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Debatt

Slutreplik om pisksnärtsskador:

Oroväckande att läroboksförfattare
sprider grundlösa påståenden

❙ ❙ I sin kommentar till vår kritik mot hur
läroboken »Neurologi« belyser whip-
lashskador undviker författarna att kom-
mentera varför de belyst problemen en-
sidigt (Läkartidningen 40/2005, sidorna
2883-5).

Kommissionens rapport
Författarna har i stället hänvisat till
Whiplashkommissionens rapport. Den
rapporten har tillkommit och bekostats
av försäkringsbranschen, varvid repre-
sentanter från branschen är starkt repre-
senterade. Kommissionens uppfattning
har därvid inte status av vetenskap.

Författarna uppfattar att de har stöd
från kommissionen för sin uppfattning
att exempelvis felaktig och överbeskyd-
dande vård vid det akuta omhänderta-
gandet, individens personliga konstitu-
tion, ekonomiska ersättningsanspråk
samt massmedial uppmärksamhet skulle
ha betydelse för utveckling av kroniska
besvär. 

Oroväckande
Varken kommissionen eller författarna
hänvisar till någon vetenskaplig littera-

tur för sina påståenden. I modern veten-
skaplig litteratur har sådana hypoteser
avvisats [1-4], varför det är oroväckande
att läkare som skriver läroböcker gör sig
skyldiga till att sprida grundlösa påstå-
enden och stärka fördomar.
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Vitamin B12 och folat
– en balansfråga?
❙ ❙ En studie, nyligen publicerad i JAMA,
visar att tablettbehandling med vitamin
B12, 1,5 mg dagligen, och folsyra, 5 mg
dagligen under två år, reducerade antalet
höftfrakturer från 43 till 10 per 1000 pa-
tientår [1]. Studien var randomiserad,
prospektiv, placebokontrollerad och
dubbelblind. Minskningen av höftfrak-
turer var signifikant (p<0,001). 

Troligen hade forskarna tänkt sig att
den homocysteinstegring som följer
med ålder och osteoporos också är en
kausal riskfaktor för osteoporos och
höftfraktur. Benmassa och antal regi-
strerade fallolyckor var dock lika i be-
handlingsgruppen och kontrollgruppen.
Därmed blev det tänkta orsakssamban-
det inte bekräftat. 

Alternativ förklaring
En alternativ förklaring, som föreslagits
av Norberg (Läkartidningen 34/ 2005,
sidan 2333), är nu publicerad för inter-
nationell diskussion [2]. Denna hypotes
går ut på att strokepatienterna som fick
behandling med vitamin B12 och folsyra
klarade sig bättre tack vare förbättrad
balans. Mycket talar för att att denna hy-
potes har framtiden för sig, och förhopp-
ningsvis kommer sambandet att klar-
göras i kommande studier. 
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Korrespondens

❙ ❙ Vi hänvisar inte till Whiplaskommis-
sionens slutrapport utan till det doku-
ment, »Diagnostik och tidigt omhänder-
tagande av whiplashskador«, som utar-
betats av Svenska Läkaresällskapets och
Whiplashkommissionens medicinska
expertgrupp. 

Diagnostiska kriterier
I denna expertgrupp fanns representan-
ter från nio sektioner inom Svenska Lä-
karsällskapet. Gruppen hade som mål-
sättning »att åstadkomma riktlinjer för
hur man i svensk sjukvård skall avgrän-
sa och definiera begreppet ’whiplash-
relaterad skada’ och att föreslå diagnos-
tiska kriterier för sådan skada«. 

I dokumentet har man »sammanfattat
relevant vetenskaplig litteratur inom fäl-
tet och bedömt sådan litteratur utifrån er-
farenheter inom gruppen när det gäller
forskning kring grundläggande fråge-

ställningar inom området ...«. Doku-
mentet är försett med ca 270 referenser. 
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Slutkommentar:

Det vi hänvisar till är dokumentet
från den medicinska expertgruppen


