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Pandemrixnyhet följdes inte upp

Det är fullt förståeligt att Expressen top-
pade med sensommarens nyhet om 
kopplingen mellan vaccinet Pandemrix 

och narkolepsi. Lika begripligt är det att Af-
tonbladet hängde på, liksom så småningom 
även morgontidningarna och teves nyhets-
sändningar. 

Att bistå läsarna med journalistik av ovan-
nämnda aktualitet, trots inneboende osäker-
het, är medial kärnverksamhet. Det ingår i 
uppdraget, det gentemot läsarna.

I det uppdraget ingår också fördjupning och 
uppföljning av nyheten. Det, däremot, har det 
varit sämre med.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens 
vetenskapliga råd lät för ett par veckor sedan 
meddela att det i dag inte går att »bedöma om 
det finns ett orsakssamband mellan vaccina-
tionen och narkolepsi« och att utredningen 
pågår. Läkemedelsverket tar stöd mot sina eu-
ropeiska kollegor och skriver i ett pressmedde-
lande att »någon regulatorisk åtgärd för att be-

gränsa användningen av Pandemrix i Sverige 
bedöms inte heller vara nödvändig«. 

Om detta har det varit tyst, mycket tyst.

S tatsepidemiolog Annika Linde berömde i 
sitt sommarprogram svenska medier för 
rapporteringen om den nya influensan. I 

regel rapporterades det utan halsbrytande 
överdrifter, utan omåttligt dramatiserade 
skriverier. Visserligen lever vi nu i en postpan-
demisk tid, men det finns ingen anledning att 
sänka ambitionsnivån. 

»Sjuka – av svinspruta«, menade Aftonbla-
det. Expressen skrev »Svinvaccin kan orsaka 
narkolepsi« och lät i samma artikel läsarna 
rösta om »svininfluensa kan orsaka narkolep-
si«. Gissa utfallet. Varför Läkemedelsverket i 
dag inte ser anledning att begränsa använd-
ningen av Pandemrix torde vara fullständigt 
obegripligt för trogna läsare.

En seriös tidning håller sina läsare under-
rättade, inte bara uppskrämda. ■

»I det uppdraget 
ingår också fördjup-
ning och uppföljning 
av nyheten. Det, 
däremot, har det 
varit sämre med.«

Anne Brynolf 
student-
redaktör

anne.brynolf@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på Lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).

■ innehåll nr 42 oktober 2010 

reflexion

 Rättelse
I artikeln »Bisfosfonatbehandling kan 
orsaka stressfraktur. Men behandlings-
nyttan är betydligt större än risken«, 
som publicerades i Läkartidningen 
2010;107(41):2482-3, finns ett fel under 
rubriken »Ovanliga frakturer« på sidan 
2483. NNT för alla fragilitetsfrakturer 
ska vara 10 (och inte 90). 

Förra veckans webbfråga 
SKA MÄN FÅ BLI GRAVIDA? (I förlängningen 
av tekniken med livmoderstransplanta-
tion kan även män (oavsett sexuell iden-
titet) tänkas få möjlighet att bli gravida, 
skriver Jan Östergren i LT nr 41, sidan 
2448.)
Ja  46 % 
Nej  50 %
Vet ej  4 %
793 hade svarat den 18 oktober kl 11.00.
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