
1423läkartidningen nr 32–33 2012 volym 109

En dag i december 1961 
kallade Medicinalstyrel
sens generaldirektör Ar
thur Engel till sig en 
handfull medicinjourna
lister från de stora tid
ningarna. Ämnet för mö
tet var Neurosedyn. Man 
hade nyligen upptäckt 
medicinens fosterska
dande effekt, och den 
svenska distributören 
Astra hade dragit in den.

Engels ärende var att 
uppmana journalisterna 
att inte skriva om detta. Stora rubriker 
i tidningarna skulle bara oroa gravida 
kvinnor som redan tagit Neurosedyn, 
framhöll han.

Och tidningarna lydde. Det skulle 
dröja tre månader innan Neurosedyn
skandalen exploderade i medierna. Un
der den tiden hade ett antal kvinnor 
fortsatt att ta Neurosedyntabletter de 
hade hemma, utan att ha nåtts av någon 
varning.

Händelsen återges i medicinjournalis
ten David Finers bok »Mediehälsa« 
(där finns också en parallell version där 
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Mångsidigt om medicin och medier
en av Engels närmaste män höll i mö
tet, men det förändrar ingenting i sak). 
Det är en berättelse från en tid när 
pressen gick i myndigheternas och lä
karnas ledband. Vid samma tid, skriver 
David Finer, höll sig Sveriges Radio 

med en så kallad läkarkommit
té, vars främsta uppgift var 
att välja ut lämpliga inter
vjupersoner till de medicin
ska programmen.

Ett sådant medieklimat är 
svårt att föreställa sig i dag, 
när man knappt kan gå utan
för dörren utan att mötas av 
budskap som »Vanlig huvud
värk kan vara dödlig sjuk
dom« eller »De farligaste 
medicinerna – hela listan«.

Vi ser redan här att förhål
landet mellan medicin och 
medier är ett komplext ämne, 

och David Finer har goda förutsätt
ningar att greppa det. Han har varit 
medicinjournalist sedan 1973, bland 
annat på Expressen och Läkartidning
en, men ägnar sig också parallellt åt 
akademisk forskning om medicinjour
nalistik.

»Mediehälsa« är i första hand en bred 
och aktuell överblick över olika medie
teorier och analysverktyg, illustrerad 
med en lång rad exempel på vad som 
kan hända i mötet mellan medicin och 
medier: MPRvaccinet (som felaktigt 
sades kunna orsaka autism), larmet om 

akrylamid (som fick vissa medier att 
varna för »mördarpotatis«), gentekni
ken (som ibland är ond och ibland god), 
bevakningen av svininfluensan (fortfa
rande omstridd), och så vidare.

Den breda överblicken och den balanse
rade framställningen gör boken till en 
utmärkt introduktion till ämnet, vare 
sig man närmar sig det från sjukvår
dens eller från mediernas håll. Detta 
angreppssätt gör samtidigt framställ
ningen lite sval, men ibland glimtar en
gagemanget fram.

Som när David Finer skriver om den 
aktuella trenden att minska antalet 
tjänster för specialiserade medicinre
portrar, och i stället låta allmänreport
rar utan bakgrundskunskap ta hand 
om medicinnyheterna. Trenden är in
ternationell och hänger bland annat 
ihop med dagspressens nedgång. Men 
priset kommer att bli högt, konstaterar 
David Finer och hänvisar till veten
skapliga studier som visar att specialre
portrar i mycket högre grad än allmän
reportrar använder vetenskapliga ori
ginalartiklar som källor för nyheter, 
och att medicinjournalisters medicins
ka nyhetsbevakning håller högre kvali
tet än allmänjournalisters.

»Yrket som det tagit 60 år att profes
sionalisera, håller på att avprofessiona
liseras« skriver David Finer. I den frå
gan kan ingen anklaga honom för bris
tande engagemang.      
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