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Islossning på väg!
❙❙ Det är glädjande att Läkartidningen i
4/2003 äntligen beslutat att lyfta på
locket en smula i fråga om »greenwashing« och osunda bindningar mellan
akademi och industri. Klart är att utan
Medikaments artiklar under hösten hade
vi inte stått där vi står idag.
För övrigt anser jag att det är utmärkt
med redovisning av potentiella bindningar efter artiklar på det sätt som
Läkartidningen tillämpar. Jag har under
förra året funderat på om det skulle passa även i Medikament och kommit fram
till att så är fallet.
Jämförelsen med teveprogram

Vad gäller de analogier mellan olika teveprogram som Josef Milerad diskuterar
i sin replik (LT 4/2003, sidan 253) har
jag ett bättre förslag. Läkartidningen kan
nog närmast jämföras med SVTs Agen-

da, medan Medikament under hösten
mera har liknat SVTs Uppdrag Granskning.
Medikament kommer naturligtvis att
fortsätta med att tematisera annonseringen. Att placera annonserna i de temaavsnitt där de hör hemma.
Josef Milerad avslutar med att placera mig i frysboxen, det vill säga just där,
som alla som tiger och lider är rädda för
att hamna om de öppnar munnen. Därvidlag är jag emellertid härdad. Hälsingland bjuder varje vinter på isande köld.
Men snart är våren med värme och
islossning här. Och förhoppningsvis
också ett bättre diskussionsklimat.
Bo Zackrisson
chefredaktör
Tidskriften Medikament
bo.zackrisson@telia.com

Gå gärna till källorna
❙❙ Debatten som skulle handla om forskares industribindningar har snabbt glidit bort från ämnet. Synd, eftersom det
rör sig om ett område där medvetenheten
i Sverige är låg vid en internationell jämförelse.
Problemet kan inte tigas ihjäl, utan
det kommer att debatteras på andra håll
och påverka allmänhetens förtroende för
medicinsk forskning. Läkartidningens
läsare är en nyckelgrupp om något skall
göras i förebyggande eller sanerande
riktning.
Fuskande forskare är ointressanta

Det har påståtts att Medikament i artiklarna om »greenwashing« bara har publicerat »insinuationer«, och från flera
håll vill man se bevis på att det förekommit direkt bedrägliga manipulationer av
fakta innan det hela tas på allvar. I verkligheten skulle en forskare som riskerar
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att beslås med någon form av fusk vara
ointressant för konsultuppdrag åt industrin.
Det är ledande forskare med obefläckat rykte som efterfrågas. PR-byråer
har för länge sedan insett att det viktigaste med fakta är hur de uppfattas, vilket i sin tur beror på av vem de väljs ut,
värderas, sammanställs och framförs i
respektabla sammanhang. Tron att fakta
alltid talar för sig själva hör till vetenskapens gröna ungdom.
Läs alltså gärna själva vad som
sagts i andra svenska medier om greenwashing. En utmärkt länksamling, som
fortlöpande uppdateras, finns hos Bo
Walhjalt på: http://www.gbg.bonet.se/
bwf/sv/links_sv/gl.html
Per Dalén
med dr, docent, Viken
pdalen@algonet.se
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