
»Någon ‘beprövad medicin’ för sjukdom
blev detta inte förrän James Lind 1747
gjorde sin kontrollerade studie på tolv
sjömän – – – Detta blev utan tvivel det
första exemplet på ‘Evidence-based
medicine’« skrev Olav Thulesius i Läk-
artidningen nr 48/05.

Nej, det stämmer inte. Det finns en
ännu äldre kontrollerad studie [1]:

»Israel, omkring år 600 före Kristus.
Daniel, en ung israelit hos Nebukad-

nessar, kung i Babylon, sade: ‘Gör ett
försök med oss i tio dagar, herre: låt oss
få grönsaker att äta och vatten att
dricka. Jämför oss sedan med de unga
män som har ätit av kungens mat.« 

Metod: Kontrollerad (med 2 parallella
grupper), icke randomiserad studie.

Resultat: Vegetarianerna var i bättre
hälsa än de kungliga kontrollerna (Dani-
el 1.11-16, Gamla Testamentet).

James Linds minne idag: Den brittiske
perinatalmedicinaren Iain Chalmers
grundade på 1990-talet de oerhört fram-
gångsrika The Cochrane Library och
The Cochrane Collaboration
(www.cochrane.org; fler än 13 000 med-
lemmar jorden runt). Sir Iain har nu
dragit sig tillbaka som ledare för dessa
organisationer och har istället grundat
en ny organisation, »The James Lind
Library«, vars hemsida [2] innehåller
historiska dokument som visar framväx-
ten under drygt två årtusenden av en
medicinsk verksamhet som blir allt
bättre grundad på vetenskap, dvs allt-
mer evidensbaserad. I The James Lind
Library finns James Lind’s epokgörande
skrift i faksimil, liksom Daniels första
kapitel på hebreiska och engelska. Från
Daniels kontrollerade (en experimentell
grupp och en kontrollgrupp) men icke
randomiserade studie omkring 600 år
före Kristus dröjde det faktiskt till år
1948 innan den kontrollerade prövning-
en förbättrades radikalt: den randomi-
serade, kontrollerade studien (random-
ised, controlled trial, RCT) som dess-
utom var dubbelblind introducerades av
Sir Austin Bradford Hill i samband med
prövningen av streptomycin vid lungtu-
berkulos. Om allt detta kan man läsa i
The James Lind Library, en guldgruva
för den som är intresserad av historia
och humanistisk medicin.

Men Sir Iain har inte helt övergett den
medicinska debattens frontlinjer. Vid
The Cochrane Colloquium i Melbourne
i oktober 2005 framträdde han som re-
presentant för The James Lind Alliance

[3], ett samarbetsorgan för patienter
och kliniker (läkare, sjuksköterskor och
andra) för att studera områden där kli-
nikern famlar i blindo, utan stöd från
forskning med god kvalitet. Han utgick
från Doug Altmans ledare i British Med-
ical Journal 1994 [4] som krävde mindre
forskning, bättre forskning och forsk-
ning av rätt orsak. Sir Iain dömde ut den
akademiska medicinen som han tyckte
helt går i läkemedelsindustrins ledband.
Så nog lever minnet av James Lind. Och
Doug Altmans ledare är tyvärr lika aktu-
ell idag som år 1994. 
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Daniel var 2 300 år före James Lind

Replik:

Han fick i alla fall 
ett bibliotek 
uppkallat efter sig
Roligt att se att min artikel om James
Lind väckt så stort intresse. Ja, han var
kanske inte den förste som någon gång
gjort en klinisk prövning, men det var
hans banbrytande arbete som gav upp-
hov till ett bibliotek i Edinburgh om vil-
ket det sagts att: »James Lind Library
has been created to help people under-
stand fair tests of treatment«.
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