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»Om Ni önskar tala med mig, var
vänlig definiera Era begrepp.«

Voltaire

❙ ❙  Göran Nilssons artikel »Varning för
alltför ensidig evidensbaserad medicin«
i Läkartidningen 20/01 (sidorna 2437-8)
gör mig en smula betryckt. Än en gång
publiceras i Läkartidningen en artikel,
som sätter likhetstecken mellan evidens-
basering och randomiserade studier. 

Detta likhetstecken finns inte – och
har aldrig funnits. Inte desto mindre ver-
kar det hela tiden finnas kollegor, som
strävar efter att skapa det – varpå miss-
förståndet fortlever, ingen till gagn och
mången till förvirring.  

Ta reda på kunskapsunderlaget
Evidensbasering innebär, att man tar
reda på underlaget för den kunskap man
tror sig ha. Om jag inte missminner mig,
är det högst rankade underlaget flera av
varandra oberoende, tillräckligt stora,
randomiserade, dubbelblinda cross-
over-studier med överensstämmande re-
sultat. 

Detta högsta rankade underlag har
aldrig påståtts vara något gudsord – sna-
rast det minst dåliga, som står till buds.
Efter det följer andra vetenskapliga un-
dersökningstekniker, som bedöms ut-
ifrån en fallande skala, vad gäller tillför-
litlighet, över »beprövad erfarenhet« till
den allra lägst rankade basen för »kun-
skap«; uttalande av känd auktoritet inom
det aktuella området. 

Idén är självklar; vet man på vilket
underlag man baserar sin »kunskap« kan
man också bättre värdera den i förhål-
lande till alternativa idéer. 

(Sedan är det en helt annan sak att
Cochrane-gruppen inte alltid lever som
den lär. Dess (in)famösa genomgång av
»debriefing«-insatser, som var något
helt annat än vad termen står för, har ti-
digare refererats i Läkartidningen – och
kritiserats av flera skribenter. Errare hu-
manum est.) 

Läkekonsten
Nilssons idéer om läkekonsten som nå-
got mer än »ren vetenskap« finner jag
inte ens kontroversiella – snarare själv-
klara. Jag gissar också att Nilsson delar
uppfattningen att läkekonst skall baseras
på en kunskapsgrund – »vetenskap och
beprövad erfarenhet«. Allt annat vore
charlataneri. 

Seriös medicinsk forskning och ut-
veckling baseras på de kunskaper som vi
(tror att vi) har i den givna situationen.

Ur den synvinkeln kan såväl Bertil von
Ahns som Eskil Kyhlins av Nilsson re-
fererade försök rättfärdigas – åtminstone
utifrån de värderingar och kunskaper
som rådde vid tiden för deras försök. 

Språklig klarhet
Det är illa nog att kliniker i allmänhet,
och akademiskt verksamma läkare –
som docenter – i synnerhet, inte kan hål-
la isär ganska enkla begrepp. Värre är att
Läkartidningen, som betonar vikten av
just evidensbasering, inte aktivt arbetar
för språklig klarhet. 

Med all respekt för skribenternas in-
tegritet; när redaktionen upptäcker ett
dubiöst språkbruk bör man rimligen på-
tala detta för korrigering före publice-
ring – inte bidra till att bibehålla, eller
öka, förvirringen. 

För femtielfte gången – evidensbasering är
inte detsamma som randomiserade studier! 

mig obegriplig. I Sverige är de veten-
skapliga kraven på läkarkårens utbild-
ningar generellt mycket höga, och de ut-
bildningarna är dimensionerade efter det
behov som finns. Vid majoriteten av de
tillstånd som akupunktur hävdats ha ef-
fekt mot har det inte visat sig verknings-
fullt överhuvudtaget. Alltså kan man
istället ifrågasätta det adekvata i att ha en
fyraårig utbildning på området. 

Vidare kan man ju redan utan försök
till vetenskapliga undersökningar förstå
att t ex homeopati, som Wallin nämner,
är helt verkningslöst. Det bygger ju en-
ligt företrädarna på att man behandlar
alla sjukdomar med vattenpreparat.

Vi har viktigare saker att lägga forsk-
ningspengar på än meningslösa behand-
lingar, och det är för mig (och förmodli-
gen för de flesta av mina kolleger) oer-
hört beklämmande att se att en företrä-
dare för riksdagen menar att våra skatte-
pengar skall gå till sådant trams när det
finns enorma hål i sjukvårdsbudgeten.

Röstfiske
Läkarförbundet har kalkylerat att vi
skulle behöva öka sjukvårdens andel av
bruttonationalprodukten till cirka 9 pro-
cent för att komma tillrätta med detta.
För att de pengarna skall kunna göra nå-
gon som helst nytta är det helt nödvän-
digt att de går till väsentligheter, och inte
till att fiska efter potentiella väljare ge-
nom att propagera för verkningslösa be-
handlingar som tyvärr har ett alltför stort
förtroende hos allmänheten. 

Avsätt istället pengar på att informe-
ra allmänheten om det lurendrejeri som
majoriteten av all alternativmedicin är.
Jag tycker att det är upprörande att man
genom denna typ av verksamhet försö-
ker göra ekonomisk vinning på männi-
skor som har sjukdomar vilka kanske
inte har någon känd bot.

Förbjud verksamheter utan effekt
En skärpning av Hälso- och sjukvårds-
lagen med en utvidgning om att förbjuda
de alternativmedicinska verksamheter
som inte kan visa effekt skulle vara en
betydligt bättre lösning än den som Gun-
nel Wallin föreslår. 

Dessutom borde man kombinera en
sådan ändring med ett tvång att de delar
av alternativmedicinen som faktiskt har
dokumenterad effekt skall utövas endast
av legitimerade personer och därmed in-
lemmas i skolmedicinen. 

På så sätt skulle man bli av med hela
problemet. Med en sådan lagstiftning
skulle det dessutom inte behöva avsättas
några speciella instanser utan all forsk-
ning på området skulle ingå på ett natur-
ligt sätt och därmed skulle problemet
som Gunnel Wallin tycker sig se vara
löst. •
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