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ndebatt och brev

n Med jämna mellanrum 
 dyker det upp annonser för 
preparat som sägs leda till av-
sevärd viktnedgång. Många 
gånger hänvisas till experter 
som uttalar sig positivt om 
medlet. Frågan är om alla 
dessa experter finns i sinne-
världen. Under våren före-
kom en annons som bilaga på 
en av våra dagstidningars 
webbsidor. Annonsen avser 
viktminskningspreparatet 
Gone. Man informerar om att 
Gone består av extrakt av 
grönt te, hallon, chilipeppar, 
svartpeppar och ingefära, 
och det uppges vara »ett yt-
terst effektivt medel för att 
uppnå en snabb och varaktig 
viktnedgång«.

I annonsen står att Gone 
tagits fram vid Universitets-
sjukhuset i Hannover under 
ledning av Professor Dr. med 
T. A. Mannheim. Professor 
Mannheim uppges ha forskat 
på övervikt, viktnedgång och 
metabolism sedan mitten av 
åttiotalet och ska i dag vara en 
av världens ledande experter 
och dessutom rådgivare till 
den tyske hälsoministern, när 
det gäller frågor om övervikt.

trots att jag under de senaste
20 åren bevistat ett avsevärt 
antal vetenskapliga möten rö-
rande metabola sjukdomar 
och fetma kan jag inte säga att 
professor Mannheim gjort ett 
sådant intryck att hans namn 
etsat sig fast i minnet. Men det 
betyder ju inte att han inte ex-
isterar, och ämnesområdet är 
ju intressant, så låt oss se vad 
han gjort för experiment med 
denna kryddblandning.

Eftersom professor Mann-
heim är professor borde han 
ha publicerat en hel del artik-
lar inom området. Alla publi-
cerade vetenskapliga artiklar, 
även av ringa omfattning som 
insändare till vetenskapliga 
tidskrifter etc, finns samlade 
i databaser. Vid en sökning i 
PubMed vid universitetsbib-
lioteket ger namnet Mann-
heim inget napp alls. Även om 
han skulle ha skrivit sina ar-
beten på tyska bör de finnas 

refererade med rubrik och 
författare. Men på PubMed 
lyser författarnamnet Mann-
heim med sin frånvaro. Hur 
kan detta vara möjligt? Hur 
kan man bli professor utan 
att ha publicerat ett enda ar-
bete? Man kan köpa sig aka-
demiska titlar på olika fejk-
universitet, men universite-
tet i Hannover är inget sådant. 

Universitetet i Hannover 
liksom universitetssjukhuset i 
samma stad har bägge fylliga 
webbplatser. Genom deras 
sökmotorer får vi äntligen 
napp på Mannheim, men det 
rör sig uteslutande om staden 
Mannheim eller läkemedels-
företaget Boehringer Mann-
heim. Inget fynd med bäring 
på någon professor Mann-
heim. Förfrågningar per mejl 
om professor Mannheim till 
dessa institutioner besvara-
des med att man inte lämnar 
ut personuppgifter om an-
ställda.

Professor Mannheim uppges 
ju vara rådgivare till den tyske 
hälsoministern, men på den 
tyske hälsoministerns webb-
plats finns inget om någon så-
dan rådgivare. Från Bundes-
ministerium für Gesundheit 

kan man inte ge någon infor-
mation om någon professor 
Mannheim. Man hänvisar till 
Ärztekammer Niedersachsen 
i Hannover, varifrån man 
meddelar att någon kollega 
med namnet T A Mannheim 
inte finns i Hannover.

Kanske har professorn 
flyttat ut från Tyskland och 
avslutat sin gärning hos den 
tyske hälsoministern? Vid 
webbsökning påträffas äntli-
gen professor Mannheim – i 
en annons för Gone! Man kan 
sammanfatta letandet med 
att säga att professor dr med 
T A Mannheim förefaller att 
vara just »gone«. 

Återstår att ta kontakt med 
det företag, Minutra i Falken-
berg, som säljer Gone. Vid 
upprepade tillfällen har jag 
efterfrågat studierna av pro-
fessor Mannheim men har 
till dags dato ännu inte erhål-
lit några sådana och heller 
inget besked om var professor 
Mannheim kan sökas för att 
få information om hans 
forskning i viktminskning-
ens tjänst. Eftersom frågor 
kring viktminskning har ett 
stort allmänintresse kan det 
vara på sin plats att dimmor-

na kring professor Mann-
heim och hans forskning 
kring dessa kryddblandning-
ar skingras.

Då jag inte lyckats få någon 
klarhet i detta genom mina 
egna kontakter med Minutra 
vore det klädsamt om företa-
get offentligt kunde redogöra 
för professor Mannheims 
forskning och varför man 
trots upprepade förfrågning-
ar inte vill delge dessa till 
 läkarprofessionen. 
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Jakten på professor Mannheim

n I Läkartidningen 4/2012 
(sidorna 152-3)  beskrivs ett 
fall av harpest (tularemi) där 
en norrländsk jägare med ett 
oläkt sår på höger hand slak-
tat en hare utan handskar [1].

Fallet är som hämtat ur en 
tentamen på läkarutbild-
ningen och innehåller utöver 
en klassisk symtombild även 
anamnes och epidemiologi 
som bör leda tankarna till 
harpest. I artikeln ges bland 
annat bra tips om förebyg-
gande åtgärder vid vistelse i 
områden där harpest före-
kommer och vid hanteringen 
av vilt. 

Harpest har de senaste tio 
åren spridits söderut i landet. 
I LT 26–27/2005 (sidorna 
 186-7) presenterades en fall-
beskrivning där en 73-årig 
man som fått ett fästingbett 
på Djurgården i Stockholm 
drabbats av harpest [2]. 

Trots typiska symtom gick 
det drygt fyra månader innan 
patienten fick korrekt dia-
gnos. Vi kan bara spekulera 
om huruvida rätt dia gnos 
hade ställts tidigare om pa-
tienten beskrivit en jakt i 
Norrland i stället för en pro-
menad på Djurgården. På 
grund av detta skifte i epide-

miologi finns det anledning 
att ånyo beskriva ett fall av 
harpest med typiska symtom 
men utan typisk anamnes.

fallet: En 40-årig tidigare 
frisk man bosatt i en av 
Stockholms norra förorter 
sökte för hög feber och hu-
vudvärk sedan tre dagar. Pa-
tienten hade varit förkyld den 
senaste veckan, men de övre 
luftvägssymtomen var i tyd-
lig regress. Hustrun och pa-
rets två små barn var friska. 
Patienten hade befunnit sig i 
Stockholmstrakten de senas-
te veckorna, och bortsett från 
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Misstänk harpest vid typiska 
symtom även utan typisk anamnes

Är det någon som sett professor 
Mannheim?
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en arbetsresa till Barcelona 
hade han inte varit utlands de 
senaste sex månaderna. Pa-
tienten hade inte ägnat sig åt 
något friluftsliv men hade 
rullat ut ny gräsmatta i sin 
trädgård några dagar före in-
sjuknandet (gräset kom från 
Sigtuna i Stockholms län). 

Mannen kom till akutmottag-
ningen med goda vitalpara-
metrar och blev efter att ha 
tagit ibuprofen och paraceta-
mol tillfälligt afebril. I status 
noterades inga tecken på 
meningism eller fokal neuro-
logi. Hjärta och lungor aus-
kulterades utan avvikande 
fynd. På vänster underben 
sågs en rodnad på cirka 2 cm i 
diameter med misstänkt pus 
centralt. Patienten trodde sig 
ha blivit biten av en fästing. 
Det fanns inga tecken på 

lymfangit, men i vänster 
ljumske noterades en kraftigt 
förstorad, rodnad och palpa-
tionsöm lymfkörtel. 

Patienten berättade att han 
lagt märke till körteln dagen 
innan. Laboratorieprov visa-
de CRP 155 mg/l, men blod-
status var utan anmärkning. 
Bedömningen blev att det 
rörde sig om infektion orsa-
kad av en stafylokock eller en 
streptokock, men tularemi 
kunde inte uteslutas.

Kontakt togs med infektions-
konsult, som bedömde pa-
tienten på akutmottagning-
en. Trots avsaknad av typisk 
anamnes och epidemiologi 
kvarstod misstanken. Patien-
ten lades in med bensylpeni-
cillin 3 g×3 som grampositiv 
täckning och ciprofloxacin 
500 mg×2 som är första-
handspreparat mot Franci-
sella tularensis [3]. 

Mikrobiologisk diagnostik 

gjordes: allmänna blod- och 
sårodlingar samt serologi för 
tularemi. Febern gav vika 
redan efter ett dygn, men 
huvudvärken kvarstod i flera 
dagar. Nytt prov från såret på 
underbenet togs två dagar 
efter inläggning och skick-
ades för PCR för tularemi. 
Dagen efter kom besked från 
Smittskyddsinstitutet att 
svaret var positivt, och man 
kunde konstatera att patien-
ten drabbats av ulceroglan-
dulär tularemi. 

Behandlingen med bensyl-
penicillin avvecklades, och 
patienten kunde efter fem 
vårddygn gå hem opåverkad 
med endast lätt huvudvärk i 
regress. Behandling med 
ciprofloxacin i totalt tio dygn 
ordinerades. Blod- och sårod-
lingarna samt serologin var 
alla negativa.

Fallet belyser vikten av att 
misstänka harpest då sym-
tom för diagnosen föreligger 

– även om klassisk anamnes 
och epidemiologi saknas. Vi 
ser också nyttan av PCR i den 
bakteriella diagnostiken, 
vilket var positivt, trots två 
dagars adekvat antibiotika-
behandling.
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