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Medicinsk kunskap
kontra ideologisk
renlärighet
❙ ❙ Att personer med kunskap och exper-
tis inom ett visst fält har förutsättningar
att lämna värdefulla synpunkter på sitt
eget ämne är en kontroversiell truism.
Under delar av 1960-talet blev orden ex-
pertis och sakkunskap suspekta begrepp,
och vissa menade, med all rätt, att sak-
kunniga har en benägenhet att påverkas
mer av fakta än av ideologisk renlärighet.

Pendeln har sedermera svängt i rikt-
ning mot en mer positiv syn på kunskap
och kritisk granskning även om detta pa-
radigmskifte förvånande nog inte tycks
ha fått fullt genomslag i alla samman-
hang. 

När riksdagsledamoten Gunnel
Wallin (c) arrangerar ett seminarium i
riksdagen om komplementär- och alter-
nativmedicinens plats i det svenska sam-
hället finns ingen läkare med i panelen. 

En cynisk förklaring skulle kunna
vara att kunskaper om hälso- och
sjukvård, liksom kännedom om olika be-
handlingsmetoders effektivitet, har setts
såsom diskvalificerande. 

I introduktionen till konferensen talas
om vikten av en ökad valfrihet för den
enskilde, dock utan att nämna att faktis-
ka kunskaper om alternativen i realiteten
är en förutsättning för det fria valet. 

En anledning till att acceptansen för
komplementär medicin varit låg bland
läkare och välinformerade grupper i
samhället är att behandlingsmetodernas
tydligast påvisbara effekter har varit en
uppgång i medborgarnas utgifter för al-
ternativterapier, under det att förbättring-
ar i patienternas
hälsa har varit svå-
rare att påvisa.

Molekylärepidemiologiska
»fingeravtryck« av resisten-
ta tbc-stammar. I Sverige
har resistent tuberkulos va-
rit sällsynt, men sjukdomen
har ökat under senare år.
Molekylärepidemiologi är
en kraftfull metod för att
upptäcka tidigare okända
smittvägar. 
Sidorna 2616 samt 2618.
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