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SBU-rapporten om ångest når inte klinisk praxis
Alv A Dahl
SBUs rapport »Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt« lär knappast föränd-
ra situationen för de många patienter som lider av ångestsyndrom, eftersom den inte kommer att nå
ut i klinisk praxis – varken allmänläkare, psykiatrer eller kliniska psykologer kommer att läsa rappor-
tens 776 sidor. Bäst passar rapporten som referens- eller uppslagsverk.

Metabola syndromet i blåsväder
En internationell debatt har utbrutit om det vetenskapliga fundamentet för »metabola syndromet«.
European Association for the Study of Diabetes (EASD) och American Diabetes Association (ADA)
har i ett gemensamt uttalande varnat för en alltför okritisk användning av beteckningen »the meta-
bolic syndrome«. Ett motinlägg har kommit från några ledande företrädare (knutna till American He-
art Association) för en amerikansk syn på metabola syndromet och dess definitioner, likaså har Inter-
national Diabetes Federation tillbakavisat åsikterna från EASD/ADA. Oavsett benämning finns denna
riskfaktoransamling hos många individer och bör inte ignoreras.
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❙ ❙ »Intelligent design« är en mjuk
eufemism för kreationismen och vi-
lar på samma grundtanke. Naturens
ändamålsenlighet som vi kan obser-
vera i både den enskilda cellens or-
ganeller och i hur cellerna samspelar
i organismen kan bara ha uppkom-
mit genom att en intelligent Skapare
har styrt evolutionens gång.

Till skillnad från kreationismen är
konceptet Intelligent design inte
bundet till skapelseberättelsen och
därmed inte till en specifik religion.

Det innebär att alla trossamfund
som tar avstånd från evolutionen
kan samlas kring begreppet och ena
sig i kraven på att skolornas och uni-
versitetens biologiundervisning tar
hänsyn till en annan förklaring till
hur arterna utvecklats.

I väst har främst fundamentalis-
tiska kristna grupper i USA drivit
frågan, men evolutionsläran är i
praktiken bannlyst även i många de-
lar av den muslimska världen – både
i skolorna och i medicinen.

I Sverige tas nykreationismen
knappast på allvar. Däremot oroas
man på brittiska Nature helt klart
över utvecklingen. Det politiska
spelet kring intelligent design har
speglats i en rad artiklar och senast i
en ledare (Nature 2005;437:596).
Den direkta anledningen till artikeln
är en rättegång i staden Harrisburg i
Philadelphia där elva föräldrar stäm-
mer skolan för att man tillåter under-
visning i kreationism. Utslaget för-
väntas få mycket stor principiell be-
tydelse, framför allt om rätten går
emot de klagande. 

Har striden kring intelligent de-
sign någon betydelse alls för svensk
medicin? Evolutionsläran är knap-
past hotad i läkarutbildningen, men
hela diskussionen visar vilken styr-
ka och sprängkraft som finns i vär-
deringar och trosfrågor.
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