutin, kanske utan tillräckligt
grundlig prövning. 

Lobotomi kan betraktas som en lä-
karinitierad behandlingsform liknande
många andra kirurgiska ingrepp, exem-
pelvis Billroth II-operationer. Loboto-
mi skiljer sig från sterilisering genom
att många av de sistnämnda genomför-
des på samhällets initiativ på förment
eugeniska grunder.

En del steriliseringar genomfördes
emellertid i samråd med patienten – inte
sällan en »utsläpad kvinna» – och det är
därför problematiskt att hävda att samt-
liga 62 888 individer som steriliserades
under åren 1935–1975 var föremål för
tvångssterilisering. Man kan även argu-
mentera för att några av de sterilisering-
ar där det fanns en social indikation var
motiverade enligt principen att göra
gott – idag »tvångsbehandlar» vi denna
kategori av patienter med hormonell
antikonception. 

Noggrannhet vid val 
av analogi till nazi-experiment
Det finns en risk med att på ett lättvin-

digt sätt göra jämförelser mellan det som
ägde rum i de nazistiska koncentrations-
lägren med andra dåtida såväl som nuti-
da kontroversiella företeelser. Om man
anser att det finns en principiell likhet i
något avseende bör denna likhet specifi-
ceras. I annat fall kan en antydan av ana-
logi med nazi-experiment användas som
ett sätt att sätta punkt för en dialog. 

Dessutom går det lätt inflation i den-
na typ av argument, och de bör därför
reserveras för de tillfällen där de fak-
tiskt är tillämpbara. Att använda sig av
nazi-experimentanalogier på ett adek-
vat sätt är också en form av läkarmoral. 
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Red

Celiaki påträffas hos personer i
alla åldrar med ärftlig benägenhet att
inte tåla ett eller flera av de proteiner
som kallas gluten. Celiaki känne-
tecknas av typiska förändringar i
tunntarmsslemhinnan som normali-
seras när gluten utesluts ur kosten.
Behandlingen med en glutenfri kost
är livslång och syftar till att bibehål-
la en normal tarmslemhinna för att
minska risken för olika komplikatio-
ner.

Den glutenfria kosten definieras
av Codex 1981 som en kost där den
totala kvävehalten av det gluteninne-
hållande sädeslaget i en produkt ej
överstiger 0,05 g per 100 g, vilket
motsvarar 0,3 g protein per 100 g. En-
ligt gällande Codex finns gluten i sä-
desslagen vete, korn, råg och havre.
Senare tids forskning har emellertid
ifrågasatt att havre skulle vara skad-
ligt vid celiaki och i en litteraturge-
nomgång (Läkartidningen 30–31/
1999) sågs inte heller några belägg
för detta.

Celiaki är ett numera vanligt till-
stånd och ändringar i kostrekommen-
dationerna påverkar många i samhäl-
let. Vid den tredje Celiakidagen i
Norrköping den 29 september i år
gavs deltagarna en bred presentation
av havre som ett tillskott till behand-
lingen av celiaki. Efter en öppen dis-
kussion med deltagande läkare, die-
tister samt företrädare för patienter
(Svenska celiakiförbundet) och livs-
medelsindustrin enades de samlade
experterna på celiaki hos barn och
vuxna om följande rekommendatio-
ner om havre vid celiaki.

Rekommendationer
Resultatet av ett antal kliniska stu-

dier talar för att havre kan ingå i kos-
ten hos de allra flesta vuxna med celi-
aki. Det stöds av vunna patienterfaren-
heter, havres olika positiva egenskaper
samt det faktum att havre aldrig enty-
digt visats vara skadligt vid celiaki.

I avvaktan på det slutliga resultatet
av pågående studier rekommenderas
barn och ungdomar upp till 18 år att
inte äta havre.

Det ska vara helt frivilligt att låta
havre ingå i behandlingen av celiaki.
Det ska baseras på ett personligt ställ-
ningstagande och bör ske i samråd
med behandlande läkare, med doku-
mentation och uppföljning som ett na-
turligt led i en patient–läkarrelation.

Havre (gryn, mjöl och flingor)
som finns i handeln idag får – liksom
t ex majs, ris, hirs och bovete – enligt
spannmålskungörelsen innehålla upp
till 5 procent av annan spannmål. Hit-
tills gjorda analyser av havre har visat
att åtminstone i havregryn har de
spårmängder av gluten från vete,
korn och råg som påträffats varit jäm-
förbara med de spårmängder som kan
återfinnas i vetestärkelsebaserade
glutenfria produkter.

Inga havreprodukter får saluhållas
som glutenfriaeller lämpliga vid ce-
liaki. Producenter av havreprodukter,
såsom gryn, mjöl och kli uppmanas
redovisa innehållet av vete, råg och
korn i sina produkter och uppmuntras
att som komplement till dagens sorti-
ment erbjuda havreprodukter som är
kontrollerade och fria från tillbland-
ning av annan spannmål.
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