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En amerikansk advokatbyrå som
företräder tobaksindustrin för-
sökte värva läkaren Åke Thörn i
Luleå som expertvittne vid kom-
mande tvistemål rörande passiv
rökning. 

– Jag tackade nej. Även om jag
tror att man kan förhålla sig sak-
lig också i en sådan situation kan
jag inte stå upp för tobaksindu-
strin, säger Åke Thörn.

❙ ❙ Överläkare Åke Thörn på yrkesmedi-
cinska enheten vid Sunderby sjukhus i
Luleå är vad tobaksindustrin skulle kal-
la »ren«, det vill säga han har inga tidi-
gare bindningar till tobaksindustrin. Han
har dessutom i vetenskapliga artiklar
ifrågasatt epidemiologi som vetenskap-
lig metod vid studier av det så kallade
sjuka hus-syndromet och andra nyare,
helt symtombaserade tillstånd (se bl a
LT nr 51–52/01 sid 5864–70). 5–6 av
hans artiklar har publicerats i internatio-
nella vetenskapliga tidskrifter. Det är två
faktorer som förmodligen starkt bidrog
till att en stor amerikansk advokatbyrå,
som bland annat företräder amerikanska
tobaksbolag, vid två tillfällen stämde
möte med Åke Thörn i ett försök att
»vinna över« honom till industrin som
expertvittne. 

Åke Thörn, som sedan början av
1980-talet har forskat om sjuka hus-syn-
dromet och även disputerat i ämnet, var
inte bara avvisande till tanken på att fi-
gurera som expertvittne på tobaksindu-
strins bänk i rättssalen. Han tyckte över
huvud taget att deras intresse för just ho-
nom var egendomligt.

– Det framkom så småningom att det
handlade om passiv rökning och eventu-
ella framtida rättsprocesser som rörde
det. Jag skulle vara stand-by och kunna
rycka in som expertvittne, säger Åke
Thörn. 

– Men jag har ju aldrig sysslat med
dessa frågor vetenskapligt och förklara-
de att det inte alls var mitt område. Jag
gjorde också klart för dem att jag inte
hade någon lust att tillmötesgå deras
önskningar.

Trodde att det handlade om sjuka hus
Första gången Åke Thörn blev kontak-
tad av advokatbyrån var i början av
1999. En kvinna, som sedan visade sig

vara dispute-
rad kemist
och en av
många veten-
skapsmän
som byrån
hade anställ-
da, ville träffa
honom. Åke
Thörn frågade
naturligtvis
vad det hand-
lade om, men
kvinnan ville
diskutera det
vid ett person-
ligt samman-
träffande. De
träffades i Gö-
teborg i juni
samma år, och
kvinnan kom
då i sällskap
med en kvinn-
lig advokat
från byrån. Åke Thörn hade inte fått nå-
got material tillsänt sig före mötet och
var helt oförberedd.

– Under det 45 minuter långa mötet
intervjuade de mig om sjuka hus-syn-
dromet, hur jag kommit in på det forsk-
ningsområdet och liknande. Eftersom
det var en advokatbyrå utgick jag ifrån
att de eventuellt ville ha hjälp av mig vid
tvister som hade med sjuka hus att göra,
säger Åke Thörn.

– Det är ju minst sagt ett mycket kom-
plicerat område, och jag vet att det före-
kommer sådana tvister, även om jag
själv aldrig har medverkat som expert-
vittne. 

Åke Thörn frågade inte hur de hade
fått tag på just hans namn. Han trodde då
att det var en engelsk advokatbyrå, och
efter mötet visste han fortfarande inte
vad deras egentliga ärende hade varit. 

– Jag gav dem min avhandling och
bad dem kontakta mig igen om de ansåg
att det var något jag kunde göra för dem,
säger Åke Thörn.

Sedan blev det tyst i närmare två och
ett halvt år. 2001 blev Åke Thörn åter
kontaktad av advokatfirman, nu av en
biolog som arbetade på byråns filial i
Genève. Återigen frågade Åke Thörn
vad deras egentliga ärende var, och sva-
ret blev detsamma som gången innan:

det ville de berätta vid ett personligt
sammanträffande.

– Jag var ju nyfiken och ville veta vad
det rörde sig om, och i början av oktober
2001 träffade jag den kvinnliga biologen
samt en amerikansk advokat på ett hotell
i Stockholm. Advokaten berättade då att
det hela handlade om passiv rökning, sä-
ger Åke Thörn.  

Befarade rättstvister i Europa
Advokaten lade vid detta möte alla kort
på bordet. Han berättade att det var en
amerikansk advokatbyrå med drygt
2 000 anställda, varav ett stort antal hel-
tidsanställda experter inom olika veten-
skapliga områden. Byrån hade två filia-
ler i Europa, den största låg i London,
och bland de viktigaste klienterna fanns
amerikanska tobaksbolag och läkeme-
delsbolag. 

– Han förklarade att det hade varit fle-
ra rättsliga tvister i USA rörande passiv
rökning. Den största tvisten hade utspe-
lat sig i en domstol i Florida. Ett mycket
stort antal kabinanställda på flera nord-
amerikanska flyglinjer hade kollektivt
stämt ett tobaksbolag för att de, som de
själva upplevde det, blivit hälsomässigt
påverkade av passiv rökning, säger Åke
Thörn. 

Enligt advokaten hade tobaksbolaget 

Läkaren Åke Thörn tackade nej
till tobaksindustrin
Skulle vara stand-by som expertvittne i tvistemål

Överläkare Åke Thörn kontaktades vid två tillfällen av en amerikansk
advokatbyrå som företräder tobaksindustrin. Syftet var att han skulle
kunna kallas in som expertvittne vid tvistemål rörande passiv
rökning, vilket han tackade nej till.
– Det kändes egendomligt att de kontaktade just mig eftersom mitt
forskningsområde är sjuka hus-syndromet, och inte passiv rökning. 
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A
tt segla Volvo Ocean Race.
Vad har det med utbrändhet att
göra? Mycket. Det tror i alla
fall Hans Bäck, läkare för

Team SEB, som under tävlingen mätt
seglarnas halt av blodsocker, kortisol
och testosteron. Målet är att hitta en me-
tod att fånga upp personer som löper risk
att bli utbrända.

I söndags gick de åtta båtarna i mål i
Kiel efter nio månaders kappsegling runt
jorden. Sista etappen som startade i Gö-
teborg i lördags var säkert en barnlek
jämfört med de långa sträckorna på söd-
ra halvklotet. Under det veckolånga
stoppet i Göteborg träffade Läkartid-
ningen Hans Bäck i det kraftigt moder-
niserade varvsområdet Eriksberg dit gö-
teborgarna strömmade för att beundra
fartvidundren.

Hans Bäck är själv seglare, med seg-
rar bland annat från Gotland runt i bak-
fickan. Han är också ortoped och kiro-
praktor. Numera har han startat eget och
hjälper företag med friskvård och arbets-
miljöfrågor. 

På 1980-talet arbetade han med
idrottsskador, och för två år sedan fråga-
de skepparen Gunnar »Gurra« Krantz
om han ville bli Team SEBs doktor un-
der Volvo Ocean Race, med ansvar för
träning, kost, behandling under stoppen
och medicinsk beredskap. Med vetska-

pen att det är långvarig stress som ger
kroppsliga uttryck, såg Hans Bäck er-
bjudandet också som en chans att stude-
ra ett gäng som stressar i nio månader.

Han beskriver förhållandena om-
bord.

– Ständig beredskap. Tolv gubbar på
tolv kvadratmeter. Det är som att segla
med öppen balkongdörr i allt från 30
grader varmt till snö och is.

På däck kan man bli spolad flera me-
ter av översköljande vågor och slå sig.
Den enda födan under flera veckor är
frystorkad mat som blandas med vatten i
en gryta.

– Att byta om eller gå på toaletten un-
der däck är ett företag eftersom allt rör
sig. Man kan bli kastad flera meter av bå-
tens rörelser och slå sig. Och ibland har
de så mycket kläder på sig att de låter bli
att dricka för att slippa gå på toaletten.
Privatlivet är obefintligt. Inte ens toalet-
ten är avskärmad med mer än ett skynke.

Den här gången seglade man ovanligt
långt söderut, på 60:e breddgraden, vil-
ket alltså är långt värre än vad som kal-
lats »the roaring forties« men det är ock-
så den kortaste vägen mellan Auckland
och Kap Horn. 

Det innebär att man seglar i områden
där inga andra båtar går och dit inga he-
likoptrar når. På alla båtarna har man sett
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Aktuellt och reportage

Volvo Ocean Race inte bara en havskappsegling

Vådlig färd i jakt
på stressmarkörer

förlorat tvisten och ett stort skadestånd
hade betalats ut. Nu väntade rättsliga
prövningar i varje enskilt fall, och för-
utom cancer, hjärt–kärlsjukdomar och
andra allvarliga hälsoeffekter uppgavs
symtom som inte lika tydligt är relatera-
de till exponering för tobaksrök, så som
kronisk huvudvärk. 

– Den amerikanska advokaten befa-
rade att liknande skadeståndskrav skulle
riktas från personal även i Europa. Det
fanns redan ett aktuellt fall i Spanien
som han hänvisade till. Nu ville advokat-
byrån ha experter till hands som var in-
lästa på området passiv rökning och som
kunde användas vid behov, säger Åke
Thörn. 

– Jag förklarade att jag inte var speci-
ellt insatt i ämnet passiv rökning, men
fick då till svar att »det kan man läsa in
sig på«. Jag har senare förstått att tobaks-
bolagen söker efter experter som arbetar
på ett mer allmänt plan med frågor kring
inomhusmiljön, och som inte tidigare är
förknippade med tobaksindustrin.  

»Minst 1 000 kronor per timme«
Åke Thörn vet inte vad han skulle få för
ekonomisk ersättning om han hade ac-
cepterat erbjudandet, ingen exakt siffra
nämndes vid mötet i Stockholm. Men
bara för själva inläsningen i ämnet upp-
ger han att det »åtminstone handlade om
långt över 1 000 kronor per timme«. 

– Men jag kan inte stå upp för tobaks-
industrin och var därför inte intresserad,
även om jag tror att man skulle kunna
förhålla sig saklig även i en sådan situa-
tion. Men nu handlade det om ett person-
ligt ställningstagande till själva fenome-
net; bevisningen att tobaksbruk ger sto-
ra skadeverkningar är ju övertygande,
säger Åke Thörn. 

– Det var faktiskt ganska lätt att tacka
nej. Jag markerade dessutom mitt oin-
tresse så tydligt att jag inte tror att de
kontaktar mig igen.

Åke Thörn säger att han inte har träf-
fat någon svensk läkare eller forskare
som accepterat ett erbjudande om att
vara stand-by som expertvittne till to-
baksindustrin, trots att han forskat inom
området sjuka hus och inomhusklimat
under närmare 20 år. 

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

Den tyska båten Illbruck vann tävlingen Volvo Ocean Race totalt. Här inför målgången i
Kiel på söndagen den 9 juni.
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Läs även artikeln om hur tobaks-
bolag försöker misskreditera
forskningsfynd om hälsorisker
med passiv rökning, sid 2756,
samt den medicinska kommenta-
ren på sid 2726 i detta nummer av
LT.


