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❙ ❙ Der Spiegel 33/2003 berättar om dr
Knock, en fransk läkare som tillämpade
idén att varje människa är sjuk men inte
vet om det. Han efterträdde en äldre kol-
lega i en liten bergsby vars invånare kän-
de sig friska och därför inte självmant
sökte doktorn. Dr Knock ogillade detta
och fick byns lärare att informera om fa-
rorna med bakterier. Han engagerade
även byns trumslagare–utropare som
meddelade att den nye doktorn erbjöd
alla bybor gratis undersökningar. Därvid
upptäcktes många tillstånd som ledde till
behandling; allt fler medicinerades och
blev sängliggande. 

Till sist var byns enda friska invåna-
re, förutom dr Knock själv, apotekaren
som behövdes för att tillverka alla av dr
Knock ordinerade läkemedel, samt äga-
ren av byns värdshus som blivit nödlasa-
rett. Varje kväll kunde dr Knock nöjd be-
skåda hur 250 instoppade febertermo-
metrar indikerade den förmenta sjuklig-
heten hos 250 bybor.

Utspelas i dag också
Dr Knock är ett tre akters skådespel som
gjorde succé i Paris 1923 och uppfördes
1 300 gånger. Men der Spiegel hävdar
att pjäsen numera utspelas i verklighe-
ten, nämligen av dr Knocks nutida kolle-
ger som av naivitet eller cynism anam-
mar läkemedelsindustrins marknadsför-
ing. Är det verkligen så illa?

Ja, der Spiegel har satt fingret på en

öm punkt. I västvärlden behandlas allt
fler med läkemedel utan att de har någon
sjukdom; de behandlas i syfte att före-
bygga sjukdom. Förvisso verkar det till-
talande att mota Olle i grind, men kan
verkligen läkemedel förebygga sjukdo-
mars uppkomst i en sådan omfattning att
vi ska satsa skattepengar på detta? 

Två exempel
Vuxendiabetes ger ett illustrativt exem-
pel: Hos dem som redan har denna sjuk-
dom ger tillägg av blodsockersänkande
läkemedel en effektivare fördröjning av
diabeteskomplikationer än vad enbart
livsstilsomläggning gör. Men hos indi-
vider som ännu inte har diabetes ger livs-
stilsomläggning ett bättre skydd mot ut-
veckling av diabetes än vad läkemedel
gör. 

Blodtrycks- och kolesterolsänkande
medel illustrerar problemet ännu bättre:
De minskar risken för nya hjärt–kärl-
komplikationer hos dem som redan haft
eller har hjärt–kärlsjukdom. Men vilken
skyddseffekt ernås hos dem som enbart
har förhöjt kolesterol eller ett måttligt
förhöjt blodtryck? Den enda kontrollera-
de studie som gjorts med ett effektivt ko-
lesterolsänkande läkemedel (statin) hos
hjärtfriska medelålders män med förhöjt
kolesterol visade att nästan 600 sådana
män måste behandlas för att ett dödsfall
per år ska undvikas bland dem. 

Eftersom endast 1/3 av sådana män
upptäcks och behandlas i rutinsjukvår-
den blir det endast en av nästan 1 800
hjärtfriska medelålders män som har
nytta av behandlingen. Och då knappt
hälften av statinbehandlade människor
tar sitt läkemedel regelbundet blir effek-
ten i verkligheten ännu sämre. Hos hjärt-
friska kvinnor med förhöjt kolesterol
saknas överhuvudtaget belägg för någon
skyddseffekt. 

Likaså: Även om en skyddseffekt av
blodtryckssänkande läkemedel har på-

visats hos
friska män-
niskor med
förhöjt blodtryck så
är det en mycket liten andel av samtli-
ga behandlade som verkligen har nytta
av sådan behandling. Dessutom ordine-
ras de mest effektiva läkemedlen, de
snart 50 år gamla tiaziderna, till färre än
15 procent av dem med förhöjt blod-
tryck. Flertalet får mindre effektiva och
mycket dyrare blodtryckssänkande me-
del, eftersom marknadsföringen och vis-
sa med industrin lierade opinionsbildan-
de läkare propagerar för dessa.

Vilken nytta gör satsningen?
I Sverige köps blodtrycks- och koleste-
rolsänkande läkemedel för mer än 3 mil-
jarder kr per år. Sekretessregler gör att vi
inte vet hur mycket som går till behand-
ling av friska människor, men tveklöst är
det en stor del, åtminstone av blod-
trycksmedicinerna. Vilken nytta gör
dessa pengar, som i stället kunnat an-
vändas för att bibehålla friställd kunnig
sjukvårdspersonal, korta de växande
sjukvårdsköerna och möjliggöra effekti-
vare användning av läkemedel hos män-
niskor som faktiskt är sjuka? I stället an-
vänds stora summor till att transformera
friska, levnadsglada människor till indi-
vider som känner sig sjuka och tappar
sin livsglädje.

Behandla de sjuka
Sjukvården är per definition till för sju-
ka människor, och läkemedel spelar en
allt större roll i deras behandling. Låt oss
därför använda de för sjukvården avsat-
ta och sedan länge alltför knappa resur-
serna till att ta hand om människor med
genuina sjukdomar, och låt oss inte slö-
sa bort dem på att behandla friska män-
niskor enbart på grundval av förment
ökade risker, framför allt inte när princi-
piellt enkla livsstilsändringar – ät
mindre, rör dig mer – kan göra mera
nytta. De som absolut vill ha läkemedel
i stället ska naturligtvis få det men bör
själva betala för detta, likaväl som för
vaccinationerna före fritidsresan till syd-
ligare nejder. 

Låt oss ge Dr Knock en Knock-out!
*

Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.

Dr Knocks återkomst i verkligheten

»Varje människa är sjuk 
– hon vet bara inte om det!«

I västvärlden behandlas allt fler med läkemedel utan att de har någon
sjukdom; de behandlas i syfte att förebygga sjukdom. Förvisso verkar
det tilltalande att mota Olle i grind, men kan verkligen läkemedel fö-
rebygga sjukdomars uppkomst i en sådan omfattning att vi ska satsa
skattepengar på detta? Är detta rentav en nutida variant av skåde-
spelets dr Knock som fick alla bybor att känna sig sjuka?
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