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mycket (eller mer) biverk-
ningar som SSRI-preparaten 
fungerar klart sämre än 
dessa vid PMDS, och inte 
bättre än placebo [5-7]. 

Författarna hade säkert 
gärna sett att kvinnor med 
PMDS blivit mindre effektivt 
hjälpta av Premalex. Men 
även om de har nobla motiv 
för denna sin önskan är det 
inte försvarbart att narras. 
Och sanningen är att det inte 
finns något skäl alls att ifrå-
gasätta effektiviteten hos 
denna behandling.

Sammanfattningsvis tycks 
författarna alltså mena 

1) att många av de kvinnor 
som hävdar att de har PMDS 
saknar författarnas klarsyn, 
såtillvida att de inte inser att 
de har goda skäl att må dåligt 

2) att det är en fördel om 
läkarkårens kunskap om 
PMDS är begränsad 

3) att den goda effekten av 
Premalex bör förnekas.

Envar med intresse för genus-
frågor undrar förstås om den-
na författarnas paternalistis-
ka inställning har samband 
med att PMDS bara drabbar 
kvinnor. Om ambitionen fak-
tiskt är att just kvinnor ska 
förskonas från att behandlas 
för de typer av lidande som 
kan anses naturliga – som 
PMDS och menopausala be-
svär – kan debattörernas näs-
ta insats förslagsvis gälla 
smärtlindring vid förloss-
ning. När kvinnor hävdar att 
smärtan är svår att fördra 
borde man väl tålmodigt för-
söka förklara för dem att den 
är något helt naturligt och 
därför inte ska medikalise-
ras?

 ■ Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Elias Eriks-
son och medarbetare var de 
första som beskrev inflytandet 
av serotonerga farmaka på 
premenstruella besvär och har 
studerat denna effekt i många 
studier. Eriksson är ansvarig för 
den prövning avseende Premalex 
som diskuteras i denna debatt 
och fungerar som rådgivare åt 
H Lundbeck AB, som tillverkar 
substansen.

■ debatt och brev

■ I Lundbecks annonser kon-
trasteras upplevelser av hat, 
apati och ilska mot en kvinn-
ligt kodad, »gullig« (med 
Lundbecks ord) inramning. 
Tre till fem procent av alla 
menstruerande kvinnor be-
skrivs vara hatiska och/eller 
apatiska, på grund av sitt bio-
logiska kön, och i behov av 
medicin för att kunna hantera 
biologins konsekvenser. Inne-
börden är starkt normativ [1].

Oavsett de noggranna krite-
rier som Elias Eriksson (EE) 
menar ska ligga till grund för 
diagnosen PMDS är det en 
symtomdiagnos, där symto-
men dessutom är ospecifika 
och vanligt förekommande. 
Vidare är kopplingen till se-
rotonin endast en hypotes [2].

Risken med att göra ospeci-
fika symtom till medicinska 
diagnoser är att det styr tän-
kandet hos både läkare och 
lekmän/-kvinnor. Det påver-
kar hur symtom förstås och 
tolereras [3]. Nocebobegrep-
pet lyfter, i analogi med pla-
cebobegreppet, fram den 
medicinska vetenskapens 
makt att påverka genom den 
förväntan som skapas [1].När 
medicinsk vetenskap lyfter 
fram kvinnors biologi som 
hotfull och sjukdomsalstran-
de finns risk att kvinnor upp-
fattar sig själva på det sättet. 
Så skedde när medicinen sat-
te kvinnors klimakterium i 
fokus och en mängd ospecifi-
ka besvär relaterades till 
»östrogenbrist«. Informatio-
nen om de förmenta klimak-
teriebesvären spreds i sam-
hället, kvinnor började tolka 

allehanda symtom som rela-
terade till sin specifika biolo-
gi, och deras förväntningar 
på klimakteriet blev långt 
mer negativa än det verkliga 
utfallet [4]. 

Medicinsk vetenskap har 
makt att påverka samhället 
och människorna. Forskare 
har därför ett ansvar för vilka 
frågor de väljer att formulera 
och undersöka och hur resul-
tat tolkas och förmedlas. Ing-
en forskare är heller ett 
oskrivet blad; tidigare kun-
skaper, erfarenheter och sätt 
att förstå världen påverkar 
med nödvändighet den kun-
skap som skapas [5]. Detta 
gäller även EE, som därtill är 
knuten till det företag vars 
produkt han nu försvarar. 

Självrapporterade besvär
 under menscykeln är inte opå-
verkade av vem som frågar 
och hur frågorna ställs [6]. Vi 
ifrågasätter därför angivna 
prevalenssiffror men förne-
kar inte existensen av PMS 
[1]. Vi vill däremot sätta sym-
tomen, liksom den medicin-
ska vetenskapen, i ett större 
sammanhang. Vi tror inte på 
ett »cyk liskt missnöje med en 
patriarkal könsmaktsord-
ning« men menar att medi-
cinen ska vara varsam i sin 
annektering av symtom. 
Dessutom kan vi ibland be-
höva peka på symtom som re-
surser; de kan hjälpa männis-
kor att bli varse sådant som 
de behöver göra något åt. Om 
hormonsvängningar hjälper 
kvinnor att se var tillvaron 
skaver kan  symtomen kanske 

bli mer toler -
abla eller till 
och med med-
föra något positivt – för 
många, men självklart inte 
för alla.  

Vi har inte förnekat att det 
finns kvinnor som har så svå-
ra besvär av PMS att de behö-
ver hjälp, där KBT liksom 
SSRI kan vara behandlingsal-
ternativ [7]. Men varför den-
na aggressiva kampanj för en 
känd antidepressiv substans 
(escitalopram) under nytt 
namn med PMS som enda in-
dikation och i små, och där-
med dyrare, förpackningar? 

Dock, det vi främst reage-
rat på i marknadsföringen av 
Premalex är hur annonserna 
appellerar till könsstereotypa 
fördomar. Om kvinnors irri-
tabilitet, vrede och andra 
 humöryttringar från medi-
cinskt håll reduceras till att 
vara hormonorsakade riske-
rar andra orsaker att döljas, 
inte minst att sådana känslor 
och beteenden kan vara en 
adekvat reaktion på sociala 
påfrestningar.
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replik 1:

Annonserna appellerar 
till könsstereotypa fördomar

läs mer Referenslista publice-
ras på Lakartidningen.se

Replik 2, se nästa sida.

h
tt

p
:/

/w
w

w
.r

el
ev

an
s.

ne
t/

REFERENSER
 1. Hammarbäck S, Ekholm UB, 

Bäckström T. Spontaneous anovu-
lation causing disappearance of 
cyclical symptoms in women with 
the premenstrual syndrome. 
Acta Endocrinol (Copenh). 91;
125:132-7.

 2. Yonkers KA, O’Brien PM, Eriks-
son E. Premenstrual syndrome. 
Lancet. 2008;371:1200-10.

 3. Festin K, Hovelius B. Premenstru-

ellt dysforiskt syndrom – dold 
sjukdom eller säljande idé? Läkar-
tidningen. 2007;104:2432-6. 

 4. Eriksson E, Ekman A, Sinclair S, 
Sörvik K, Ysander C, Mattson UB, 
et al. Escitalopram administered 
in the luteal phase exerts a 
marked and dose-dependent ef-
fect in premenstrual dysphoric 
disorder. J Clin Psychopharmacol. 
2008;28:195-202. 

 5. Eriksson E, Hedberg MA, An-

dersch B, Sundblad C. The seroto-
nin reuptake inhibitor paroxetin 
is superior to the noradrenaline 
reuptake inhibitor maprotiline in 
the treatment of premenstrual 
syndrome. Neuropsychopharma-
cology. 1995;12:167-76.

läs mer Fullständig referens- 
lista Lakartidningen.se

LKT1205s230_233.indd   231 2012-01-26   09.58




