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Dethär är enmycket bättre bok änvad
den svenska titeln låter antyda. Försöket
att hitta en svenskmotsvarighet till den
engelska ordvitsen »Trick or treatment«
är direktmisslyckat ochdenengelska
undertitelns (»Alternativemedicines on
trial«) poängtering avbokenshuvudbud-
skapmissas helt i den svenska.
Edzard Ernst är professor i komple-

mentärmedicin i Exeter och har per-
sonligen nyttjat flera tekniker inom
CAM (complementary and alternative
medicine) sompraktiserande läkare,
och har publicerat ett stort antalmeta-
analyser i området. Simon Singh är dis-
puterad fysiker somnu professionellt
sprider vetenskap via böcker och eter-
medier. Tillsammans har de skrivit en
bokmed huvudbudskapet att det endast
är genomkorrekt utförda kliniska pröv-
ningar som vi kan lära oss omolikame-
dicinskametoder verkligen har en klar
effekt sommotiverar attmetoden kan
betraktas som ett »alternativ« till eta-
blerade behandlingsmetoder.

Förordet till den svenska upplagan har
författats avMartin Ingvar ochMats Le-
kander som leder det nystartadeOsher
centret för integrativmedicin vidKaro-
linska institutet. Enligt deras uppfatt-
ning är slutsatserna i boken helt till-
lämpliga också för svenska förhållan-
den. De påpekar att översynen avmark-
naden för alternativ och komplementär
medicin övervakas av flera olikamyn-
digheter vilka var och en har helt otill-
räckliga resurser.
Många av demsomutövar alternativ

och komplementärmedicin hävdar att

de inte kanutvärderasmed samma sorts
metoder somanvänds för att utvärdera
behandlingsalternativ, till exempel nya
läkemedel, inommedicinens huvudfåra.
Skälet skulle vara att de alternativame-
toderna skulle kräva en »individualise-
rad« behandling. Ernst ochSingh vänder
sigmot detta av flera olika skäl. Dels på-
pekar de att individuella skillnader
mycket väl kanhanteras avmodername-
toder för klinisk prövning.Dels påpekas
att varje jämförelsemellan olika behand-
lingsmetodermednödvändighetmåste
baseras på jämförelse av hur relevanta
grupper av patienter klarar sig när de be-
handlas av de alternativametoderna.
Först omolika behandlingsmetoder har
likartad dokumentation kande i någon
rimlig grad betraktas somalternativ.

Recensenten kan inte undgåmisstanken
att fokus på »individualiserad« behand-
ling är en omskrivning för ovilja att
genomföra en strukturerad utvärdering
av patienternas svar på behandlingen.
Endast en strukturerad utvärdering är
exempelvis ägnad att skaffa adekvat in-
formation ombiverkningar. Detta visas
av att biverkningsfrekvensen för läkeme-
del ärmånga gångerhögre i kliniska
prövningar där det förekommer struktu-
reradutfrågning änvad somspontanrap-
porteras sedanett läkemedel registre-
rats.Detta gäller trots att den så kallade
»skolmedicinen« är välmedvetenomatt
biverkningar förekommer regelmässigt.
De sompraktiserar komplementära

metoder är däremot ofta obenägna att ta
inmöjligheten att behandlingen skulle
kunna gebiverkningar.Detta faktumbe-
aktas inte i tillräcklig utsträckning i lag-
stiftningen, därman i stället för biverk-
ningsutvärdering i kliniskprövning ska
förlita sig på spontanrapportering av »sä-
kerhet«under olika långbehandling.Den
ofta upprepade sanningen, att någon
växtmedicin använts iKinaunder tusen-
tals år utanbiverkningar, bygger således
på att underhela denna tidhar biverk-
ningar av strukturella skäl aldrig
rapporterats och änmindre registrerats.
Strukturerad utfrågning av patienter

krävs också för den etablerade vården
när det gäller att kartlägga vilka »alter-
nativa« behandlingsmetoder patien-
terna nyttjar. Det händer nämligen att
dessa kan interfereramed exempelvis
läkemedelsbehandling, både synergis-
tiskt och antagonistiskt. Potentiella bi-
verkningar beror vidare inte bara på att
den användametoden skadar patienten,
utan kan också bero på att en patient
inte bara väljer en komplementärmetod
utan också väljer bort enmetod somhar
dokumenterad effekt.

Ernst och Singh gör en systematisk
genomgång av ett stort antalmetoder. I
långa kapitel behandlas akupunktur, ho-

meopati, kiropraktik och örtmedicin. I
slutet ges enmycket bra kortfattad
genomgång av 36 andrametoder som
aromaterapi, ayurvediskmedicin, feng
shui,magnetterapi och zonterapi.
Genomgående påpekas att den teoretis-
ka grunden oftast är ytterst grumlig, och
baserad på ett förvetenskapligt tän-
kande. Oftast finnerman dessutom att
terapeutisk effekt inte kan påvisas. I den
mån sådan effekt kan påvisas, kan denna
bäst förklarasmed placeboverkningar.
Att placebo kan ge dramatisk förbätt-

ring är nu väl etablerat, liksom att det
finns stora individuella skillnader. Vi
vet att varje terapi verkar dels genom te-
rapispecifika effekter påmolekylär eller
organnivå, dels genomatt aktivera en-
dast ofullständigt förklarade självlä-
kandemekanismer. När det gällermeto-
der som akupunktur och homeopati är
de terapispecifika delarna oklara eller
nära noll, medan placebodelen kan vara
betydande.
Man skulle då kunna hävda att terapi-

ermed en dominerande del av placebo-
effekt skulle kunna vara en attraktiv
möjlighet, eftersom terapispecifika bi-
verkningar är begränsade. Problemet är
emellertid att för att en behandlingsme-
tod ska kunna utlösa en stor placeboef-
fektmåste patienten hysa stort förtro-
ende förmetoden och terapeuten. Detta
stora förtroende får patienten därför att
de tror på attmetoden harmetodspeci-
fika terapeutiska effekter. Vad detta be-
tyder är således attmetodens effekt byg-
ger på att terapins företrädaremot be-
prövad erfarenhet annonserar terapin
som effektiv – lite tillspetsat attman lju-
ger för patienten.
Vårt dilemma blir således i vilken ut-

sträckning samhället bör sanktionera
och i vissmånmed skattemedel bekosta
en verksamhet sombygger på att befolk-
ningen ges förhoppningar som troligen
är helt ogrundade. Den somvill fundera
mer över den svåra frågan finnermånga
relevanta fakta att tamed i övervägan-
dena i den anmälda boken. ■
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