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Debatt

❙ ❙ Sedan länge är det känt att resultaten
rörande effekten av vissa läkemedel kan
sammanställas på ett sätt som är gynn-
samt för läkemedelsföretagen. Flera far-
makologiska tidskrifter är därför synner-
ligen restriktiva med att acceptera artik-
lar som är baserade på resultat som er-
hållits i forskningsprojekt, som stötts av
läkemedelsindustrin. 

Proceedings från sponsrade symposier
I så kallade proceedings från symposier
anordnade av industriföretag föreligger
ofta ett påtagligt missbruk i vad avser
publiceringen av tillrättalagda data.
New England Journal of Medicine har
därför rekommenderat andra tidskrifter
att inte publicera dylika symposierap-
porter, såvida det inte klart angivits vem
eller vilka som stått som arrangörer eller
ekonomiska garanter. 

Marknadsföringen har varit särskilt
intensiv beträffande sedativa och cen-
tralstimulantia, vilket kan bero på svå-
righeterna i att avgränsa indikationsom-
rådena för dylika läkemedel. En för ett
par år sedan publicerad symposierapport
med olika aspekter på Ritalinas farma-
kologi och terapeutiska effekter är otvi-
velaktigt exempel på en dylik typ av
marknadsföring [2].

Problem angående intressekonflikter
gäller inte endast vetenskapliga publika-
tioner rörande indikationer för och ef-
fekter av läkemedel utan också sådana
med anknytning till jordbruk och in-
dustri. Forskningsresultatet kan således
utnyttjas för att överbetona betydelsen
av vissa produkter eller för att förringa
biverkningar eller andra skadeeffekter
av gifter, som sprids i vår miljö.

E-vitamin på 1950-talet
Ett exempel på hur industriella intressen
kan påverka forskningens inriktning och
tolkningen av erhållna resultat är den

omfattande ordinationen av E-vitamin
under 1950-talet. I slutet av 1940-talet
köpte familjen Dupont en fabrik för
framställning av bl a tokoferol. Några år
efter förvärvet arrangerade New York
Academy of Sciences en av Dupont
stödd konferens, vid vilken ett flertal
forskare belyste E-vitaminets gynnsam-
ma förebyggande effekt på en rad olika
sjukdomstillstånd. De hållna föredragen
trycktes sedan i form av ett supplement
till Transactions of New York Academy
of Sciences. 

Pro- och prebiotika
Under det senaste decenniet har ett otal
artiklar publicerats rörande pro- och pre-
biotikas välsignelsebringande effekt.
Många av dessa projekt har stötts av
livsmedelsindustrin. En del av publika-
tionerna bygger på seriöst genomförda
forskningsprogram, under det att andra
bidrag innehåller rapporter som är helt
undermåliga ur vetenskaplig synpunkt.

Passiv rökning
Betydelsen av redovisning huruvida för-
fattare av vetenskapliga artiklar står i be-
roendeställning till näringslivet framgår
av den publikationsbias som känneteck-
nat den forskning som behandlat den
passiva rökningens skadeverkningar.
En granskning av de 106 artiklar som
publicerats 1980–1995 rörande följden
av passiv rökning visade att 33 procent
av rapporterna funnit att den är skadlig,
under det att resten, dvs 67 procent, inte
kunde visa någon skadeverkan. Av de
författare som fann att passiv rökning var
oskadlig hade 74 procent anknytning till
tobaksindustrin, under det att endast 26
procent saknade en sådan bindning [3].
Författaranknytning till tobaksindustrin
var den enda faktor av betydelse för slut-
satsen att passiv rökning är oskadlig
(P<0,001).

I avsikt att utveckla metoder för att
förbättra tillförlitligheten av vetenskap-
liga bidrag kommer en plenarsession om
»Editing and scientific truth: conflict of

interest?« att hållas vid den kommande
kongressen för European Association of
Scientific Publications i Bath i juni 2003
[4].

Scientologerna
I sitt inlägg tar Fahlén upp frågan huru-
vida en trosinriktning kan inverka på
tolkningen av publicerade vetenskapliga
resultat. Med tanke på att så kan vara fal-
let underkänner han de två av mig refe-
rerade författarna som tillhör sciento-
logikyrkan. Otvivelaktigt kan personer
som bekänner sig till vissa trosläror för-
neka etablerade vetenskapliga sanning-
ar, vilket framgår av förbudet mot att
undervisa om utvecklingsläran i vissa
skolor i det amerikanska bibelbältet i
Mellanvästern.

Har dock blivit publicerade
De forskare som Fahlén anser vara otill-
förlitliga har dock beretts tillfälle att
framföra sina synpunkter i Science. Tid-
skriftsredaktören, som knappast torde
varit ovetande om dessa författares tros-
inriktning, har dock valt att acceptera de-
ras inlägg. Kanske det ansågs vara av
värde att initiera en debatt inom ett äm-
nesområde med många oklara frågor. 

Även i annat sammanhang har redak-
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I sitt inlägg tar Fahlén upp
frågan huruvida en trosin-
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de om dessa författares
trosinriktning, har dock valt
att acceptera deras inlägg. 



❙ ❙ I ett av Läkartidningens senaste num-
mer (10/2002) ägnar man sig åt ett an-
geläget tema som framför allt koncen-
trerar sig kring barn, ungdomar, övervikt
och diabetes. Problemet är angeläget
och ligger uppenbarligen helt rätt i tiden
– alla internationella tecken tyder härpå. 

Den övergripande slutsatsen av artik-
larna i temanumret är att det framför allt
är välfärden och vår livsstil som ligger
bakom den olycksbådande utveckling-
en. Och för att illustrera detta har man på
Läkartidningens omslag en mycket
vackert fotograferad hamburgare.

Hamburgaren som symbol
Hamburgarna får nuförtiden klä skott för
mycket. McDonald’s är en av USAs
största arbetsgivare, i paritet med ameri-
kanska krigsmakten. Företagets ambi-
tion är att flertalet amerikaner i stor-
stadsområden skall kunna få sin ham-
burgare inom fyra minuters transportav-
stånd. 

Hamburgaren har symbolvärde: den
har uppfattats som västvärldsinflytande
i de gamla kommunistländerna och i
Sydostasien, som markör för social jäm-
likhet i kön och som rättvisa i portions-
storlek mellan könen.

Bovarna är läsken, senapen, ketchupen 
Men man kan fråga sig om det verkligen
är adekvat att använda själva hamburga-
ren som uttryck för den fetmadrivande
välfärden. En vanlig hamburgare be-
höver inte vara ett särskilt dåligt måltids-
alternativ. Den (tyvärr) rätt fiberfattiga

brödbiten, grönsakerna och den grillade
köttfärsskivan är ju egentligen inte bo-
var i kalorisammanhanget. Mera be-
kymmersamma är tillbehören – läsk,
söta desserter och senap & ketchup – i
princip 50-procentiga sockerlösningar.
Nya färska undersökningar visar till ex-
empel att kolhydrater i flytande form
inte ger de mättnadssignaler som kol-
hydrater i fast form ger upphov till. 

Det kanske är hamburgaren som livs-
stil som är bekymret mer än själva kött-
färsen mellan brödskivorna? 

Snabbmaten som gastronomisk utmaning
Vid ett snabbmatssymposium 1999 i
samarbete mellan Gastronomiska Aka-
demin och Svenska Läkaresällskapet
visade vi att man faktiskt kan se snabb-
måltiden som en gastronomisk utma-
ning, och inte i alla lägen behöver för-
knippa den med dålig måltidskvalitet. 

Sushi, som nu snart har uppnått
snabbmatsstatus, börjar finnas tillgäng-
ligt på många ställen runt om i landet och
hör till det absolut nyttigaste man kan
äta. Kebaben behöver inte heller vara ett
dåligt alternativ.

Sammanfattningsvis är att konstatera
att hamburgaren har blivit en tacksam
men väl sliten symbol för fettbildande
snabbmat. Det finns många andra pro-
dukter och måltidsföreteelser som man
lika gärna skulle kunna skjuta in sig på.
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Hamburgaren är förtalad 
– men ät gärna sushi!

Sushi är en
japansk maträtt
bestående av
sötsura riskuddar
dekorerade med
fisk eller skaldjur.
De serveras ofta
tillsammans med
rostade sjögräs-
blad (nori maki)
fyllda med ris och
olika grönsaker.
Utöver rå fisk kan
man även använda
kokt och grillad
fisk, grönsaker och
kött. 
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tionen för Science accepterat kontrover-
siella artiklar, såsom ett av Taleyarkhan
och medarbetare författat arbete rörande
induktionen av sonoluminiscens i lös-
ningar av deuterad aceton som utsatts för
ljudvågor och bestrålning med neutroner,
varefter deuterium–deuterium-fusion
skulle kunna uppstå i bildade bubblor [5].
I en redaktionell artikel skriver chefre-
daktören att han valt att publicera artikeln
trots att vissa kolleger till författarna vid
Oak Ridge yrkat på  refusering [6]. 

Redaktören motiverar sitt ställnings-
tagande med att den aktuella artikeln
skulle kunna utgöra ett framsteg inom
energiforskningen, eftersom den kan ge
anvisningar om en metod för att uppnå
fusion genom att nödvändig hög tempe-
ratur erhålles i slutna rum, dvs i bubblor-
na. Motstånd mot en vetenskaplig rap-
port kan bero på att den är otillförlitlig
eller på att det föreligger personliga mot-
sättningar. Att patenträttsliga förhållan-
den också kan vara av betydelse har tidi-
gare diskuterats i Science [7].

Berzeliussymposium om ADHD i höst
Det är väl belyst att metylfenidat påver-
kar transporten av dopamin. Åsikts-
skillnaderna beror framför allt på att det
ännu är oklart varför svaret på metyl-
fenidat skiljer sig hos barn med ADHD
från det hos vuxna, och att långtids-
effekten och den eventuella tillvänj-
ningsrisken vid denna behandling ännu
är outredda. 

Det är dock en förhoppning att dessa
frågor snart skall bli lösta och att det
skall bli möjligt att nå enighet om far-
makologisk behandling av ADHD vid
det Berzeliussymposium som kommer
att hållas i Svenska Läkaresällskapets
regi under våren 2003.
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