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❙ ❙ Livsmedelsverkets pressmeddelande
att konsumtion av vissa potatis- och
spannmålsprodukter kan öka risken för
cancer på grund av produkternas höga
halter av akrylamid har getts stort utrym-
me i massmedierna.

Något mindre uppmärksamhet har
ägnats underlaget för detta miljölarm.
Det utgörs av en ännu opublicerad artikel
accepterad av  Journal of Agricultural
and Food Chemistry.  Frågan vilket ve-
tenskapligt underlag som bör ligga till
grund för  varningar eller rekommenda-
tioner har nyligen diskuterats av fem le-
dande ämnesföreträdare för epidemiolo-
gi, miljömedicin och toxikologi i artikeln
»Mediemissbrukarna« skadar forskning-
ens anseende! (Läkartidningen 2001; 98:
4554-5).

Som främsta kriteriet på »mediemiss-
bruk« anger författarna riskrapporter ba-
serade på opublicerade studier och där-
med ej tillgängliga för granskning. Ett
annat är att resultatens betydelse över-
drivs exempelvis genom att  fynden ap-
pliceras på  förhållanden  som egentligen
inte undersökts. 

Hur Livsmedelsverkets cancerlarm
skall klassificeras är än så länge oklart.
Rapporten om förhöjda halter av akryl-
amid är inte tillgänglig för andra forska-
re, och konklusionerna om cancerrisker
baserar sig inte på en observerad ökning
av malign sjukdom hos konsumenter av
de aktuella födoämnena utan på en extra-
polering från råttförsök. 

Massmedier som kritiseras för att ge
stor uppmärksamhet åt opublicerade
forskningsrön försvarar sig ofta med all-
mänhetens rätt till information. Man
skall kunna ta del även av obekräftade
forskningsrön. Argumentet om informa-
tionsfrihet måste emellertid vägas mot
det faktum att upprepade larm om hälso-
risker, som senare inte kan bekräftas, un-
dergräver förtroendet för den medicinska
forskningen och dessutom hindrar vikti-
ga och välgrundade forskningsresultat
att nå ut i medierna. Diskussionen om en-
skilda forskares ansvar för att presentera
larm om miljörisker i medierna är rele-
vant även för myndigheter och organisa-
tioner. 
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