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ENDAST PÅ WEBBEN

Artiklar om tuberkulos
Med anledning av tuberkulosfallen på en förskola i Bromma i Stockholm läg-
ger vi här ut några tidigare publicerade artiklar om tuberkulos i Läkartidning-
en. Redan 2001 pekade Malin Ridell och Lars Olof Larsson, i en av dessa artik-
lar, på behovet av god beredskap och förebyggande åtgärder för utbrott av tu-
berkulos i Sverige. Detta med anledning av ett utbrott i en skola i England, där
man fann tuberkulos hos 50 personer. 
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❙ ❙ I flera kontrollerade studier har
homeopati visat sig ha mätbara ef-
fekter på sjukdomssymtom trots av-
saknad av rationell biologisk för-
klaring. Homeopatiska preparat
tillförs i en spädning som ofta inte
innehåller en enda molekyl av den
aktiva substansen. I en stor meta-
analys i Lancet (2005;366:726-32)
har Shang och medarbetare identi-

fierat 110 placebokontrollerade un-
dersökningar som matchades med
lika många »skolmedicinska« be-
handlingsstudier. Studierna var
jämförbara med avseende på dia-
gnos och  patientmaterial. Ämnes-
områdena spände över ett brett
spektrum av sjukdomar – från luft-
vägsinfektioner till kirurgi.

När studierna graderades efter till-
förlitlighet fann man inte oväntat att
små studier med metodologiska
svagheter visade bättre resultat än
stora och välgjorda undersökning-
ar. Detta förhållande gällde för
både homeopati och skolmedicin.
Om man enbart beaktade utfallet av
de bäst genomförda undersökning-
arna hade skolmedicinska interven-
tionerna en signifikant effekt, men
homeopati var ej bättre än placebo.

Författarnas slutsats att skolme-
dicin är överlägsen homeopati är
välgrundad, men har de också bevi-
sat att homeopati saknar effekt? Jan
Vandenbroucke, epidemiolog från
Leiden, är inte helt övertygad i sin
ledarkommentar. Man kan inte ge-
neralisera utifrån en subgruppsana-
lys av de bästa studierna. Hade det
gällt medicinskt etablerade terapier
skulle en extrapolering inte accep-
terats. Vi måste se tingen som de är,
understryker Vandenbroucke i
Kants anda.

Lancets egen ledare menar dock
att studien bevisar att samhället inte
skall betala för homeopatiska be-
handlingar, vilket många alterna-
tivorienterade grupper vill. Enbart
terapier som är bevisat överlägsna
placebo bör bekostas med allmänna
medel.
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