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E tt beprövat sätt att ge politiskt gångbara,
men vetenskapligt diskutabla, teorier en
akademisk fasad är att ordna universi-

tetsutbildningar i ämnet. Idag väcker sådana
förslag sällan protester från berörda universitet.
Ekonomiskt hårt pressade högskolor har inte
råd att tacka nej till nya anslag och studenter.

I Storbritannien utnyttjar alternativmedici-
nen denna genväg in i universitetsvärlden. Det
finns minst 45 alternativmedicinska program
som leder till en magisterexamen på naturve-
tenskaplig fakultet – även inom områden som
homeopati och aromaterapi .

V ilka krav som ställs för en examen i just
homeopati granskas i veckans nummer
av Nature (2007;446:373-4). Universi-

tetsstudier på naturvetenskaplig fakultet skall
inte vara detsamma som praktisk yrkesutbild-
ning – studenten bör få både en teoretisk
grund, träning i vetenskaplig metodik och öv-
ning i källkritik. Hur går man i praktiken tillvä-
ga i ett ämne som homeopati, där verknings-

mekanismerna varken kan förklaras rationellt
eller empiriskt?

De universitet som har homeopatiprogram
är oftast mycket förtegna om undervisningen –
framför allt om någon med anknytning till en
vetenskaplig tidskrift vill ta del av kursmateri-
alet. Professor David Colquhoun från Universi-
ty College, som skrivit kommentaren i Nature,
fick gå till domstol för att med stöd av offentlig-
hetsprincipen få tillgång till kurslitteraturen
och examinationskraven.

E n magisterexamen i alternativmedicin
skiljer sig från andra naturvetenskapliga
examina, menar Colquhoun. Ingen skulle

ifrågasätta utbildningarna om alternativmedi-
cinska begrepp, som kroppens energiflöden el-
ler miasma, hade analyserats ur ett antropolo-
giskt eller sociologiskt perspektiv. Att presen-
tera sådana företeelser som naturvetenskap
och grund för akademisk examen borde leda
till diskussion om universiteten är till för låt-
sasvetenskap, enligt Colquhoun.

Magisterexamen i låtsasvetenskap
»De universitet som
har homeopatipro-
gram är oftast
mycket förtegna om
undervisningen –
framför allt om nå-
gon med anknyt-
ning till en veten-
skaplig tidskrift vill
ta del av kursmate-
rialet.«
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).


