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Korrespondens

Okritiskt om alternativmedicin
❙ ❙ Ingela Björck presenterar i Läkartid-
ningen 11/2002 (sidan 1170) en entu-
siastisk rapport om aktuell forskning
inom alternativ/komplementär medicin i
USA. Hon citerar därvid inledningsvis
högsta chefen för National Center for
Complementary and Alternative Medi-
cine (CCAM), Stephen Strauss, då han
som bakgrund till forskningen anger be-
hovet hos en allmänhet, som i allt större
utsträckning använder sig av icke natur-
vetenskapligt grundad medicin, att få
reda på »vad som fungerar och inte fun-
gerar«. Redan denna utgångspunkt är
värd en kommentar.

Rapport om alternativmedicin i USA 1993
1993 publicerade Eisenberg och med-
arbetare en rapport om användningen av
alternativmedicin i USA (Unconven-
tional medicine in the United States: pre-
valence, costs, and patterns of use. N
Engl J Med 1993;328:246-52). 

Denna studie ansågs visa en mycket
hög och tilltagande användning av alter-
nativmedicin bland den amerikanska all-
mänheten. Slutsatserna baserades på en
telefonenkät, där 1 539 personer av ur-
sprungligen screenade 5 158 besvarade
frågor om sin hälsa och om den typ av
behandling man använde. Även bortsett
från detta icke obetydliga bortfall har
dess slutsatser sedermera utsatts för hård
och berättigad kritik, t ex nyligen av Tim
Gorski i Scientific Review of Alterna-
tive Medicine. 

Vag definition
Eisenberg uppnådde en hög användar-
frekvens (34 procent) i stor utsträckning
genom att tillämpa en så vag definition
av alternativmedicin att inte bara zon-
terapi, örtmedicin och homeopati, utan
också metoder som ryggradsmanipula-
tion, relaxation och hypnos – dvs sådana
som i rätt sammanhang sedan länge an-
ses ha en plats inom naturvetenskapligt
grundad medicin – inkluderades däri. 

Detta hindrade inte att hans studie
skall ha spelat stor roll för Kongressens
beslut 1994–1995 att släppa Food and
Drug Administrations mest rigorösa
kontroll av hälsokost/naturmedel och
dess försäljning, vilket ledde till en ex-
plosiv ökning av okritisk marknadsfö-
ring och konsumtion av tveksamma pro-
dukter.

Myndigheter etablerades
Kongressens beslut att 1995 upprätta
Office of Alternative Medicine (OAM)
och senare det därtill anknutna Center
for Complementary and Alternative
Medicine (CCAM) påverkades också av

den genom Eisenbergs studie spridda
uppfattningen att bruket av alternativa/
komplementära metoder nu blivit så om-
fattande bland USAs befolkning att ut-
vecklingen inte stode att hejda – även
om man önskat det.

Eisenbergs studie är sålunda ett ex-
empel på forskningens dynamiska ka-
raktär – felaktiga beskrivningar av verk-
ligheten kan, om de ges tillräcklig luft
under vingarna, inverka på densamma
och därmed bli sanna.

Gett ringa avkastning hittills
Upprättandet, under National Institutes
of Health, av OAM och CCAM har dock
under snart ett decennium, trots generö-
sa medel, ännu inte avsatt några impone-
rande resultat. Man har inte ens kommit
igång med att vetenskapligt granska den
entusiastiske initiativtagarens, senator
Tom Harkins, påstående att bipollen bo-
tat hans hösnuva. De studier som pågår
beträffande johannesört, ginko och glu-
kosamin anses av utomstående bedöma-
re som väl designade, men sannolikt
ändå inte möjliga att dra några kliniskt
användbara slutsatser av. 

Kritiken mot OAM
Man hade därför önskat att Ingela Björk
något mera sökt problematisera sitt
ämne. Hon hade också bort beakta att en
betydande del av det vetenskapliga sam-
fundet i USA är starkt kritiskt till OAM,
som bl a kallats »a full employment pro-
gram for pseudoscientists and poor qual-
ity physicians« (citerat efter Wallace
Sampson, MD, redaktör, The Scientific
Review of Alternative Medicine, och
Clinical Professor of Medicine at Stan-
ford University), och att läkare med
tveksamt vetenskapligt rykte innehar
framskjutna positioner däri. 

I den mån Ingela Björcks hänvisning

till »forskare som specialut-
bildats för att göra studier på
området« syftar på entusias-
tiska förespråkare för home-
opati respektive UFOn, som
Dr Wayne B Jonas och Dr
James S Gordon, utgör detta
ingen garanti för hög veten-
skaplig halt.

Förundras över fel saker
Mig tycks det också som om
Ingela Björck ibland
förundras över fel saker be-
träffande de uppgifter hon
presenterar som alternativ-
medicinska forskningsrön.
Att man med PET-kamera
kan iaktta hur hjärnareor för

färgseende aktiveras då patienter hypno-
tiseras att se motsvarande färger skulle
knappast förvåna en neurofysiolog. 

Och när hon skriver att akupunktu-
rens verkningsmekanismer »inte bara«
kan förklaras utifrån qi’s flöde i meridi-
anerna, utan också med begrepp som
signalsubstanser och kroppsegna opia-
ter, slår hon inte bara in en öppen dörr –
hon lämnar den dessvärre öppen för fö-
reställningen att energiflöden och meri-
dianer verkligen skulle kunna erbjuda en
alternativ förklaring till fysiologiska och
medicinska fenomen, utan att vi därvid
först bleve tvungna att bortse från mer-
parten av den kunskap i fysiologi och
medicin som vi faktiskt anser oss ha. 

På www.quackwatch.com finns en
omfattande kritisk granskning av
OAMs/NCCAMs sammansättning och
verksamhet, som rekommenderas för
studium.
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På www.quackwatch.com granskas sammansättningen
och verksamheten inom Office of Alternative Medicine
(OAM) och Center for Complementary and Alternative
Medicine (CCAM) .

Kommentar

Ingela Björcks uppdrag var att på
nyhetsplats redovisa att National
Institutes of Health beslutat göra
en utredning av den komplemen-
tära medicinens effektivitet. Hen-
nes uppgift var således inte att vär-
dera den eventuella nyttan av den-
samma. 
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