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Debatt

»Det är givetvis rent nonsens att,
som Aulin påstår, tobaksbolagen
verkat för att alla fakta kommer

GÖRAN PERSHAGEN
professor, överläkare, Karolinska insti-
tutet, Stockholms läns landsting
Goran.Pershagen@imm.ki.se

❙ ❙ Det finns anledning att kommentera
en del av de påståenden som görs av Bo
Aulin i genmälet till artiklarna om to-
baksindustrin i Läkartidningen. 

Aulin ömmar för tobaksforskningen.
Han beklagar att man inte längre vill ta
emot industrins pengar »därför att det är
människors liv och hälsa det är fråga
om«. Omtanken om människors hälsa
klingar ihåligt mot bakgrund av att rök-
ning enbart i vårt land orsakat flera
hundra tusen människors för tidiga död
och långt fler lidande och besvär. 

Om Aulin är genuint intresserad av
tobaksforskning, och härvid även före-
träder Swedish Match, bör bolaget inte
motsätta sig kraftigt ökade forsknings-

anslag, t ex genom en särskild skatt på
tobaksvaror, som via öronmärkning ka-
naliseras till en statlig forskningsfond. 

I synnerhet fordras forskning kring
den ökade sociala snedrekryteringen av
rökare och hur preventionsarbetet ska
lyckas även bland lågutbildade. Vidare
har Sverige ett särskilt ansvar för forsk-
ning kring snusets hälsorisker mot bak-
grund av det stora antalet snusare.

Öppenhet kring industrins lobbyarbete?
Aulin berömmer industrin för öppenhet
i fråga om stöd till tobaksforskningen. I
konsekvens med detta bör han rimligen
även verka för öppenhet från Swedish
Match då det gäller stöd till konsulter
(t ex inom läkarkåren) och lobbyarbete,
direkt eller via mellanhänder. Ett aktu-
ellt område rör lagstiftning om rökning
på restauranger, där en ökad klarhet om
tobaksindustrins aktioner säkerligen

skulle påverka hanteringen av frågan
liksom allmänhetens attityder. 

Det är givetvis rent nonsens att, som
Aulin påstår, tobaksbolagen verkat för
att alla fakta ska komma fram. I själva
verket har tobaksindustrin på ett cyniskt
sätt förnekat fakta om hälsorisker knutna
till först rökning, därefter passiv rökning
och nu snusning.

Snus som möjlig inkörsport
Sannolikt mot bakgrund av att snus är en
dominerande produkt för Swedish Match
propagerar Aulin för ökad snusning. Det
finns anledning till en mer nyanserad in-
ställning. Snusning ger ett minst lika
starkt nikotinberoende som rökning. 

Likaväl som snusning kan ersätta
rökning finns möjlighet att snusning tjä-
nar som inkörsport till rökning. Snus-
ning är med stor sannolikhet mindre far-
ligt än rökning (vad är inte det?), men
hälsoriskerna är ännu bristfälligt klar-
lagda. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna. •

Replik 2:

Snusets hälsorisker ofullständigt kända
Tobaksindustrin har i själva verket på ett cyniskt sätt förnekat fakta
om hälsorisker knutna till först rökning, därefter passiv rökning och
nu senast snusning, framhåller Göran Pershagen.
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❙ ❙ I den nyligen lanserade nätversionen
(den slutliga tryckningen är utlovad till
efter sommaren) »Fetma – problem och
åtgärder«, Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering (SBU), sammanfatt-
ning och slutsatser (www.sbu.se), anförs
ekonomiska aspekter på fetma och dess
följdsjukdomar:

»En samlad bedömning av internatio-
nella studier av kostnader för fetma och
följdsjukdomar till fetma pekar på att de
direkta sjukvårdskostnaderna kan utgöra

omkring 2 procent av de totala utgifterna
för hälso- och sjukvård. Detta motsvarar
en kostnad på cirka 3 miljarder kronor
per år i Sverige. Därtill kommer indirek-
ta kostnader p g a sjukfrånvaro och för-
tidspensioner som är minst lika höga
som de direkta sjukvårdskostnaderna.«
Vad ligger till grund för den nu mark-
nadsförda lågt värderade kostnaden? 

Fetmaexpertis och läkemedelsföre-
tag har de senaste åren angett att 6 till 8
procent av sjukvårdskostnaderna är att
hänföra till fetman och dess följdsjukdo-
mar. Vi blir inte trovärdiga i dialogen
med sjukvårdspolitikerna om siffror från
2 till 8 procent  används. Upp till bevis
för denna låga, konservativa procent-
sats!  

Är det så illa att SBU inte ser fetman
som orsak till de mycket kostnadskrä-
vande följdsjukdomar såsom till exem-
pel hjärtinfarkt, knäartros och diabetes
typ-2 [1]? Om primärpreventiva åtgär-
der ska få fäste i vårt samhället är det li-
kaså värdefullt om användarna av den
högre procentsatsen bevisbaserar den-
samma. Tilläggas skall att i nätversionen
av  SBU-rapporten står angivet »Alla de-
taljer i denna rapport har ännu inte helt
kontrollerats. Det är därför möjligt att en
eller annan ändring kan komma att göras
inför den slutliga tryckningen.«  

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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SBU svarar i ett kommande nr. red

Kostar fetman och dess följdsjukdomar
2 eller 8 procent av sjukvårdens budget?

Hur mycket »kostar« fetman hälso- och sjukvården, 2 eller 8 procent?
Bristen på samstämmighet minskar vår trovärdighet i dialogen med
sjukvårdspolitikerna och försvårar preventiva insatser, framhåller
Melcher Falkenberg, som läst nätversionen av SBUs fetmarapport.
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