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Vetenskap och beprövad erfarenhet 

Den här boken är ett enda stort ifrågasättande av den medicinska 
vetenskapens vetenskaplighet. Författarna angriper de nuvarande 
arbetsmetoderna inom terapiforskningen, särskilt sätten att utpröva 
nya läkemedel. 

Utgångspunkten är att människan bör ses som en helhet, utan 
skiljelinje mellan kropp och själ. Författarna menar i motsats till 
experternas vanliga inställning att placeboeffekten - den suggesti
va inverkan av medel med såväl verksam som förment overksam 
substans- är den kan~ke mest värdefulla av alla behandlingseffek
ter. Placeboeffektens styrka visas av att man till och med kan bli 
"narkoman" på blindtabletter. 

Boken viD vara ea väc:karkloc:ka, 

den vill introducera ett helt nytt tänkesätt inom läkekonsten. Den 
vänder sig till läkare I)Ch annan sjukvårdspersonal, den kommer att 
i hög grad intressera aJia som är engagerade i hälsorörelsen, den 
riktar sig till envar som är mån om sin hälsa men blivit besviken på 
den officiella medicinen. Inte minst medicinska forskare bör boken 
ha mycket att ge, eftersom den behandlar de flesta kända och en 
rad hittills okända statistiskt-medicinska felslut. 
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Allmän läkarinstruktion den 10 maj 1963 

§ 3 

Varje läkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt utövar läkar
yrket, åligger: 
l) att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
meddela patienten de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som 
patientens tillstånd fordrar. 

Förord 

Många kanske undrar varför en statistiker och en ortoped skriver en 
bok av denna typ. Förklaringen är inte så alldeles enkel, men några 
synpunkter kan lämnas. Den ene av oss (Olov Lindahl) har sedan 
studietiden varit intresserad inte bara av konventionell medicinsk 
vetenskap utan även av "ovetenskaplig" alternativ medicin, kanske 
framför allt av hälsorörelsens åsikter att många sjukdomar kan för
bättras eller bli bra av vegetarisk kost och fasta. I den mån man tar 
kontakt med och observerar denna typ av terapi, får man se många 
övertygande och goda resultat som synes vara okända för konventio
nell skolmedicin. 

Vid en diskussion med vetenskapsmän inom konventionell medicin 
avvisas nästan alltid sådana observationer som ovetenskapliga och till 
intet bevisande. Det krävs "riktiga" och vetenskapliga undersök
ningar, som då definieras olika beroende på talesmannen. 

Inom konventionell medicin har det förelegat en motsvarande dis
kussion om de metoder som där används, och under de senaste 30 
åren har kraven på bevisföring successivt skärpts och tidigare konven
tionella åsikter och föreställningar har förkastats. 

Alla har så småningom kommit fram till höga krav, nämligen att 
medicinsk vetenskap, när det gäller att bevisa en effekt av terapi, är 
liktydigt med att göra dubbelblindtest. Allt som är sämre kan alltid 
dras i tvivelsmål. 

Ett dubbelblindtest innebär att två patientgrupper samtidigt be
handlas, den ena med den--prövade medicinen och den andra med ett 
overksamt preparat. Blindheten innebär att patienterna inte vet om 
de får ett verksamt eller overksamt preparat och att läkaren likaså är 
ovetande om grupptillhörigheten. 

Under vårt arbete på ett universitet med forskning som en väsentlig 
uppgift har de senaste sex åren ett mycket givande och intressant 
samarbete uppstått mellan författarna. Under otaliga, långvariga och 
intensiva överläggningar har vi diskuterat hur ett perfekt dubbel-
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blindtest skall se ut och hur alla misstag skall undvikas. En rad sådana 
test har genomförts såväl inom den konventionella ortopedin som 
inom den alternativa medicinen, t ex rörande akupunktur och vege
tarisk kost. 

Vi har då frapperats av att man inom medicinen ofta har förut
fattade meningar om hur en medicinsk sanning får se ut. Om en 
"sanning" ej verkar rimlig, hjälper det nästan inte hur bra bevisen är 
och hur perfekta dubbelblindtest som genomförts, men om "san
ningen" är konventionell och redan accepterad godtas även undersök
ningar av dålig kvalitet som bevis. 

Vi har i denna situation börjat gå igenom kvaliteten på olika medi
cinska bevis och även diskuterat grunderna för bevisföringen ur rent 
vetenskapsteoretisk synpunkt. Förutsättningen för detta har givetvis 
varit goda medicinska, statistiska och matematiska kontakter. Vi vill 
därvid tacka alla kolleger som aktivt bistått med råd och dåd, och 
inte minst vill vi tacka alla dem som i tal, skrift och sakkunnigutlå
tanden bekämpat våra undersökningar och åsikter och bestritt deras 
kvalitet. Detta har lett till att själva grunden för dagens medicinska 
vetenskap - dubbelblindtesten - har kunnat ifrågasättas, och vi hop
pas med detta arbete kunna visa att dubbelblindtesten ej är något 
fulländat vetenskapligt bevismedeL Därmed blir mycket av dagens 
medicinska vetenskap ovetenskap. Vi vill då i positiv anda gärna peka 
på alternativ och inte bara riva ned. 

Linköping aprill978 

Olov Lindahl Lars Lindwall 
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Inledning 

"Krig är en alldeles för allvarlig sak att läggas i händerna på 
militärerna" - Talleyrand 
eller 
"Sjukdom och hälsa är en alldeles för allvarlig sak att läg
gas i händerna på läkare." 

Liv och hälsa är för varje medborgare fundamentala faktorer, i varje 
fall blir de viktiga för dem som hotas av sjukdom och död. Det skrå 
som mer eller mindre haft monopol på att omhänderta, förebygga, 
behandla och bota sjukdomar är läkarkåren. Denna kår har emeller
tid inte saknat konkurrenter. Häxor, kloka gummor, starrstickare, 
benryckare och på senare år akupunktörer, "dietfantaster", homeo
pater, kiropraktorer, naprapater, naturläkare, zonterapeuter och 
ögondiagnostiker har framträtt med anspråk på att lika bra eller 
bättre kunna bota vissa sjukdomar men framför allt förebygga ohälsa. 

I samband med speciellt lyckade fall, där först den konventionella 
medicinen misslyckats och sedan någon av dess konkurrenter kunnat 
bota en eller flera sjuka individer, har ibland diskussioner blossat upp 
huruvida det kan ligga något i dessa alternativa läkemetoder (även 
kallade inortodoxa). Debatten mynnar nästan alltid ut i konstateran
det att "vetenskapliga bevis" saknas för att den konkurrerande meto
den har någon verklig effekt. Den effekt man eventuellt inte helt kan 
avvisa förklaras bero på inbillning, suggestion, tillfälligheter, spontan 
förbättring eller liknande. Med detta slutar vanligen diskussionen, 
och experterna anser sig ha tagit hem segern trots "motståndarnas" 
protester. Helbrägdagörelse är i detta sammanhang ett ofta använt 
begrepp, som vanligen betyder att patienten blir återställd från en 
normalt "obotlig" sjukdom. I och för sig låter ju botande genom 
helbrägdagörelse mycket tilltalande, men ordet har konstigt nog fått 
en allt mer negativ klang. Den stora allmänheten vet inte vad den 
skall tro, men ansluter sig vanligen till experternas uppfattning som 
ju rimligen bör vara den mest riktiga. Den del av allmänheten som 
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blivit botad med okonventionella eller inortodoxa metoder, eventuellt 
efter många misslyckanden med konventionell behandling, utgör dock 
en tapper och ökande härskara, som utan tvekan lägger sina sympa
tier hos företrädarna för okonventionella metoder och genom livlig 
propaganda försöker sprida uppfattningen att lärarkåren har fel. 

Det är sällan så att den ena av två meningsmotståndare, olika 
fronderande grupper eller olika metoder representerar den totala 
sanningen och den andra dess motsats, utan båda parter kan ha litet 
rätt och litet fel. Det förefaller oss rimligt att så kan vara förhållandet 
även i denna debatt och det är utgångspunkten för denna bok, liksom 
en önskan att närmare analysera de argument som finns på båda 
sidor och de metoder som används för att bevisa en ståndpunkts rik
tighet. Vi viii med denna analys inte ta ställning till vem som har rätt 
i alla dessa olika diskussioner. Den som läser boken tiii slut kanske 
instämmer i våra slutsatser att ingendera parten egentligen kan bevisa 
sina påståenden och att den medicinska vetenskapen fortfarande be
finner sig i ett osäkert utvecklingsstadium och ännu har mycket att 
lära och upptäcka. Inte minst gäller detta vetenskapen om hur en 
terapeutisk effekt av ett läkemedel eller en läkemetod beläggs, dvs 
vetenskapen om hur man botar människor. 

Vår avsikt är att skriva på ett sådant sätt att envar patient eller 
blivande patient med någon ansträngning skall kunna följa tanke
gångarna och resonemangen. 
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Kapitel l 

Den medicinska vetenskapen 

"Vi stoppar mediciner om vilka vi vet mycket litet, i krop
par som vi vet mindre om, för att bota sjukdomar om vilka 
vi inte vet någonting alls." 

Voltaire 

Den medicinska vetenskapen har utan tvekan en imponerande fasad 
och en enorm propagandaapparat samt en stor yrkeskår, som har 
intresse av att allt detta bevaras. Det är heller ingen tvekan om att 
en mängd data talar för att denna vetenskap är framgångsrik och 
effektiv. Alldeles klart räddar den liv, exempelvis vid akuta skador, 
där förr blodförluster och chock dödade. Utan tvivel har kirurgin 
gjort enorma framsteg under de senaste 100 åren så att man numera 
kan göra de mest otroliga ingrepp på den mänskliga organismen. 

Säkerligen har antibiotika räddat många liv, men när man vill ge 
den medicinska vetenskapen förtjänsten av att ha utrotat en rad 
svåra och ofta dödliga infektionssjukdomar såsom pest, smittkoppor, 
kolera, tyfus, tuberkulos och polio, måste man nog tveka och fördela 
en hel del av äran till ingenjörer, uppfinnare och affärsmän. Kanske 
tiii och med till vissa politiker som - bland många andra - möjliggjort 
vår oerhörda tekniska utveckling och vårt stora välstånd. Avskaffande 
av trångboddhet och svält samt allmänhygieniska åtgärder har säker
ligen haft minst lika stor betydelse som de rent medicinska fram
stegen. 

Vad gäller tuberkulos har t ex ofta påpekats att dess utbredning 
och härjningar i första hand berott på fattigdom, trångboddhet och 
dålig kost och att de stora medicinska upptäckterna inom tuberkulos
forskningen inte lämnat det minsta spår i statistiken över sjukdomens 
frekvens eller dödlighet. Frekvensen har sedan mitten av 1800-talet 
stadigt gått ned oberoende av den senare upptäckten av tuberkelba
cillen, införandet av skärmbildsundersökningen, användandet av 
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BCG-vaccination och införandet av antibiotika mot tuberkelbacillen.1 

Det skall gärna medges att man lätt får en annan uppfattning när man 
ser den mycket goda effekt som t ex antibiotikabehandling har på den 
enskilde tuberkulospatientens sjukdom, men den kalla statistiken är 
också svår att resonera bort och det förefaller möjligt att den succes
siva minskningen styrs av faktorer starkare och mera betydelsefulla 
än de i och för sig goda medicinska framstegen. 

Den medicinska vetenskapen kan uppdelas på en mängd sätt, van
ligen i olika specialiteter såsom medicin, kirurgi, psykiatri. Vi vill här 
göra en annan uppdelning för att bättre kunna analysera den veten
skapliga byggnaden och dess olika grader av vetenskaplighet. 

Följande ingredienser skall diskuteras: 
Nomenklatur (språk) 
Klassifikation 
Hjälpvetenskaper 
Den stora diagnosleken 
Terapi 

N om enklatur 

Medicinarna har i alla tider kännetecknats av och karrikerats på 
grund av sitt svåra eller oförståeliga fikonspråk, som för den oinvigde 
och för patienten ofta uppfattas såsom en metod att hålla patienter 
och "lekmän" i okunnighet. 

Det är inget tvivel om att en hög mystifikationsgrad kan vara till 
glädje för läkarna om de gör misstag och felbedömningar och inte 
vill ha dessa avslöjade. Men även för patienten kan denna mystik 
vara av värde, om man med sin behandling vill uppnå en psykisk och 
helbrägdagörande effekt som kanske skulle försvinna om den enkla 
sanningen bakom en behandling avslöjades genom ett lättförståeligt 
språk. 

Från läkarhåll angrips ofta kvacksalvare som beskylls för att labo
rera med otroliga, svårförståeliga, mystiska och för både patienter och 
vanliga läkare okända begrepp. Just detta hokus pokus - säger man -
gör att kvacksalvarna ibland lyckas med sin terapi genom den sug
gestiva effekt som detta språk och begreppsmönster framkallar. 

Då den suggestiva effekten eller helbrägdagörandet troligen är en 
mycket viktig komponent i allt botande kan man inte utan vidare 
förneka behovet av visst hemlighållande av fakta för patienten genom 
ett hemligt språk. I samband med vetenskapliga debatter måste korten 
emellertid läggas på bordet. 
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Den kanske viktigaste anledningen till att läkarna har ett eget, mer 
eller mindre obegripligt språk är dock inte att de vill mystifiera om
givningen eller hålla den i okunnighet, utan det är behovet att ut
veckla en terminologi som täcker den mycket invecklade biologiska 
och medicinska verkligheten. 

Det vardagliga språket är ofta för fattigt för att tillfredsställande 
kunna beskriva denna verklighet. Det starka inslaget av latin är en 
kvarleva från den tid då alla vetenskapsmän, oberoende av sitt ämne, 
talade latin med varandra, och då latin var ett vetenskapens levande 
språk. Att detta försvunnit är bara att beklaga då möjligheterna för 
vetenskapsmän i olika länder att kommunicera därigenom försvårats. 
Esperanto synes inte ha blivit en fullgod ersättning för det tidigare 
latinet, men engelskan är kanske på väg att bli. 

Det är dock uppenbart att det medicinska språket är i behov av en 
katarsis (självrening eller rening utifrån), och man har i Sverige också 
tillsatt en statlig kommitte för att försöka bringa ordning i nomen
klaturen och få denna enklare och enhetligare. Det förhållandet att 
samma sjukdom kan namnges på upp till sju olika sätt är inte ägnat 
att underlätta vare sig för medicinare eller patienter. Här borde en 
förbättring kunna hälsas med tillfredsställelse av alla parter. 

Några exempel kan kanske illustrera detta. En vanlig ortopedisk 
sjukdom hos barn, där cirkulationen i höftledshuvudet skadats med 
vävnadsdöd som följd, har inte mindre än sju namn: coxa plana, 
Ca/ves sjukdom, Leg g s sjukdom, Perthe s sjukdom, Waldenströms 
sjukdom, epifysitis capitis femoris och osteonecrosis juvenilis. Ett lä
kemedel mot bakterieinfektioner har ofta minst två kemiska namn, 
ett förkortat, ett fullständigt och dessutom upp till sju firmanamn, 
varav ofta ett av firmanamnen är den benämning som de flesta läkare 
identifierar med preparatet. 

Det är uppenbart att en standardisering av detta benämningskaos 
skulle underlätta läkarutbildningen och fortbildningen och lämna tid 
över till inskaffandet av nyttigare kunskaper. Det är dock svårt att 
göra några värderingar inom detta område. Att standardisering inom 
teknologi innebär en stor rationaliseringsvinst är uppenbart. säker
ligen gäller detsamma för medicinen. 

För den medicinska vetenskapen är det uppenbarligen av största 
vikt att det finns ett språk som är tillräckligt nyanserat och rikt för 
att kunna uttrycka hela den biologiska och medicinska verkligheten. 

Det förhållandet att man i medicinsk nomenklatur ofta använder 
sig av benämningar, som inte är adekvata och som ur språklig syn-
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punkt är mera ägnade att förvirra än att hjälpa är en brist. Vi tänker 
då bl a på det förhållandet att vissa diagnoser systematiskt används 
för att beteckna förändringar som inte har något direkt samband med 
det som patienten lider av. Ett bra exempel kan vara smärtor i knä
ledsregionen. Dessa kan vara lokaliserade till knäskålen och förvärras 
vid ansträngning, speciellt vid gång utför trappor. Vid röntgenunder
sökning avslöjas inga sjukliga förändringar i leden, då brosk är osyn
ligt på röntgenfilmen. Detta tillstånd kallas chondromalacia patellae. 
uppmjukning och uppfransning av ledbrosket på knäskålens insida, 
vilket då anses (har ansetts) vara den underliggande, dvs verkliga 
orsaken till patientens symtom. 

Man har en starkt framträdande, naturlig och berömvärd önskan 
att inte bara ge patientens symtom nya och latinska namn utan man 
vill även tränga ned till den underliggande orsaken och ge symto
men/sjukdomen ett namn som hänför sig till orsaken. Det har emel
lertid i detta fall visat sig, och det är väl k·änt sedan minst 30 år, att 
det inte finns något klart samband mellan patientens broskuppmjuk
ning och de symtom som patienten klagar över. Samtidigt som dessa 
knäbesvär är relativt ovanliga är själva broskförändringen vanlig och 
förekommer hos de flesta personer över 40 års ålder. Det förhållandet 
att dessa broskförändringar inte heller försvinner utan snarare för
värras med åren, samtidigt som patienten blir bättre eller bra, och att 
flertalet personer med ännu sämre brosk inte har ont gör att detta 
språkbruk framstår som ologiskt och för den medicinska vetenskapen 
förvirrande. 

Det har också förlett oerfarna läkare att ta diagnosen för gott och 
utan framgång behandla själva broskförändringen. 

Vid ryggsjukdomar - som är utomordentligt vanliga - föreligger ett 
liknande språkbruk. Patienter som klagar över ont i ryggen uppvisar 
ofta vid röntgenundersökning små utväxter på kotkroppskanterna, s k 
osteofyter eller nabbar, och diagnosen på patienternas ryggbesvär blev 
under en lång tid spondylosis de/ormans. Detta är den latinska be
teckningen på de små utväxterna. Så småningom visade det sig -
vilket nu varit känt i många år - att det är i stort lika vanligt med 
sådana utväxter hos personer som är ryggfriska som hos ryggsjuka och 
att utväxterna aldrig försvinner trots att patienterna kan bli helt åter
ställda från sina besvär i form av t ex trötthet och smärtor i ryggen. 

Detta språkbruk har kanske inte lurat någon att försöka operera 
bort nabbarna, men det har troligen mer eller mindre undermedvetet 
hindrat en del forskare att söka efter andra förklaringar till patien-
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tens symtom. Nabbarna har under lång tid (nu för länge sedan) an
vänts som ett argument mot kiropraktorer som sagt att ryggbesvären 
berott på förskjutningar mellan kotorna och då fått beskedet att 
röntgen inte visat den minsta förskjutning utan att i stället besvären 
berott på "nabbarna". 

En annan typ av nabbar som en del människor har under hälarna 
har likaså sagts vara orsaken till vissa hälsmärtor. Under en period 
har - utan någon positiv effekt på smärtorna, eventuellt i stället för
sämring - dessa nabbar opererats bort. Så småningom visade det sig 
att nabbarna är en normalvariant som inte har med smärtorna att 
göra 

Detta språkbruk är mera till vetenskaplig skada än nytta och det 
har en stor tendens att insmyga sig i det medicinska språket som ett 
resultat av att obevisade hypoteser om samband godtas för lättvindigt. 

En liknande språklig felaktighet föreligger beträffande den vanliga 
hjärtsjukdomen angina pectoris, hjärtkärls- eller kranskärlskramp, en 
sjukdom som uppträder attackvis, vanligen efter fysisk eller psykisk 
ansträngning, och ger svåra smärtor över nedre delen av bröstkorgen 
motsvarande hjärtats läge, ibland med utstrålning i vänster arm, 
ibland förenad med ångest eller oro. Själva namnet indikerade från 
början inte att sjukdomen utlöstes från hjärtat utan från bröstkorgen, 
men att det är hjärtat som ligger bakom har ändå blivit något av ett 
axiom inom medicinen. De flesta läkare sätter likhetstecken mellan 
angina pectoris och sjukdom i hjärtats cirkulation. 

Undersökningar de senaste åren har visat, dels att kranskärlsrönt
gen kan vara helt normal hos patienter med angina pectoris, dels att 
funktionsrubbningar i matstrupen kan ge smärtor i bröstet som omöj
ligen kan skiljas från de som kranskärlsjuka har. 

I ordböcker klassificeras angina pectoris som "anfallsvis uppträ
dande smärta i hjärttrakten under ångestkänsla och nervsymtom, 
särskilt i vänstra armen". Angina pectoris vera (äkta angina) är syno
nymt med förträngningar i bjärtkärlen av åderförkalkning. Man talar 
även om spastisk, nervös ener vasomotorisk angina pectoris, då för
ändringarna är funktionella och betingade av kramp eller spasm 
kärlen. 

Internationellt har angina pectoris definierats såsom smärtor 
bröstkorgen som (l) kommer efter gångansträngning och tvingar 
patienten att sakta ned eller stanna och (2) lindras inom 10 minuter 
vid vila. Om dessa kriterier ej uppfylls föreligger enligt denna inter
nationella norm inte angina pectoris. De flesta läkare känner inte till 
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dessa kriterier och använder diagnosen angina pectoris vid mer eller 
mindre karakteristiska bröstkorgSmärtor även om de klassiska krite
rierna saknas. 

Det förhållandet att under de senaste 50 åren matstrupssmärtor be
handlats med hjärtmedicin är inte ägnat att inge förtroende, och en 
bidragande orsak till detta missförhållande är det medicinska språket, 
där ofta - kanske i det bästa syfte, men utan tillräcklig vetenskaplig 
stringens - patientens uppgifter om var han har ont översätts till ett 
mera svårförståeligt och imponerande latin. Man drar sedan förhas
tade slutsatser om orsaken till dessa smärtor eller andra symtom och 
sätter i fortsättningen likhetstecken mellan symtom och en organor
sak utan att detta samband generellt har bevisats och ännu mindre 
bevisats i det enskilda fallet. 

Att sedan de förmenta bjärtsmärtorna behandlas med en medicin 
(beta-blockare som Aptin, Inderal) som möjligen kan vara bra för 
hjärtat, men som ibland fastnar i matstrupen och där förvärrar eller 
rent av framkallar angina pectoris, gör inte saken bättre. 

Enligt vår mening gör ett språkbruk där oklara symtom utan veten
skapligt underlag används som diagnos ur vetenskaplig synpunkt en 
ren skada. 

Om man i stället sade till patienten, som klagade på smärtor i knä
regionen: "Ni har smärtor i knäregionen", så skulle patientens pri
mära beundran för doktorns diagnostiska skicklighet kanske bli rätt 
liten, men i stället skulle den vetenskapliga stringensen höjas. Om 
man sedan förklarade att dessa smärtor visserligen inte säkert kunde 
förklaras men att de enligt tidigare erfarenhet ofta gick över inom 
några månader, respektive ofta blev bra av den eller den behand
lingen, kunde patientens förtroende i viss mån återställas och den 
vetenskapliga stringensen bibehållas. 

Det medicinska språket är alltså enligt vår mening visserligen nöd
vändigt men i sitt nuvarande skick ofta en imponerande fasad som 
ur vetenskaplig synpunkt skulle behöva förbättras och göras mera 
stringent. 

Klassifikation 

Likaväl som Linne bringade ordning inom botaniken kan det sägas att 
uppdelningen av den okända människokroppen i olika anatomiska 
och histologiska delar har bringat reda inom medicinen. Den anato
miska klassifikationen med beskrivning och namngivning av samtliga 
strukturer inom människokroppen är utan tvivel av allra största 
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betydelse för medicinska framsteg i jämförelse med en under medel
tiden utbredd okunskap om kroppens byggnad och funktioner. Det 
förhållandet att man numera med mikroskopiska och elektronmikro
skopiska metoder kan undersöka inte bara de stora strukturerna utan 
även de små, nästan ned till molekylära strukturer, förväntas ge 
ökade möjligheter att förstå och bota. Med ökad förstoringsgrad ten
derar emellertid även informationsmaterialet att bli mångfaldigat, 
l 000 eller kanske 100 000 gånger. Då uppstår i stället svårigheter att 
överblicka och förstå och inte minst att hålla reda på all denna in
formation. Uttrycket "man ser inte skogen för bara träd" kan här 
vara belysande. En liknande risk finns inom det biologiskt-kemiska 
området liksom inom det fysiologiska och sjukdomsregistrerande om
rådet. Våra möjligheter att samla in nya informationer ökar kraftigt 
med nya tekniska resurser, och det är inte axiomatiskt sant att all 
denna information leder till möjligheter att bättre förebygga eller bota 
sjukdomar, även om man hoppas att så blir fallet. 

Prioriteringen av forskningsresurser har i alltför hög grad favori
serat olika typer av klassifikations- och diagnosmetoder till nackdel 
för terapeutiska experiment. 

Faktasamlandet inom anatomi (människokroppens byggnad), histo
logi (vävnadernas byggnad) och fysiologi (människokroppens normala 
funktioner) måste självklart anses vara av allra största betydelse för 
att förstå människokroppens funktion på ingenjörsbasis. Givetvis har 
en mängd behandlingsmetoder varit möjliga att utveckla med hjälp 
av nya fakta om människokroppens byggnad och funktion. Det är 
ändå inte självklart att en satsning på dessa kunskaper snabbast eller 
alltid leder till nya och bra behandlingsmetoder. 

Det är ingen tvekan om att detta enorma insamlande av kunskaper 
är imponerande. Faran ligger dock i att man inte axiomatiskt får ut 
terapeutiska fördelar av allt detta hopsamlande, och det gamla ord
stävet att en expert är en person som "vet mer och mer om mindre 
och mindre" är faktiskt en realitet. 

Terapiforskningen är en-gren för sig och en egen vetenskap av 
största vikt, och denna vetenskapsgren måste leva sitt eget liv och ha 
egna och mycket större resurser. 

Den stora diagnosleken 

Klassifikation av patienter med liknande symtom, helst efter utred
ning av att dessa symtom har en gemensam orsak, innebär att "ställa 

2- Vetenskap 
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diagnos". Man har därmed skapat sjukdomsbegreppet och varje sjuk
dom får sedan ett namn, inte sällan ett personnamn efter den läkare 
som först beskrivit en gemensam orsak till en rad symtom som från 
början varit svåra att sammanföra till en enhetlig orsak. 

Inom den nuvarande medicinska filosofin anses ställande av diag
nos vara en av de viktigaste uppgifterna för en läkare. Denna upp
fattning grundar sig på åsikten att det "givetvis" är omöjligt att ge en 
patient en adekvat behandling om man "inte vet vad han lider av"! 

Diagnosen sätts därför alltid i första rummet, och denna priorite
ring har ibland överdrivits på ett sådant sätt att diagnostiken som 
skön konst kommit att bli något av ett självändamål och i varje fall 
i många situationer kommit att bli intressantare och förbrukat mer 
av läkarens krafter och intresse än själva botandet. 

Enligt vår mening ligger det givetvis en hel del i diagnoskravet, 
men det har logiska brister, och i den mån klassifikationen av sjuk
domar är inadekvat - vilket redan tidigare antytts - blir diagnosens 
värde tveksamt. 

Goldberger, som har både invärtesmedicinsk och filosofisk utbild
ning, har i sin bok "Hur läkare tänker" analyserat diagnosens värde 
och kommit fram till att detta kan ifrågasättas.2 Varje patient är en 
unik individ, som inte går att jämföra med någon annan person. 
Visserligen kan en hel grupp av patienter få samma diagnos, t ex 
sockersjuka, men vanligen finns förutom sockersjuka även andra 
större eller mindre sjukdomstillstånd som gör att den ena patienten 
inte är den andra lik. Benägenheten att ställa diagnoser vid sidan om 
huvuddiagnosen varierar mellan olika läkare, och när det gäller diag
noser utanför den egna specialiteten är önskan och förmågan att 
ställa diagnoser vanligen liten. Detta gör att· en patients totala diag
nostiska mönster sällan blir klarlagt. 

Vidare menar Goldberger att det för klassificering av en patient 
inte räcker med de rent medicinska diagnoserna utan att psykolo
giska, sociala, ekologiska och arbetsmässiga faktorer kan ha minst 
lika stor betydelse. En patient med magsår, skiftesarbete och trassel 
i äktenskapet har något annat än en magsårspatient där dessa båda 
moment saknas. skillnaderna mellan dessa två situationer, menar 
Goldberger, kan vara större än mellan två patienter som har olika 
medicinska diagnoser, t ex reumatoid arthrit (ledgångsreumatism) och 
Bechterews sjukdom (bamburygg) eller astma och exem. 

Han menar dessutom att definitionerna för en sjukdomsdiagnos 
starkt varierar mellan olika läkare och varierar i tiden, så att en 
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diagnos under en 20-årsperiod helt kan ändra sitt innehåll. 
Om man verkligen ställde alla de diagnoser som behövdes för att 

helt beskriva en patient, skulle det bli lika många diagnoser eller 
diagnoskombinationer som det finns människor. Därför kan värdet av 
diagnosställaodet i dess nuvarande enkla form ifrågasättas. Goldber
ger vill i stället att varje patient skall behandlas som en individ och 
att man anlägger en holistisk syn på individen (helhetssyn). 

Problemet är emellertid större än så. Det visar sig nämligen att om 
samma patient skickas till en rad läkare, är det nästan regel att varje 
läkare ställer sin egen diagnos eller diagnoser. Det är rätt sällan två 
läkare har samma uppfattning om sjukdomens natur. Detta har 
många patienter säkerligen personligen upplevt om de konsulterat 
flera läkare för sina besvär. 

Genom att varje patient representerar ett unikt diagnostiskt till
stånd och genom att varje inblandad läkare också ger en unik tolk
ning av varje enskild patients tillstånd, blir antalet diagnoser lika stort 
som produkten av antalet läkare och antalet patienter. 

Därmed blir den "stora diagnos/eken" mångdubbelt meningslös. 
Vi har givetvis förståelse för att det kan finnas mycket att invända 

mot detta betraktelsesätt och för att man i brist på exakta diagnoser 
och exakta kunskaper kan behöva fösa in patienterna i olika diagnos
fållor. De terapeutiska problemen kan därigenom kanske lösas lät
tare, även om det samtidigt sker mindre individuellt. Det är dock 
tveksamt om det nuvarande diagnosställaodet verkligen alltid leder 
fram till bättre terapi. 

Yttterligare negativa synpunkter kan emellertid anläggas på diag
noser. 

Patologerna, de läkare som obducerar de avlidna och därigenom 
kan sägas ha "facit" när det gäller diagnoser, uppger att mellan 30 
och 50 procent av klinikernas diagnoser är felaktiga eller ofullstän
diga. Med ett sådant underlag bör logiskt sett den terapeutiska fram
gången inte bli stor. 

Här kan dock konstateras att naturen ibland kommer de dåliga 
diagnostikerna till hjälp eftersom samma medicin kan ha effekt vid 
flera sjukdomar och en medicin grundad på feldiagnos med litet tur 
ändå kan göra nytta. Nitroglycerindroppar används exempelvis vid 
hjärtkramp, angina pectoris, för att vidga de förment kontraherade 
hjärtblodkärlen. Denna medicin har även en smärtstillande effekt vid 
matstrupssmärtor, vilket alltså många patienter har som fått diag
nosen angina pectoris. Som vetenskapligt underlag för ett medicinskt 
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handlande är dock detta förhållande inte tillfredsställande. 
Det stora problemet med diagnoser är emellertid att vi, trots all 

propaganda om medicinska framsteg, i själva verket inte har någon 
säker och orsakspåverkande behandling vid flertalet sjukdomar. En 
majoritet av cancerfall, åderförkalkning med alla dess följdsjukdomar 
och degenerativa sjukdomar i rygg och leder låter sig sällan fram
gångsrikt behandlas, kanske med undantag av dåliga leder som ofta 
med gott resultat låter sig bytas ut mot nya, fabrikstillverkade 

konstruktioner. 
Likaså finns det en rad diagnoser där det visserligen finns terapi, 

men där - inom en hel grupp av olika diagnoser - terapin i stort blir 

densamma. 
Det skulle ur denna synpunkt vara intressant att spekulera i ett 

helt nytt system för diagnostik, nämligen terapidiagnostik. Exempel
vis kunde man tänka sig följande diagnostyper, eventuellt med 

underrubriker: 
Morbus sedimentarius: sjukdomstillstånd där sängläge gör nytta, 
morbus chemicalius: sjukdom där syntetiserade och för den nor

mala metabolismen främmande kemikalier gör nytta, 
morbus nutritionalis: sjukdom där komplettering eller ändring av 

kosten gör nytta, 
morbus operandus: sjukdom där operativa ingrepp kan var av nytta, 
morbus non terapeuticus: ej behandlingsbar sjukdom, 
morbus environmentalis: sjukdomar där ändring av psykisk och fy

sisk miljö gör nytta, osv. 
Det är inte vår avsikt att här närmare utveckla terapidiagnostiken, 

men det kunde mycket väl vara så att detta sätt att tänka skulle leda 
till ett mindre antal diagnoser och medföra att terapin kom mera i 
högsätet än för närvarande. Givetvis skulle terapidiagnostiken inte 
utesluta användningen av våra nuvarande diagnostiska hjälpmedel utan 
bara komma att omstrukturera användningen och ge diagnosen en 
mera terapeutisk aspekt. 

Om man har en helt annan inställning till hälsa och sjukdom, den 
som t ex representeras av biologisk medicin, blir mycket diagnosstäl
lande överflödigt eller får annat innehåll. 

Förespråkaroa för biologisk medicin menar att sjukdom rent teo-
retiskt har två huvudorsaker nämligen: 

1 genetiska defekter som antingen leder till sjukdom eller skapar 
benägenhet för sjukdom 

2 miljömässiga faktorer såsom 
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icke optimal föda 
oren luft 
olämplig strålning 
skadliga mekaniska moment, t ex olycksfall 
missbruk av gifter 
olämplig social eller psykisk miljö 

Med denna filosofi som grund kan hävdas att alla slags sjukdomar 
utom de genetiska, oberoende av diagnosen, bör kunna förebyggas 
och ofta förbättras genom en ospecifik terapi. Denna innebär att op
timala miljömässiga förhållanden skapas, kanske i första hand när 
det gäller kosten. 

Om denna filosofi är riktig och om det skulle visa sig att flertalet 
sjukdomar förbättras eller försvinner genom en optimal livsföring, 
kommer diagnosställaodet att minska i betydelse. 

Typiskt för den diagnosorienterade konventionella medicinen är att 
dess företrädare med speciellt stor förargelse vänder sig mot terapi
former som uppges vara allmänt hälsosamma eller sägs kunna bota 
många sjukdomar. De menar att detta är orimligt och nästan i sig 
tyder på ovetenskap och kvacksalveri. 

Vad man än tycker om diagnoser och diagnostiserande måste det 
vara uppenbart att diagnostiken inte får bli något självändamål utan 
i stort är berättigad endast som ett underlag för terapi eller möjligen 
för diagnosforskning i sig. 

Hjälpvetenskaper 

En stor del av de framsteg som skett inom medicinen grundar sig på 
andra vetenskapsgrenar och deras forskningsresultat. De moderna 
läkemedlen - oberoende av deras terapeutiska värde - får i största 
utsträckning anses vara grundade på kemins framsteg, och i samma 
utsträckning står de forskare som klarlagt kroppens metabolism (äm
nesomsättning och kemiska omsättning) i en liknande tacksamhets
skuld till kemin. 

Existensen av det moderna sjukhuset med all sin tekniska utrust
ning skulle vara otänkbar om inte byggnadskonst och teknologi hade 
genomgått en oerhörd utveckling - och givetvis är även den ekono
miska utvecklingen en självklar förutsättning för denna process. 

De apparater och metoder som imponerar mest, och även givit nya 
kunskaper inom medicinen, är kanske fr·ämst röntgenapparaten, de 
elektroniska apparaterna och isotoptekniken. Med deras hjälp har de 
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mest subtila processer inom människokroppen både i hälsa och sjuk
dom kunnat avslöjas, och all den enorma kunskap som på detta sätt 
samlats gör inte bara på lekmannen utan även på läkaren som arbetar 
med denna apparatur ett imponerande intryck. 

Den debatt som förts om sjukvårdens teknologisering, där de hu
mana aspekterna anses ha blivit försummade och gjort sjukvården 
mekaniserad och opersonlig, visar dock att enbart teknologi inte räc
ker för att ge nöjda och botade patienter. 

Terapi 

Därmed är vi framme vid det som vi i denna bok huvudsakligen vill 
utreda och diskutera, nämligen hur olika typer av terapi skall bedö
mas. Inom den medicinska vetenskapen har sedan långa tider det 
främsta kravet på terapi mindre varit att den skall tillfredsställa 
patienten än att den skall överensstämma med "vetenskap och beprö
vad erfarenhet". 

Bakom dessa begrepp ligger naturligtvis från början kravet från 
patienten/konsumenten att terapi i första hand skall vara ofarlig och 
i andra hand att den skall vara nyttig och påverka patientens symtom 
och helst även symtomens orsaker. 

Vad då först den "beprövade erfarenheten" beträffar måste kon
stateras att denna är svår att definiera mer än inom en begränsad 
kulturkrets och inom en begränsad tid, inskränkningar som gör denna 
bedömningsgrund osäker. 

Om vi flyttar oss mellan olika kulturer kan exempelvis stora skill
nader noteras mellan Kinas akupunkturbehandling av huvudvärk och 
Västerlandets behandling med syntetiserade kemikalier av olika slag. 
Vardera behandlingen är beprövad erfarenhet på respektive ställe. Nu 
menar kanske många att denna skillnad är betingad av att Kinas 
medicin är efterbliven och den västerländska mera avancerad. Detta 
kan säkerligen gälla inom vissa områden, men det motsatta förhållan
det kan också tänkas vara sant, t ex när det gäller behandling av just 
huvudvärk. Först i framtiden kommer detta eventuellt att kunna 
avgöras. Men även inom den västerländska medicinen, som har så 
många inbördes likheter, finns det lokala skillnader. I USA görs t ex 
steloperationer mellan ryggkotorna i kanske hälften av fallen vid 
diskbråcksoperationer medan man i Skandinavien praktiskt taget 
aldrig gör denna steloperation. Den beprövade erfarenheten är här 
tydligen olika. 
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Ännu mer otillfredsställande framträder begreppet beprövad erfa
renhet om man i stället går tillbaka i tiden och t ex ser på 1800-talets 
terapimetoder - som då var beprövad erfarenhet. T ex åderlåtning var 
vid så varierande sjukdomar som magsår och tuberkulos för 1800-
talets läkare en beprövad och som värdefull ansedd terapi. Med medi
cinens "snabba" utveckling räcker det att gå några decennier till
baka i tiden för att finna att det som då var en nonnal behandling 
nu är felaktigt. 

För tio år sedan ansågs det vara både vetenskap och beprövad 
erfarenhet att behandla patienter med förhöjt blodtryck med reserpin 
- en örtdrog från Kina. Numera anses det sannolikt vara ett konstfel 
då man "påvisat" att denna medicin på lång sikt ger en ökad frekvens 
av bröstcancer och depressioner. 

Man brukar när det gäller mediciner säga att den genomsnittliga 
livslängden för en ny medicin är fem år, varefter den visar sig dels 
vara för farlig, dels overksam mot den aktuella sjukdomen. 

Det vore utomordentligt djärvt att - med historiens bakgrund - tro 
att just vi, just nu fått de definitiva och för evigt hållbara kunska
perna. Man får snarare misstänka att om tio och ännu mer om 100 år 
våra nuvarande erfarenheter visar sig högst bedrägliga och felaktiga 
i skenet av framtida forskning. 

Skulle då begreppet beprövad erfarenhet kastas bort? Nej, med 
ledning av vad vi senare kommer att visa beträffande begreppet veten
skap, tror vi inte att man kan avstå från "beprövad erfarenhet". 

Om med detta begrepp avses, inte vad den för stunden rådande 
medicinska opinionen anser vara rätt, utan vad patienter i långa tider 
har prövat och godkänt, då tror vi att begreppet kan ha värde. 

Att en terapi blivit prövad av patienter under lång tid innebär att 
de fått "smaka" på behandlingen och fortfarande efterfrågar den 
efter en eller flera generationer. Givetvis har denna definition av 
"beprövad erfarenhet" ingen förankring i de nu rådande medicinsk
filosofiska moderiktningarna, och vi väntar oss inte att den omedel
bart skall accepteras. 

Den skulle nämligen medföra att sådana gamla terapimetoder som 
kiropraktik, akupunktur och helbrägdagörelse därigenom fick sank
tion. Vi återkommer till dessa tankegångar - när diskussionen om 
vetenskap har förts till sitt slut. 

23 



Kapite/2 

Tidigare metoder för att belägga terapieffekt 

Medicinska åsikter om lämpliga behandlingsformer har tidigare i stor 
utsträckning vilat på auktoritära beslut. Dessa har fattats av över
ordnade, vetenskapligt berömda och framstående läkare, närmast 
professorer och likställda, som dirigerat sjukvården. 

Vanligen har ingen kommit på iden att ifrågasätta riktigheten av 
ett påstående från en professor att en viss behandling är lämplig för 
en viss sjukdom. Förutsättningen är då att den föreslagna eller an
vända behandlingsformen ligger inom ramen för normalt medicinskt 
tänkande och inte allt för radikalt avviker från det som för tillfället 
accepteras som troligt och rimligt. 

Vad var då underlaget för åsikter och beslut i behandlingsfrågor 
under gångna tider och fram till nu? Ja, i detta avseende har medi
cinen - i varje fall i Sverige och de anglo-amerikanska länderna -
under de senaste 20-30 åren genomgått något av en revolution. Man 
har kommit underfund med att de gamla åsikterna om lämpliga be
handlingsformer vilade på en sakligt bräcklig grund och att många 
använda behandlingar antingen var verkningslösa eller så skadliga att 
den eventuella positiva effekten inte uppvägde skadan som förorsaka
des. Denna bedömningsrevolution har i stor utsträckning initierats av 
vetenskapsmän utanför medicinen. Matematiker och statistiker har 
utarbetat metoder för att under en kalkylerbar risk avgöra eller i 
varje fall göra troligt om en behandling gör nytta eller ej. Den metod 
som dominerat diskussionen och kommit att bli det nya sättet att 
bedöma terapiresultat är de kontrollerade dubbelblindtesten, som när
mare beskrivs i kapitel 6. 

Det kan vara av intresse att diskutera de olika tidigare metoder 
som kommit till användning, respektive den utveckling som ligger 
bakom den nuvarande medicinska vetenskapliga filosofin. 

Den beprövade erfarenheten såsom den fungerat under de senaste 
50 åren kan lämpligen graderas i en stigande skala där exaktheten i 
bedömningen ökar ju högre upp man kommer på skalan. 
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(l) Den anekdotiska observationen 

Detta bevis är kanske det lägsta på skalan. Möjligen kan hugskottet 
sättas ännu längre ned, dvs en ide som ännu inte observerats i verk
ligheten. En sådan kan inte sägas vara något bevis men förekommer 
ändå ibland som dokumentation i en fråga gällande värdet av en viss 
terapi, speciellt om hugskottet emanerar från en etablerad vetenskaps
man med hög status. 

Den anekdotiska observationen är en händelse som ser ut som en 
tanke och därvid ger observatören iden att han kanske har observerat 
en fas i ett regelbundet mönster. 

Detta sätt att göra medicinska vetenskapliga iakttagelser är troligen 
det äldsta och ursprungliga sättet och kan givetvis vara början till 
upptäckten av en vetenskaplig sanning. 

Skildringen av Rikard Lejonhjärta kan tjäna som exempel, även 
om den inte är historiskt verifierad. Efter att ha frukosterat på ett 
lejonhjärta gick Rikard ut i striden och var otroligt tapper! Denna 
anekdotiska observation gjorde att maträtten i många hundra år 
åtnjöt rykte om att framkalla djärvhet. 

Inför denna tappning av den anekdotiska observationen känner sig 
numera varje välutbildad eskulap trygg. "Så enkla bevis låter jag mig 
givetvis inte påverkas av!" 

Det kan vara roligt att påpeka att en sådan maträtt verkligen kan 
ha effekt, fastän av motsatt slag. Om en tiger utfordras enbart med 
lejonhjärtan blir den- på grund av den ogynnsamma balansen mellan 
kalcium och fosfat - till slut så osteomalacisk (benuppmjukad) att 
den inte kan gå på jakt. 

Det behöver alltså i och för sig inte vara något fel på den anekdo
tiska observationen, bara den inte tas som ett definitivt bevis. 

Många har säkerligen hört talas om att noshörningshorn anses höja 
den sexuella potensen - en föreställning som också är ett resultat av 
anekdotiska observationer och fortfarande i våra dagar så högaktuell 
att noshörningen praktiskt taget är utrotad. Ersättningen - renhorn -
har i stället blivit en stor exportvara! Ja, må så vara, säger någon, att 
kollegerna i Kina och Indien tror på sådana sagor, men här i väster
landet är vi mer upplysta och vill ha bättre bevis. "Vi låter minsann 
inte lura oss så lätt!" 

Det finns tyvärr många exempel på terapeutiska "epidemier" hos 
oss själva och i modem tid, som har ungef·är samma anekdotiska 
ursprung. När antihistaminerna uppfanns, kunde man konstatera att 
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förkylningar ibland "kom av sig" då sådana medel användes. Under 
en femårsperiod - medianvärdet för livslängden hos nya mediciner -
spred sig denna behandling som en löpeld över hela den "civiliserade" 
världen tills den stoppades av en mera vederhäftig vetenskaplig un
dersökning av högre kvalitet, som i stället visade att medlen i prak
tiken var overksamma mot förkylning. 

Helt stoppad är dock inte denna epidemi. Det finns läkare som med 
den förtröstan som endast en religiös omvändelse kan ge säger sig 
genom personlig upplevelse veta att medlen har effekt. Tron på den 
helbrägdagörelse som en läkare upplevt på sig själv är lika svår att 
rubba som den religiöses tro. statistik är då bara nonsens och expert
uppfattningar är inte mycket att lita på - påståenden som tyvärr 
alltför ofta ·är riktiga. 

Många har nog hört talas om latinets post och propter, men mot
svarigheter till dessa ord saknas tyvärr i svenskan liksom i de 
flesta andra språk. För att vara exakt måste man - men gör det 
vanligen inte - använda synonymer såsom efteråt i motsats till på 
grund av. Eftersom ordets makt över tanken är stor - vi tänker i 
stort med de ord och det ordförråd vi har - har de flesta svårt att 
frigöra sig från tanken på samband när någon säger: "Patienten blev 
i alla fall bra efter behandlingen!" Om det är ett mycket kort tids
intervall mellan den insatta terapin och boten, är det för tanken 
ännu svårare att frigöra sig från att samband föreligger. Sambandets 
sannolikhet ökar visserligen vid korta tidsintervall, men enbart ett 
kort tidsintervall räcker inte som bevis. 

Välbeskriven är upplevelsen när blixten slår ned i huset i samma 
ögonblick man slår om en strömbrytare. "Herre Gud vad har jag 
gjort!", blir lätt den omedelbara reaktionen. 

Den anekdotiska observationen används numera ännu i våra dagar 
som ett vanligt argument i "vetenskapliga" diskussioner. Den åter
finns i all medicinsk vetenskaplig litteratur och används av de största 
auktoriteter med stor övertygelse. Den är oundgänglig för vetenskap
liga innovationer men saknar därutöver praktiskt taget allt veten
skapligt värde. 

(2) Klinisk erfarenhet 

Den som gjort en anekdotisk observation - eller kanske fått ett hug
skott bekräftat - och därefter blivit mer eller mindre övertygad om 
att denna observation är en del i ett lagbundet biologiskt förlopp, 

26 

försöker verifiera sin hypotes genom att skaffa sig s k klinisk erfa
renhet av detta samband under kortare eller längre tid, ofta ett helt 
liv. Han finner kanske då att det observerade sambandet i en längre 
serie låter sig verifieras i 75 procent av fallen. Resultatet publiceras 
i en vetenskaplig tidskrift, det redovisas vid vetenskapliga möten och 
kongresser. Ofta behandlar flera talare samma tema och alla kan ha 
kommit till samma eller liknande erfarenhet. Sambandet får då lätt 
digniteten av ett vetenskapligt faktum, det refereras i massmedierna 
såsom "nya medicinska vetenskapliga rön" som har visat så och så. 
Fortfarande kan man konstatera att många publikationer i medi
cinska "vetenskapliga" tidskrifter tillhör denna kategori. Detta är all
mänt accepterat och kritiseras sällan eller aldrig. Det är inte oppor
tunt att utan fullgoda skäl kritisera kolleger! 

Fullgoda skäl är då man redovisar en motsvarande eller eventuellt 
bättre undersökning med motsatt resultat. I sådant fall får man vara 
beredd att få sin egen undersökning misstänkliggjord och dess veten
skapliga kvalitet nedvärderad. I massmedierna blir resultatet: "Veten
skapliga experter oense och tvistar." Det förekommer sällan eller 
aldrig att en objektiv domare, t ex en statistiker, framtr·äder och sä
ger: "Ingen av dessa tvistande har egentligen någon aning om huru
vida deras påståenden är felaktiga eller riktiga, då deras material inte 
räcker för säkra slutsatser i någon riktning." statistiker vill inte gärna 
oombedda ge sig in i någon annans specialitet, som de inte helt 
behärskar. 

Givetvis har många forskare spontant kommit fram till slutsatsen 
att "konsten är lång, livet kort och erfarenheten bedräglig". Man har 
därför sedan länge försökt få fram metoder, med vilka vetenskapliga 
fakta kan dokumenteras bättre än genom en bedräglig erfarenhet. Den 
erfarenhet som erhålls genom att ett helt liv tro på och registrera 
anekdotiska observationer kan vara en form av ovetenskaplighet som 
bara ytterligare konserverar förutfattade meningar och håller den 
vetenskapliga utvecklingen tillbaka. Den anekdotiska observationen 
har ett visst värde, men detr personliga erfarenheten kan ibland inne
bära ett negativt värde. 

(3) Jämförande undersökningar 

När man gör jämförelser, börjar det hela likna vetenskap. Blir man 
friskare med en medicin än utan denna? Denna väg med jämförelser 
är emellertid tömbeströdd och full av fällor. Det går inte att sam-
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tidigt både behandla patienten och låta bli att behandla honom. 
Det är därför naturligt att behandla en grupp patienter och sedan 

leta reda på en annan grupp som blivit obehandlad och jämföra 
resultaten. Det är dock inte så lätt att finna en obehandlad grupp. 
Det är i själva verket svårare, ju allvarligare eller farligare den un
dersökta sjukdomen är! Disciplinen i medicinen är hård. Har patien· 
ten en klar sjukdom, speciellt en potentiellt farlig sjukdom, blir prak
tiskt taget alla patienter behandlade fege artis, dvs i överensstäm
melse med "vetenskap och beprövad erfarenhet". Låt oss emellertid 
tänka oss att vi funnit en grupp obehandlade patienter - en möjlighet 
som faktiskt förekommer vid lindriga sjukdomar och i situationer 
när den konventionella behandlingen är av osäkert värde enligt både 
patient och 1äkare. 

Blir då den obehandlade gruppen sämre än den behandlade är man 
nöjd och lycklig. Resultatet publiceras och objektiviteten och jäm
förelsen med en svårfunnen kontrollgrupp beröms. Detta gäller dock 
endast om undersökningen bekräftar en vedertagen medicinsk upp
fattning. Förutsättningen för att en undersökning av denna typ nu
mera skall publiceras är att den bekräftar etablerade medicinska 
uppfattningar. Skulle behandlingen vara kontroversiell, konstig eller 
rent av lekmannamässig, är det föga troligt att undersökningen blir 
publicerad. En mängd brister i uppläggningen skulle då påpekas. 

Om resultatet i stället blivit att den testade och kanske vedertagna 
behandlingen hade givit sämre resultat än i den obehandlade gruppen 
blir situationen en annan. Denna tanke är obehaglig och innebär att 
en allmänt använd och av medicinen godkänd terapiform försämrade 
patienten. Ens innersta reagerar mot denna tanke som skulle rycka 
undan grunden för det professionella kunnandet och göra utbild
ningen mindre värd. Man börjar då med stor energi söka efter en 
förklaring till det "felaktiga" resultatet - och kommer raskt på tanken 
att de obehandlade patienterna givetvis haft en lindrigare form av 
sjukdomen, vilket måste vara förklaringen till att de inte sökt läkare 
och inte blivit behandlade. Kort sagt, de båda grupperna går egent
ligen inte att jämföra! Denna räddningsplanka undan en obehaglig 
slutsats är bra att ta till och är förvisso i princip riktig. Det gäller 
dock att ta till denna invändning vid alla jämförelser mellan två 
grupper. 

Viktigt är att även ställa en eventuell skillnad mellan grupperna i 
relation till skillnaden i resultat. Undersökningar av denna kaliber 
kan nämligen - i brist på perfekta undersökningar - ha ett visst värde. 
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(4) Randomiserade jämförelser 

Dessa undersökningar kallas också kontrollerade. 

a) fullständig randomisering 

Vid undersökningar av denna typ har den vetenskapliga kvaliteten 
definitivt höjts. Man väljer med hjälp av en s k slumptalstabell ut de 
två grupperna ur en större gemensam grupp. Fastän gruppernas sam
mansättning kan bli rätt olika, går det att med statistikens hjälp räkna 
ut att denna olikhet rimligen måste befinna sig inom vissa gränser. 
(Se kapitel 6.) 

Denna metod har för närvarande mycket hög status och kan alltså 
rekommenderas till dem som vill nå den formella sanningen med de 
just nu vedertagna bevismetodema. I själva verket kan man med 
denna metod råka jämföra nästan hur olika grupper som helst, med 
följd att slutsatserna blir felaktiga. Det är dock en tröst att risken för 
att dra en felaktig slutsats kan kalkyleras. Är signifikansen trestjär
nig, är chansen för fel bara l på l 000. Den undersökning jag gör kan 
dock råka vara den tusende. Det vet man aldrig! 

b) Matchad eller parvis randomisering 

Vår strävan är alltså att med slumpens hjälp få två så lika grupper 
som möjligt. Ändå vet vi aldrig om grupperna blir särskilt lika vid 
en fullständigt randomiserad undersökning. Bättre vore att direkt 
producera två likvärdiga grupper. Detta kan åstadkommas genom att 
para ihop försökspersoner eller patienter som har lika egenskaper i 
så många avseenden som möjligt. Alder, kön, vikt, längd, ras, sjuk
domens svårighetsgrad osv bör överensstämma så vitt som möjligt 
inom paret. Sedan låter vi slumpen bestämma i vilken ordning parens 
individer tilldelas respektive grupp. 

Med denna design sänks vanligen den statistiska tröskeln och man 
får lättare signifikans. Vetenskapligt sett är dessa två typer av rando
misering i stort likvärda även om det oftast är "lättare" att visa en 
skillnad med parvis randomisering. 

(5) Enkelblind-undersökning 

Denna teknik får anses vara ytterligare ett steg uppåt på den veten
skapliga kvalitetsskalan. Den grundar sig på det förhållandet att den 
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testade personens själ anses kunna påverka behandlingsförloppet Vi 
är då framme vid den s k placeboeffekten. Speciellt om den ena be
handlingen inte skulle vara någon behandling alls eller vara en mjölk
sockertablett, som ingen och inte heller patienten tror gör nytta, så 
anses - med rätta - att den som utsätts för en verkningslös behand
ling påverkas negativt eller inte alls och därför inte blir särskilt myc
ket bättre. Om personen däremot får en behandling som man - och 
han - tror är utomordentligt effektiv, påverkas han positivt och blir 
bättre. 

Man laborerar här alltså med vad som förenklat kan kallas negativa 
och positiva suggestioner, och man kan tänka sig att detta påverkar 
och kanske helt kan förklara en skillnad i resultat mellan två grupper 
som för övrigt är perfekt utvalda. Kravet att patienten inte skall veta 
om han får en förmodat verksam eller overksam behandling måste 
alltså upprätthållas. Patienten skall blindgöras! 

Det är vanligt att i övrigt bra undersökningar fördöms eller miss
tänkliggörs, om de inte är blinda. Man kan alltid säga att en blind 
undersökning är bättre än en "öppet redovisad", men det finns å 
andra sidan situationer där blindheten inte bör spela så stor roll. 

Eftersom det ibland kan vara svårt eller till och med omöjligt att 
blindgöra patienten inför en behandling, kan blindheten och dess be
tydelse behöva diskuteras. Mortaliteten (antalet dödsfall) efter en 
operation kan knappast påverkas av blindgöring, inte heller förmågan 
att läsa en synprövningstavla, för att ta två exempel. Vid resultat
prövning där det ingår variabler som är känsliga för suggestion blir 
däremot blindgöringen viktig. Som exempel kan nämnas tillfälliga 
förändringar av typen smärta/värk, nervositet, oro eller liknande 
"själsliga" symtom. 

Man måste vid kravet på blindhet ta med i diskussionen frågan om 
i vilken utsträckning de undersökta symtomen kan påverkas av själen. 

(6) Dubbelblind-undersökning 

Denna teknik har för närvarande hög status och är utan tvivel av 
större värde än de föregående. Den innebär att även undersöknings
ledaren skall vara ovetande om patienten får den ena eller andra 
behandlingen, i varje fall den person som bedömer resultatet. Det har 
nämligen visat sig - vilket kanske är relativt självklart - att om en 
försöksledare kontrollerar patientens symtom eller status och vet att 
den aktuella patienten fått en blindbehandling eller en behandling 
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som försöksledaren inte tror på, bedöms resultatet sämre än om det 
gäller en patient som fått en bra och, som han tror effektiv be
handling. 

Ett typiskt exempel på detta är karies (tandröta). För många år 
sedan gick en skeptisk patient som fått sina tänder färdiglagade av en 
tandläkare vidare till en ny tandläkare och frågade, för att kontrollera 
den första, om hans tänder behövde lagas. Han tyckte sig få vatten 
på sin kvarn när den nya tandläkaren sade att här är tre tänder 
karierade och behöver lagas! Patienten anmälde båda tandläkarna till 
disciplinnämnden, socialstyrelsens övervakningsdomstoL Där lät man 
två nya experter undersöka den klagande patienten och dessa två 
fann då faktiskt flera tänder som var karierade. Det intressanta var 
dock att ingen av de tre sista tandläkarna fann karies på samma 
ställe, utan alla hittade hål på olika platser. - Här kan inflikas att 
ingen undersökning på vattenfluoridering gjorts dubbelblint Man kan 
förstå att blindgöring av en på fluor troende tandläkare kan vara av 
betydelse för resultatet av undersökningen. 

Det finns ytterligare ett skäl till kravet på dubbelblindhet som är 
mera svårförståeligt och subtilt. Den läkare som delar ut placebo och 
försöker vara helt objektiv genom att ge patienten en neutral be
handlingssuggestion kan ibland ha en skeptisk glimt i ögat eller en 
ihålig ton i rösten. Detta gör att patienten inte blir lika bra som när 
doktorn med full förtröstan ger samma ordination av ett medel han 
tror på. Man har av enbart denna subtila orsak påvisat avsevärda 
skillnader mellan två grupper. Detta gäller då framförallt symtom som 
är psykiskt lättpåverkbara (såsom smärta eller nervositet) och gäller 
speciellt patienter som är psykiskt lättpåverkbara, s k placeboreak
torer. 

Det är uppenbart att en dubbelblindundersökning har högre värde 
än en enkelblind eller en öppen undersökning. Liksom när kravet på 
enkelblindhet framförs måste även här bedömas om psyket kan tänkas 
spela någon roll för de testade variablerna. Om så inte är förhållandet, 
kan en undersökning utan btindhet också vara av värde. 

(7) Cross-over-jämförelse 

Denna teknik anses närma sig idealet. Här används samma individ för 
de båda behandlingarna, det vill säga man ger först den ena och sedan 
den andra behandlingen. Redan de gamla grekerna sade: "Man kan 
inte stiga ned två gånger i samma flod" och menade därmed att i 
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första hand floden, som såg rätt lika ut från dag till dag, i själva 
verket var förändrad med nytt vatten och nya virvlar, och i andra 
hand att en människa aldrig är densamma från dag till dag utan 
ständigt förändras. Man kan dock säga att en sådan förändring van
ligen inte är så stor att den borde störa. Detta innebär att föränd
ringen ibland verkligen är så stor att den stör - och förstör - jäm
förelsen. Skillnaden mellan samma person vid två tillfällen blir större, 
ju längre tid som har förflutit mellan dem. I det extrema fallet, när 
man jämför sig som ung och gammal, är det uppenbart att skillnaden 
är stor, men även på någon månad kan saker och ting ha hänt. 

Vid undersökningar av denna typ kan det tänkas att den första 
behandlingens effekt - om det nu har blivit någon sådan - definitivt 
har förändrat patienten när han skall få nästa behandling. Om man 
t ex prövar penicillin, anses det ha gått ur kroppen på några dagar 
eller högst en vecka. Å andra sidan vet vi numera att med tillräckligt 
känsliga metoder kan penicillin påvisas i mjölken hos kor veckor efter 
det att medicineringen har upphört. Skulle man vilja titta på arten 
och mängden av alla olika bakterier i tarmfloran, som också påverkas 
av penicillinet, kan det tänkas att den förblir förändrad i månader 
eller år efter penicillinbehandlingen. 

För att inte få vad man kallar "överlappning" mellan behand
lingarna måste man vänta så länge som möjligt - men när man gör 
det, uppstår i stället genom "tidens flöde" allt större förändringar 
hos de människor eller djur som skall jämföras. Randomiseringen be
står i att slumpen får avgöra vilken behandling som först ges till 
individen. Cross-over-metoden har vissa fördelar men samtidigt svår
överskådliga risker. Den har för närvarande stort reklamvärde och 
betraktas av många experter som oslagbar. · 

(8) Riktiga dubbelblinda, randomiserade undersökningar 

Dubbelblind har blivit något av ett honnörsord i samband med läke
medelsprövningar. De som gör undersökningarna är inte alltid så väl 
insatta i teori och metodik. Speciellt i mindre seriösa tidskrifter och 
när det gäller testning av läkemedel har man - i varje fall tidigare -
kunnat hitta exempel där det vid genomläsningen raskt framgår att 
vederbörande forskare inte har en aning om vad blindhet innebär och 
att undersökningen inte varit blind. 

Ibland ·är emellertid texten så pass knapphändig och oklar att det 
inte ens med största ansträngning går att utläsa hur försöket egent-
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ligen gått till. I sådana fall kan man misstänka att försöket varit 
dåligt upplagt. 

Med denna erfarenhet som bakgrund har allt oftare kravet ställts 
att man exakt måste redogöra för hur försöket lagts upp i alla sina 
detaljer, så att läsaren (som kanske har speciella kunskaper och krav) 
kan bedöma dess kvalitet. 

Riktiga dubbelblinda randomiserade undersökningar innebär att 
man tagit hänsyn till alla möjliga felkällor, undvikit fällor och fel -
och även att alla dessa detaljer redovisas. Det är uppenbart att en 
undersökning som fyller dessa krav har ett högre vetenskapligt värde 
än sådana där dessa krav ej uppfyllts. 

(9) Många, oberoende, riktiga undersökningar 

Vi har nu nått, om inte den absoluta toppen för en vetenskaplig san
ning, så dock krönet på en niogradig skala. Ingen biologisk sanning 
är emellertid 100-procentig utan allt är relativt - men därmed även 
bättre eller sämre. Man får också ha i minnet den gamla sentensen: 
"Errare humanum est" - det är mänskligt att fela. Det innebär att 
även den yppersta enstaka undersökning kan råka bli missvisande. 

Inte minst måste man komma ihåg att en trestjärnig signifikans 
innebär att var tusende gång uppstår det av en ren slump ett missvi
sande resultat - och det kan råka vara just den aktuella undersök
ningen. 

Om det alltså finns flera undersökningar av den bästa kvalitet och 
från olika håll, är chansen för att resultatet är riktigt betydligt större 
än efter bara en undersökning. 

Med oberoende menar vi att undersökaren skall vara oberoende av 
undersökningsresultatet. En läkemedelsfirma som finner att dess 
läkemedel gör nytta är litet mindre trovärdig än en helt oberoende 
forskare. Samma sak gäller t ex en doktorand som får ett resultat 
som ger en bra avhandling - men där ett negativt resultat skulle givit 
en dålig avhandling eller Ingen avhandling alls! Förekomsten av 
oberoende är alltså ett plus, men innebär inte nödvändigt att "bero
ende" forskare skall nedvärderas. 
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Kapitel 3 

Placeboeffekten- definition och filosofi 

Om en patient får ett läkemedel med god och säker effekt så finner 
alla det naturligt att patienten blir frisk. Vi förutsätter att det inte är 
en lindrig sjukdom som brukar gå över av sig själv under alla omstän
digheter. Ibland - och det har förekommit - visar det sig att patienten 
genom något misstag har fått fel medicin, ett medel som kanske 
saknar verkan eller är verksamt mot en helt annan sjukdom. Trots 
detta har patienten blivit frisk! För den behandlande läkaren är resul
tatet ägnat att förvåna och händelseförloppet känns inte logiskt rik
tigt. Han kan inte hänföra tillfrisknandet till den givna medicinen, 
men kan inte heller komma ifrån att patienten faktiskt blev frisk. 
För att komma ur denna motsägelse brukar man förklara det hela 
med att patienten trodde så på behandlingen att han på psykisk väg 
blev frisk eller eventuellt trodde sig vara frisk och kände sig frisk 
fastän "han egentligen inte var det". Man talar i dessa fall om sugges
tion eller hypnos efter de välkända erfarenheterna från Mesmer och 
Coue, som på 1800-talet med stor framgång "botade" mängder med 
patienter genom ren psykisk påverkan. Från början ansågs detta vara 
rent hokus-pokus eller charlataneri, men så småningom fick det be
teckningen hypnos eller suggestion när man inte längre kunde bortse 
från att effekten på patienterna vid förut ohotade och långvariga 
sjukdomar var bestående, stark och omöjlig att bortförklara. 

Denna effekt har - kanske som en kvarleva från Mesmers tid -
betraktats såsom mindre värdefull och stått i ett motsatsförhållande 
till den terapi som utövats av samhällets auktoriserade experter (legi
timerade läkare). Deras terapi har ansetts vara reell, verkande direkt 
på kroppen och inte via den tveksamma, svårstyrda och svårförståeliga 
omvägen över själen. 

Denna dualism mellan psykisk och kroppslig effekt i samband med 
sjukdomsbehandling har säkerligen sina rötter i den urgamla före-
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ställningen om kropp och själ som två separata ting, som möts någon 
gång i fosterlivet för att åter skiljas vid döden. Vi rör oss här inom 
områden inpyrda av mångtusenårig tradition, där kult och religion 
är starkt inblandade och där logiska och vetenskapliga resonemang är 
svåra att applicera. 

Föreställningen att kropp och själ - soma och psyche - är två skilda 
begrepp har sannolikt betvivlats av många tänkare under åren, men 
först tysken Fechner bröt 1860 mera officiellt med denna föreställ
ning i sin bok "Elemente der Psychophysik". Han menade att man 
inte kan tänka sig någon själ som existerar oberoende av kroppen och 
då framförallt hjärnan.3 Alla är väl nu överens om att den psykiska 
funktionen är intimt kopplad till hjärnfunktionen, och frågan om det 
finns någon ytterligare andlig enhet som kan existera utan medverkan 
av kropp och hjärna kan lämnas öppen. 

Den moderna diskussionen av hjärndödsbegreppet, inklusive alla de 
vetenskapliga data som frambragts beträffande det absoluta samban
det mellan vanlig själslig verksamhet och hjärnfunktion, visar klart 
att "det psykiska" numera i all seriös vetenskaplig debatt betraktas 
som en direkt produkt av hjärnfunktionen. 

Hjärnan och stora delar av nervsystemet kan ses som en kompli
cerad kopplingsstation för signaler, och likheten med en dator fram
hålls ofta. Verksamheten styrs av en mängd faktorer, t ex energitill
försel och genetisk kodning. I det dagliga livet torde inflödet av 
signaler ha den största betydelsen. Alla dessa signaler är givetvis för
ankrade i den fysiska verkligheten och har karaktären av fysisk kon
takt (beröring), vågrörelser (värme, ljud, ljus) eller kemisk direkt
kontakt (smak och lukt). 

Vissa av signalerna - via ljud eller ljus - uppfattas trots detta ofta 
som mer "psykiska" och mindre materiella, och man kan lätt få en 
känsla av att dessa signaler skulle vara av icke materiell typ, inte 
minst eftersom de huvudsakligen utlöser s k själslig aktivitet. 

Skillnaden är dock skenbar. Den påverkan som en ljussignal har på 
ögat, på ögats hjärncentrum och sedan via andra signalledningar på 
kroppen är lika materiell som någonsin ett operativt ingrepp. 

Trots dessa kunskaper som ingen egentligen bestrider har det varit 
svårt att överge det - med dessa kunskaper - helt överflödiga och 
missledande begreppsparet kropp/själ. Man fortsätter att tala om 
dessa enheter som om ingenting hänt och det vore möjligt att skilja 
dem åt. 

I den mån man accepterar att själen är en "kroppslig" produkt går 
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tanken lätt vidare till att hela människan i så fall är att betrakta som 
ett slags fysisk/biologisk maskin - en tanke som vanligen upplevs så
som skrämmande och föga tilltalande. 

Vi menar att denna känsla inte har logisk förankring och att tanken 
att vara en maskin är fullt acceptabel bara maskinen är tillräckligt 
komplicerad och "oberäknelig". 

Det som är skrämmande hos en människomaskin eller ännu mer 
en "själlös" robot är att den fungerar på ett "maskinmässigt" sätt 
och saknar mänskliga känslor. Det går (nästan) alltid att förutsäga 
hur en maskin kommer att reagera, medan det tilltalande och sam
tidigt kanske opålitliga/oberäkneliga med en människa är att man 
aldrig vet hur hon kommer att reagera. 

Det mest mänskliga eller "själsliga" hos människan är troligen 
nyckfullheten och omöjligheten att säkert förutse en individuell reak
tion. Speciellt framhävs det tilltalande hos kvinnan som sägs vara 
nyckfullare och svårare att helt förstå än mannen. 

Om vi går till garanterat själsfritt biologiskt material, t ex en 
muskel, en nervtråd eller kanske en hel daggmask, är denna nyck
fullhet inte längre för handen. Här kommer med nästan maskinmäs
sig säkerhet samma reaktion på samma stimuli (signal). Om man 
nyper en mask drar den alltid ihop sig. Om man däremot nyper en 
människa vet man aldrig vad som händer: ibland kanske hon drar 
ihop sig, ibland utsänder hon ljudvågor, ibland kanske hon inte reage
rar med detsamma utan i stället nyper tillbaka ett år senare. 

Numera torde det dock utan större svårigheter gå att konstruera 
rent mekaniska och elektroniska maskiner som kan förmås att reagera 
lika otillförlitligt som en människa. Vi tänker då inte på de sedvanliga 
mekaniska produkter av serietillverkning om vilka man aldrig vet om 
och hur de kommer att fungera, utan på en robot som har låt oss 
säga 100 olika signalmottagningsmöjligheter som är kopplade till l 000 
olika utgående signaler och mekaniska reaktioner. Kopplingen får 
sedan vara datastyrd enligt vissa regler så att t ex 5 procent av insig
nalerna går till en slumpgenerator som väljer reaktion inom vissa 
mönster medan de övriga 95 procenten följer vissa allmänna regler av 
den typ uppfostran, kulturmönster och instinkt normalt svarar för. 
Det absolut maskinmässiga funktionssättet blir sålunda eliminerat och 
maskinen därmed helt mänsklig. 

Om så önskas kan givetvis ut- och insignalernas antal ökas till 
1 million eller vad man kan tänkas tillskriva den mänskliga organis
men för variationsmöjligheter. Närmare studium av människans psy-
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kologi synes dock tyda på att de mänskliga reaktionsmönstren är rätt 
stereotypa och trots allt inte har så stort antal variationer. 

Det som ger illusionen att människan inte bara är en maskin utan 
något slags själslig varelse är, förutom den oberäkneliga funktionen, 
att människornaskinen kan styras eller manipuleras med till synes icke 
fysiska medel, närmast att jämföra med radiosignaler. Vi tänker då 
t ex på att en förolämpad blick kan vara nog för att sätta igång både 
fysiska eller ännu mer biokemiska reaktioner i den signalmottagande 
organismen. Ett sådant blänk i ett öga kan vid första betraktandet 
synas vara av icke materiell natur. En närmare analys av sådana 
signaler visar dock att de har ett klart fysiskt innehåll även om de, 
för full effekts ernående, bör vara kopplade till långvarig inlärning. 
Denna kan ha skett inom individens eller släktets liv och ha karak
tären av uppfostran eller ärvd instinkt. Samma sak gäller givetvis de 
akustiska signalerna, som i ännu högre grad är beroende av tidigare 
inlärning/betingning. 

Om vi ser något på lukten, har den till synes en icke materiell 
karaktär. Men givetvis styrs även den av kemiskt aktiva molekyler. 
Att den kan sätta igång en riklig sekretion av magsafter är väl känt 
liksom att omfattande sexuella beteenden kan utlösas av luktsignaler. 
Inom djurvärlden har man de senaste decennierna funnit att lukt
signaler, här kallade feromoner, styr många funktioner och nästan är 
att jämställa med en telefonledning eller en nervtråd. Om man um
gås med bin, kan en omedveten osäkerhet eller "psykisk" oro inför 
mötet utlösa en lätt svettning, som man kanske inte märker själv. De 
närmaste bina känner emellertid denna lukt och utsöndrar då ett 
feromon - en luktande signalsubstans - som vi inte känner lukten av. 
De andra bina känner emellertid denna lukt, som för dem är en signal 
liknande "revelj" eller "till attack" i det militära, och de skyndar 
alla ut ur kupan för att gå till attack mot inkräktaren. 

I och för sig behöver man alltså inte skygga för att betrakta män
niskan som en maskin - även om komplexitetsgraden är hög och till
förlitligheten nedsatt. Därmen kanske de båda begreppen kropp och 
själ definitivt kan avföras från diskussionen. 

Placebobegreppet är egentligen bara ett relativt modernt och kan
ske vetenskapligt mera respektabelt begrepp än den gamla psykiska 
påverkan - häxkonsten eller charlataneriet, men de motsvarar i stort 
varandra. 

Placebo är klingande latin och betyder "jag kommer att behaga". 
Det syftar på den gynnsamma effekt som erhålls vid tillförsel av 
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ett rimligen helt overksamt preparat, när patientens förväntan "att 
hans kropp kommer att behagas av medicinen" på något mystiskt sätt 
går i uppfyllelse och patienten verkligen blir bättre - trots att han 
egentligen inte borde bli det. I sanning en svårförståelig motsättning. 

Placebo har även en motsats, "nocebo", som betyder "jag kommer 
att skada" eller "inte att behaga". Detta innebär att det finns patien
ter som har en negativ inställning till vissa mediciner eller behand
lingar, vilket på motsvarande sätt medför att de, efter en förväntan om 
försämring, verkligen blir försämrade. 

Det finns två till placebo parallella begrepp som här behöver disku
teras, nämligen "det naturliga förloppet" och "spontanremission". 

Med en sjukdoms naturliga förlopp menar man vanligen - kanske 
utan att alltid ha definierat det exakt - det förlopp en sjukdom kan 
förväntas få utan någon behandling alls. Man ger alltså inte heller 
något placebopreparat som kan ge upphov till förväntan och ändra 
det naturliga förloppet. I detta förlopp har man inte närmare speci
ficerat den psykiska och fysiska miljö i vilken varje människa lever 
och vars påverkan kan vara högst varierande, effektiv och förlopps
ändrande. "Det naturliga förloppet" är svårt att exakt definiera då 
den psykiska och fysiska påverkan som varierar med miljön inte kan 
standardiseras. 

Att en hjärnpåverkan via sinnena kan åstadkommas genom andra 
människor eller genom de stämningar och minnen en fysisk miljö kan 
skapa är uppenbart. I vardagliga situationer är det svårt att komma 
ihåg denna effekt. Ibland uppmärksammas inte ens rätt kraftiga 
stimuli. 

Inom psykiatrin är det väl känt att ett litet nyckelord, som kanske 
inte ens uppmärksammas av sagesmannen och ännu mindre noteras 
av eventuella åhörare, kan ge en kraftig psykisk effekt och exempel
vis framkalla en depression eller en hysterisk reaktion med rent 
kroppsliga följder. 

Förutom signalpåverkan (s k psykisk influens) är vi ständigt under
kastade fysisk påverkan som vi inte närmare tänker på. Biometeoro
login är numera en specialitet som arbetar högst seriöst och med 
exakta statistiska metoder. Där har visats att en mängd biologiska 
fenomen påverkas av lufttrycksvariationer, kallfrontspassager och 
magnetiska oväder som i sin tur kan vara orsakade av solfläckar. 
Kort sagt, inflytande från "rymden" påverkar klart människan, ofta 
med viss periodicitet som kan åstadkomma mer eller mindre regel
bundna variationer av ett sjukdomsförlopp. 
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Dessa samband, t ex mellan självmord och föhnvindar i Alperna, 
är statistiska. De behöver därmed inte vara kausala (direkt samband 
mellan orsak och verkan). Man har t ex påvisat ett statistiskt sam
band mellan hjärtdöd och antalet sålda motorcyklar i ett land. Sam
bandet är här givetvis indirekt. Det kan t ex tänkas att ett ökat 
ekonomiskt välstånd påverkar matvanorna så att hjärtsjukdomar ökar 
och den goda ekonomin även medför att flera motorcyklar kan köpas. 

För att säkert påvisa ett kausalt samband fordras direkta försök 
under standardiserade betingelser, vilket sällan eller aldrig går att 
göra med människor. Dessa vill inte underkasta sig de strikta för
söksbetingelser som kan påtvingas djur. 

På djur har man emellertid påvisat att t ex dödligheten vid för
giftning, insjukningsfrekvensen vid experimentell infektion med olika 
bakterier och frekvensen av spontana tumörer kan påverkas signifi
kant om man (l) höjer temperaturen, (2) låter temperaturen variera 
s· under dygnet, (3) ändrar luftfuktigheten, (4) ändrar luftens joni
sation eller (5) ändrar lufttrycket.4 

En avsevärd och ofta bortglömd påverkan på kroppen har mat, 
dryck och luft. Vi förutsätter att man, med undantag från rena för
giftningar eller liknande, inte nämnvärt påverkas av den intagna 
födan. Alkohol, kaffe och tobak har dock klara effekter som kan 
räcka ett dygn eller ibland mycket längre. Vissa födoämnen kan på
verka matsmältningsorganen och indirekt nervsystemet. Som exempel 
kan nämnas tillförsel av natriumglutamat, ett aminosyresalt eller en 
byggsten till äggvita (protein), som finns speciellt rikligt i viss kinesisk 
mat och i buljong. Om man äter stora mängder sådan mat uppstår 
bl a yrsel, matthet, hjärtklappning och eventuellt blodtrycksfall. 
Detta kallas "kinesrestaurangsjuka". 

Innan sambandet var klarlagt satte inte vederbörande sina rätt 
diffusa och okarakteristiska symtom i samband med en för dem högst 
normal och intressant måltid. 

Ett annat exempel är migränanfall som ibland framkallas av vissa 
födoämnen, t ex choklad och vin. Innan detta var klarlagt kunde 
uppkomsten av och försvinnandet av migränhuvudvärk lätt tolkas 
som "spontana" företeelser, medan variationen i stället orsakades av 
från dag till dag varierande matsedlar. Aminosyran tyramin har miss
tänkts vara den gemensamma faktorn bakom dessa födoämnesfram
kallade migränattacker. Detta har dock ej kunnat bekräftas, varför 
man tills vidare bara kan konstatera att ännu okända födoämnes
beståndsdelar kan framkalla migrän. 
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Ett ytterligare exempel är kaffe, som vid överdrivet bruk kan 
framkalla såväl psykiska symtom av typen neuros som huvudvärk. 
Ytterligare intressant är att ett plötsligt upphörande av kaffetill
förseln framkallar stark huvudvärk och att därvid det enda medlet 
som lindrar är koffein, dvs huvudbeståndsdelen i kaffe. 5 

Vi menar att det säkerligen finns en mängd liknande moment i den 
vanliga omgivningen som fysiskt påverkar människan utan att vi direkt 
tänker på det eller vet om det och som kan konstituera underlaget för 
ett s k naturligt förlopp av en sjukdom. Så länge vi inte har alla dessa 
moment under kontroll kommer det naturliga förloppet att framstå 
som en svårtolkad, nästan slumpartad, process, som kan användas 
som förklaringsgrund för de flesta förändringar - i varje fall om 
dessa inte är alltför drastiska. 

"Spontanremission" är ett annat begrepp som har stora likheter 
med det "normala förloppet". Det innebär att en sjukdom mer eller 
mindre automatiskt växlar mellan förbättringar och försämringar. 

En numera till sin natur klarlagd "spontan" variation kan exempli
fieras med den s k tredagarsfebern - en speciell typ av malaria där på 
grund av malariaplasmodiernas naturliga livsrytm ett sönderfall av 
röda blodkroppar uppstår var tredje dag med åtföljande hög feber. I 
den mån sådana underliggande orsaker inte är kända, kan förlopp av 
denna typ te sig som "spontana" remissioner. 

Ett kanske för trivialt exempel på spontanremission är den kvinn
liga menstruationen. Att börja blöda är utan tvivel ett oroande sjuk
domssymtom, och utan kunskap om blödningens spontana förlopp 
och beroende av månens faser skulle även en verkningslös behandling 
i de flesta fall anses ge utmärkta resultat inom en vecka. 

Vi menar att både naturliga förlopp och spontana remissianer lyder 
under kausalitetslagar och att varje förändring sker av något skäl, 
även om i många fall de underliggande orsakerna är okända. 

Man kanske också kan införa begreppet "inducerade naturliga 
förlopp". Detta skulle då innebära förändringar i sjukdomens förlopp 
som kan uppträda i anslutning till vissa kända förändringar i miljön, 
t ex intagning på sjukhus med extra omvårdnad som följd, eller in
korporering i en stimulerande miljö. Dessa "inducerade naturliga 
förlopp" får anses vara nära släkt med placeboeffekten. 

Även om placeboeffekten är lika gammal som civilisationen (som 
människan), lanserades det latinska namnet i detta sammanhang 1811 
i Hoapers Medical Dictionary (ett välkänt medicinskt lexikon). Gi
vetvis har begreppet placebo, "jag kommer att behaga", använts inom 
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latinet för att direkt uttrycka vad det betyder. Den katolska psalm
boken innehöll redan på 1300-talet en psalm som började "Placebo 
domino in regione vivorum", vilket kan översättas "jag vill behaga 
Herren i mitt dagliga liv". 

Placebobegreppet har med tiden kommit att bli föremål för olika 
uttolkningar och olika definitioner och har även kommit att betyda 
minst två saker, nämligen dels placeboeffekten, dels placebomedlet 
med vilken denna effekt åstadkoms. 6 

Placebo = placebopreparat 

Själva medlet, placebopreparatet, har blivit föremål för en rad olika 
definitioner som dels belyser begreppets mångtydighet, dels visar hur 
svårt det är att åstadkomma en exakt definition på detta område. 

Leslie definierar placebo som något slags medicin eller preparat som 
saknar egentlig farmakologisk effekt, men som ändå verkar genom 
själva administreringen och administrationssättet.7 

Pluvinage menar att placebo är en verksam substans, som ser ut 
som en medicin men saknar farmakologisk verkan.8 

Clauser betecknar placebo som ett farmakologiskt neutralt preparat 
som vid vissa indikationer genom suggestion eller självsuggestion kan 
framkalla en objektiv eller subjektiv effekt hos patienten.' 

Modell definierar placeboeffekt såsom "den enda effekt som alla 
farmaka har gemensamt och som i några fall är den enda terapeutiskt 
användbara egenskapen" .10 

Kissel utvidgar placebobegreppet till att omfatta inte enbart medi
ciner utan även terapeutiska åtgärder i största allmänhet - t ex fysio
terapi och kirurgiska operationer.11 Placebobehandling är då en åtgärd 
som har ringa eller mycket ringa verkan och saknar anknytning till 
det aktuella sjukdomstillståndet och där verkan uppkommer genom 
psykologiska eller fysiologiska mekanismer, om patienten antar att 
han behandlats enligt en aktiv metod. 

Dessa olika definitioner kan synas vara relativt lika, men ger vid 
närmare analys upphov till nya frågeställningar. 

Ett gemensamt drag hos de flesta definitioner är att man för in 
begreppet farmakologi, utan att först definiera detta begrepp. Far
makon betydde ursprungligen enbart läkemedel, alltså ett medel som 
läker dvs botar patienten. I och för sig faller därvid även placebo
medel väl in under denna definition då sådana medel - vilket alla 
godkänner - kan läka och bota patienten. 
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Begreppen "bota", "läka" och "hela" har vissa mindre, affektiva 
(känslomässiga), språkliga skillnader men betyder ändå i stort samrna 
sak. Innebörden av dessa begrepp är dock rätt olika för patienter 
och läkare. 

Den klassiske, tacksamme och tålmodige patienten (patient bety
der tålig) ansåg sig ofta botad även om vissa symtom och besvär 
kvarstod, bara huvuddelen av symtomen försvann och patienten fick 
förklaring på sina symtom och förtroende för läkaren. 

Den moderne, av social välfärd indoktrinerade patienten är ofta 
mer kritisk och anser sig inte botad förrän han blivit ung på nytt. 
Han anser att det är samhällets och läkarnas (som representanter för 
samhället) skyldighet att tillförsäkra honom "fullständigt kroppsligt, 
psykiskt och socialt välbefinnande", vilket är WHO:s så utopiska 
definition på hälsa. Klassisk vorden är repliken från den i stort friske 
patienten: "Ja, inte har jag blivit sämre." 

Gemensamt för båda dessa kategorier är dock att botandet bedörns 
på grundval av patientens egen subjektiva uppfattning om sitt tillstånd. 

Den vetenskaplige läkaren har en betydligt mera kritisk inställning 
till ordet bota, kanske med undantag från kirurgerna som vanligen 
betraktar en patient som botad när något (o)lärnpligt organ eller väv
nadsdel tagits bort eller någon felaktighet rättats till. 

Det förhållandet att patienten blivit av med en överflödig eller i 
varje fall ej livsnödvändig del av sin kropp anses inte vara en in
skränkning i botandet. Ärrbildning, psykiskt trauma av operationen 
och framtida komplikationer anses inte heller inkräkta på boten. 

Medicinaren är numera strängare i sina krav på bot. En med peni
cillin botad streptokockinfektion anses inte, som i preparatets barn
dom, helt "botad". Den immunologiska motståndskraften efter denna 
"bot" är vanligen inte tillfredsställande utan bäddar för återfall. Ännu 
mindre kan man tala om bot om behandlingen är symtomatisk och 
enbart döljer, men ej eliminerar, orsaken till patientens symtom. 

Inte minst i relation till de mirakulösa resultat som framläggs efter 
behandling med fasta och hälsokost är man mycket skeptisk mot be
greppet "bota". Många patienter med en insulinkrävande sockersjuka 
kan bli subjektivt besvärsfria och insulinfria efter fasta och speciell 
vegetarisk kost. Även objektivt blir de "bra" i det att deras blod
socker ligger inom "normalgränserna" och urinen är sockerfri. Om 
man å andra sidan provocerar dem med s k sockerbelastning, reagerar 
de inte normalt utan får en större blodsockerstegring än hos helt 
friska. Diabetesläkarna vägrar ur denna synpunkt att betrakta dem 
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som botade och menar att sjukdornsanlaget finns kvar och bara är 
maskerat. Detta är helt riktigt, och om patienterna återgår till en 
normal, "civiliserad" diet, får de vanligen också återfall av sin 
sockersjuka. 

Som så många ord i vårt språk kan alltså även "bota" tolkas olika, 
och utan en exakt definition (som inte finns) kan det vara svårt att 
föra en meningsfull dialog. 

Med det stränga betraktelsesätt som ofta anläggs när "bot" disku
teras i vetenskapliga sammanhang, måste konstateras att det kan vara 
svårt att leta upp någon "frisk" person som är riktigt normal eller 
"botad". Hos en stor del av befolkningen kan man nämligen hitta 
"anlag" för sockersjuka, hos andra finns sjukliga förändringar i blo
dets fetthalt, förhöjt blodtryck eller immunologiska förändringar som 
disponerar för vissa former av reumatisk sjukdorn osv. Inför den 
kemiska, fysikaliska och immunologiska granskning som man med 
modern laboratorieapparatur kan utsätta varje människa för, är det 
knappast någon som står måttet och kan förklaras fullt frisk. 

Placebornedel har medvetet eller omedvetet använts inom läke
konst/farmakologi i alla länder och i alla kulturer, och fortfarande 
finns säkerligen bland våra just nu som rent kroppsligt verksamrna 
ansedda preparat ett flertal placebopreparat. Om "farmakologisk" 
effekt skall användas som en motsats till placeboeffekt är vi alltså 
tillbaka i kravet att definiera vad som egentligen kännetecknar en 
"farmakologisk" effekt till skillnad från en suggestionseffekt I den 
mån i placebobegreppet inryms även åtgärder av icke medikamenten 
typ såsom operationer, fysioterapi och psykoterapi, blir dessutom en 
definition med användande av begreppet farrnakon inte längre an
vändbar. Redan den i definitionerna använda distinktionen "farma
kologiskt neutral" och "egentlig farmakologisk" antyder att det finns 
svårigheter att exakt definiera begreppet farmakon. 

Just i vår tid har farmakologer kornmit att bli mer eller mindre 
synonyma med personer som forskar kring, framställer och infor
merar om mediciner. I en-oviss framtid kanske farrnakon kornmer 
att betyda medel som botar oberoende av verkningsrnekanisrnen. Då 
kornmer eventuellt vägen över själen/hjärnan att betraktas som den 
viktigaste och mest betydelsefulla och farmakologerna att vara själs
hanterare. Vem vet? Då kornmer även placeboterapi att vara farma
kologi. Med tanke på att farmakologerna sysslar så mycket med 
placebobegreppet kanske redan nu placebo kan betraktas som ett 
farmakon. 
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När placebopreparat diskuteras brukar man indela dem i "rena" och 
"orena" placebos. Med rena placebos avses medel som är säkert 
overksamma i de använda doserna, och det klassiska medlet är mjölk
socker. Till orena placebos räknas "farmakologiska" eller "verk
samma" preparat där koncentrationen är så låg att effekten är neg
ligerbar, eller medel som visserligen är effektiva men mot en helt 
annan sjukdom än den man behandlar. 

Om vi ett ögonblick stannar vid medel som är starkt utspädda och 
därigenom förväntas vara ineffektiva, kommer tanken lätt in på 
homeopatiska medel som av homeopaterna anses vara effektiva just i 
stark spädning. Godkännande av principen att utspädda preparat är 
overksamma måste alltså i sig innebära att man anser sig med absolut 
säkerhet ha motbevisat den homeopatiska teorin. Det är emellertid 
omöjligt att bevisa overksamhet. Dessutom har några mera systema
tiska vetenskapliga försök att testa riktigheten hos de homeopatiska 
grundsatserna knappast gjorts. Ur denna synpunkt synes det vara 
vanskligt att lita till "orena placebopreparat" vid läkemedelstest 

Ä ven om man tar rimligen overksamma medel (vilken overksamhet 
teoretiskt är omöjlig att bevisa, men ändå förefaller trolig när det 
gäller små doser av mjölksocker), uppträder även här en föga beaktad 
felkälla, nämligen allergiska eller därmed närbesläktade reaktioner. 

Praktiskt taget alla mediciner är färgade, dels för att förstärka 
placeboeffekten, dels för att göra det lättare att särskilja olika typer 
av tabletter. En avfärgning är nu på gång efter Björn Gillbergs larm 
om livsmedelskosmetika. 

Alla dessa olika färgämnen har väl allmänt betraktats såsom helt 
overksamma. Nyare forskning har dock visat att en mängd personer 
och patienter är allergiska mot färgämnen och kan få reaktioner både 
av allergisk natur och av mera allmän sjukdomskaraktär. Ett illustra
tivt exempel på denna färgämnesallergi kan anföras. En patient skulle 
testas för överkänslighet mot färgämnet tartrazin - ett medel som 
funnits och fortfarande finns i ett stort antal mediciner. Man tillförde 
därvid färgämnet i olika mängd och gav även ett placebopreparat i 
form av vanliga gelatinkapslar med mjölksocker. Det visade sig att 
patienten reagerade lika starkt på "placebo" som på tartrazin, och 
man misstänkte genast "psykiska" orsaker till symtomen. Ytterligare 
utredning visade dock att det inte var fråga om en "hysterisk" patient 
utan att de "farmakologiskt neutrala" placebokapslama var färgade 
med tartrazin! Sådana kapslar är det vanligaste sättet att tillföra både 
medicin och placebo i läkemedelstest 
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Ett ytterligare exempel på vanskligheten med placebo är en dubbel
blindundersökning som visade god effekt av en medicin vid astma. 
Som placebo användes mjölksocker smaksatt med natriumsulfat Helt 
oväntat visade sig detta försämra astma, varigenom man fick en 
"falskt positiv" effekt av den overksamma medicinen.12 

Det är alltså inte alltid tillräckligt att tala om teoretiskt overk
samma preparat, man måste också vara säker på overksamheten i den 
praktiska verkligheten. 

Placebo = placeboeffekt 

Om man ser närmare på placeboeffekten, kan även definitionerna av 
denna belysa komplexiteten hos placebobegreppet 

Loranger definierar placeboeffekt såsom förändringar av psykolo
gisk art efter preparattillförsel, varvid förändringarna orsakas av 
stämningar, förväntan och suggestion.13 

Richot anger att placeboeffekt är den verkan en given inaktiv 
substans har som överensstämmer med den farmakologiska verkan 
substansen förväntas ge.14 

Dessa definitioner av placeboeffekten ger liksom när det gäller 
placebopreparatet upphov till nya definitionsproblem: de odefinierade 
begreppen "inaktiv" och "psykologisk" införs. 

Det som kanske bäst skiljer den "psykiska" effekten från den 
"somatiska" (kroppsliga) är inte så mycket de slutliga förändringar 
som i båda fallen kan uppstå i kroppen. Dessa kan vara exakt de
samma i båda fallen. Det som skiljer är de vägar för inmatning av 
påverkan som används. Psyket påverkas via sinnena och kroppen på
verkas via blodomloppet, vare sig medlet resorberas genom mag-tarm
kanal, lungor eller hud. Sinnena är syn, hörsel, lukt och smak. De 
sensoriska impulser som förmedlas huvudsakligen via huden (tryck, 
temperatur och smärta) räknas likaså dit. Problemet är att på samma 
väg (t ex via uppvärmning av huden) en icke sensorisk effekt kan 
åstadkommas (t ex cirkulationsförbättring). Detta gör att skiljelinjen 
mellan psykisk (sensorisk) och kroppslig (blodburen) påverkan ibland 
kan bli svår att fastställa. 

Skillnaden mellan en smekning som påverkar psyket och massagen 
som påverkar kroppen och cirkulationen kan vara subtil. Om man 
ändå försöker upprätthålla denna distinktion kan konstateras att 
placeboeffekt i samband med fysioterapi kanske är ett mindre pro
blem medan det för de flesta andra terapiformer är en klar skillnad. 

45 



Vi föreslår därför följande definition på placebo: "Placeboterapi är 
sådan terapi som påverkar människan via sinnena. Realterapi är så
dan terapi som påverkar kroppen på andra vägar, företrädesvis via 
blodomloppet t ex efter resorption via mag-tarmkanal, lungor eller 
hud." 

Det är dock relativt lätt att konstruera terapeutiska situationer då 
även denna definition kommer till korta. 

Som exempel kan anföras ett relativt ofta använt medel mot ar
terioskleros (åderförkalkning med kärlförträngning), nämligen niko
tinsyra. Det är ett vitaminpreparat som dels anses vidga av blodkärls
musklerna krampartat kontraherade blodkärl, dels på lång sikt anses 
påverka fettomsättningen så att åderförkalkning minskar och dess
utom - mera som en biverkning - åstadkommer en flush, dvs en 
rodnad med hetta och stark värmekänsla i ansiktet. 

Medlet verkar givetvis via blodet och har sålunda en realeffekt, 
men samtidigt påverkar det sinnena genom flushen och kan därige
nom åstadkomma en "intern placeboeffekt" - utöver den placebo
effekt som situationen miljö/terapeut åstadkommer. 

Det finns rätt många mediciner som - förutom sin realeffekt -
åstadkommer vissa sensationer såsom hetta, välbefinnande, lätt illa
mående osv och via dessa sensationer åstadkommer en effekt, dvs 
en intern placeboeffekt enligt den nu givna definitionen. 

Medel med sådan ytterligare sensorisk effekt är svåra att invänd
ningsfritt pröva i en kontrollerad dubbelblindundersökning. Det är 
svårt eller omöjligt att blanda till ett "overksamt" placebopreparat 
som åstadkommer dessa sensoriska sensationer utan att ha någon 
realeffekt 

Som framgår av tidigare diskussion menar vi att det i vetenskapliga 
sammanhang är omöjligt att fortsätta med att upprätthålla en icke 
existerande skillnad mellan kropp och själ och att dessa två är oskilj
bara. Ur denna synpunkt blir det meningslöst att försöka upprätt
hålla en sådan distinktion i samband med definitionen av placebo
begreppet. Debatten om hur placeboeffekt skall definieras blir därför 
en akademisk skendiskussion som aldrig kan bli meningsfull. 

Om man ändå vill försöka göra en sådan åtskillnad- under en lång 
övergångstid innan själens totala beroende av hjärnan accepterats -
kan vår här givna definition anses vara mer motståndskraftig mot 
kritik än andra definitioner. 

En parallell är den holistiska teorin som betraktar människan som 
en helhet som inte meningsfullt kan sönderdelas eller sönderstyckas 
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i kropp och själ. 
Om man betraktar människan som en odelbar enhet blir det oin

tressant om en effekt har matats in via sinnena eller via blodomloppet. 
Sluteffekten på reaktororganet - den totala människan - kan i båda 
fallen bli densamma och för detta slutresultat är det betydelselöst hur 
effekten har åstadkommits, speciellt om inmatningsvägarna inte säkert 
kan identifieras eller särskiljas. 

För förståelsen av denna holistiska människamodell kan det vara 
av intresse att närmare penetrera de olika effektvägarna för terapi. 

Den vanligaste angreppsvägen är i västerlandet munnen där medlet 
stoppas in. Effekten åstadkoms via resorption av det potentiellt verk
samma ämnet genom slemhinnan någonstans mellan munnen och 
ändtarmsöppningen. Man kan få samma effekt genom att stoppa in 
preparatet i ändtarmen. Gaser och andra luftblandade medel kan via 
en inandning nå andningsvägarna, lungorna och därefter cirkula
tionen. Vi har till slut de, vanligen fettlösliga, medel (salvor) som kan 
resorberas via huden, eventuellt öron eller ögon. I samtliga fall kom
mer medlet in i blodcirkulationen för att via denna verka på krop
pens alla celler. 

Förändringar i kroppen kan erhållas genom följande mekanismer: 
(l) en direkt påverkan av medlet på målorganet via blodet, 
(2) en indirekt påverkan på målorganet via nervsystemet, som på

verkas av medlet. Nervsystemet har kontakt med alla delar av krop
pen via de självreglerande (autonoma) nerverna som påverkar ämnes
omsättning och cirkulation och via de nerver som reglerar spänningen 
i skelettmusklerna. Hjärnan kan påverka hypofysen, den centrala 
körtel som producerar hormoner som i sin tur både påverkar andra 
inresekretoriska körtlar och direkt påverkar en del organ. De av 
hypofysen stimulerade eller eventuellt hämmade körtlarna kan i sin 
tur påverka det perifera målorganet 

Denna påverkan på nervsystemet kan antingen uppkomma genom 
att nervceller direkt påverkas eller genom att t ex mag-tarmslemhin
nan retas/påverkas av läkemedlet så att icke medvetna signaler 
skickas till centrala nervsystemet. 

(3) en ospecifik påverkan på hjärnan via en placeboeffekt, som 
antingen kan uppstå genom att läkemedlet ger upphov till medvetna 
sensationer i kroppen eller genom den påverkan som terapeut/miljö 
åstadkommer på hjärnan. Hjärnan påverkar sedan målorganet enligt 
ovanstående. 

Det förda resonemanget visar att kroppen kan påverkas på många 
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sätt. Bilden kompliceras ytterligare av att denna påverkan nästan 
alltid går i två riktningar och via s k biofeedbackmekanismer åstad
kommer en rad ekon som successivt förändrar den inbördes balansen 
mellan olika organ. 

Inom den kunskapsteoretiska vetenskapen menar man att system 
av denna natur egentligen inte går att beskriva genom att säga att en 
faktor påverkar en annan. Hela detta skeende måste beskrivas med 
en s k fältteori, vilken innebär en i alla riktningar gående inbördes 
påverkan. 

Detta betraktelsesätt är ännu mer nödvändigt om man vill sätta in 
patienten/människan i ett totalt holistiskt sammanhang. Den sociala 
omgivningen, till vilken bl a terapeuten räknas, påverkar alltså inte 
bara patienten utan patienten påverkar i sin tur omgivningen. Det 
blir ett komplicerat inbördes spel mellan alla de faktorer utanför och 
inne i patienten som sammantaget utgör livet. Läkemedlet är bara en 
liten bricka i detta spel. 

Om vi ser på den fysikaliska terapins område och godtar hypotesen 
att den kan ha en positiv effekt på sjukdom via psyke eller kropp, kan 
konstateras att påverkan genom röntgenstrålning, värmestrålning, 
ultraviolett ljus, kortvåg, radar, ultraljud osv rimligen måste anses i 
första hand direkt påverka kroppen och ha somatisk effekt, men att 
vissa av dessa terapiformer omärkligt närmar sig psykoterapin/place
boterapin eftersom även sinnena och därmed psyket påverkas genom 
sensationer som t ex värmekänsla. I den mån patienten förbinder 
röntgenstrålning med fara uppkommer på denna grund en psykisk 
effekt. De båda formerna av påverkan övergår alltså i varandra. 

Om vi slutligen analyserar den påverkan av själen som psykoterapi 
innebär, har denna påverkan en komplex bakgrund bl a i patientens 
hela tidigare associations- och minnesförråd. Effekten utlöses i huvud
sak genom ljudvågor och synintryck, möjligen handpåläggning. Denna 
påverkan får antas manifestera sig i en mer eller mindre outforskad 
förändring av hjärncellernas metabolism (ämnesomsättning) och 
aktivitet, som i sin tur ger upphov till från hjärnan utgående nerv
signaler till olika reflexorgan. Genom påverkan på hypofysen uppstår 
även en hormonell styrning av samtliga endokrina körtlar med nya 
följdverkningar via blod, på perifera och centrala nerver och olika 
organ. Om ljudvågorna kommer via en bandspelare och består av 
intalade suggestioner, kan det definitionsmässigt uppstå diskussion 
huruvida detta är en "ren" eller kanske "oren" placebo, och så blir 
även fallet om hörselorganet mottar musik som t ex kan höja smärt-
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tröskeln. Gränsen mellan kropp och psyke utsuddas på detta sätt 
alltmer och de olika inflytandena blandas på ett sätt som gör uppdel
ning mer eller mindre meningslös. 

Om vi tänker oss en rent perifer åkomma med klara sjukliga struk
turförändringar, t ex en lätt varbildning i ett finger, kan den sub
jektiva sjukdomsupplevelsen huvudsakligen bestå i en smärta medan 
andra symtom som svullnad eller rodnad kan vara obetydliga eller 
obefintliga. sjukdomssymtomen, dvs. den subjektiva smärtan, kan då 
elimineras på fyra olika sätt, 

(l) genom penicillinbehandling 
(2) genom behandling med smärtstillande medel (analgetika) 
(3) genom "psykisk" påverkan som stänger av smärtupplevelsen och 
(4) genom att en "psykisk" påverkan intensifierar kroppens försvar 

så att varbildningen läker ut utan penicillin. 
En reell, botande effekt perifert kan alltså åstadkommas både med 

"psykiska" och rent "somatiska" terapiformer. Man kan också få en 
-visserligen skenbar- utläkning genom manipulation av signalsyste
met på olika nivåer, vilket alltså kan ske både med analgetika och 
"psykisk" påverkan. 

Nu är kanske en majoritet av sjukdomar i vår tid inte rent soma
tiska (kroppsliga) åkommor utan en blandning av missförhållanden i 
psyke och kropp. Man talar om psyko-somatisk sjukdom där inveck
lade reflexmönster växelverkar mellan kropp och psyke. Magsåret 
av stress, bröstsmärtan av oro och ångest är några exempel. I detta 
komplexa samspel kan det knappast vara vare sig meningsfullt eller 
möjligt att reda ut om en effekt har passerat via den ena eller andra 
inmatningsvägen. 

Enligt vår mening finns det inte någon rationell grund för att upp
rätthålla distinktionen mellan placebo och "farmakologisk" effekt, 
mellan kropp och själ. 

Människan måste betraktas holistiskt - som en helhet - i samspel 
med sin kropps komplexa reaktioner, med läkemedel eller annan 
terapi och med miljön i vidaste bemärkelse. Påverkan går därvid i 
alla riktningar, och alla faktorer måste tas med vid bedömningen av 
resultatet. 
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Kapitel4 

Placeboeffekten:- praktiska exempel 

Placeboeffekten innebär att man påverkas av ovägbara "psykiska" 
signaler som medför inte bara att själva psyket förändras eller psy
kiska sjukdomar förbättras utan även att rent kroppsliga fenomen 
påverkas och försvinner. 

En naturlig fråga har varit om alla människor är lika i detta av
seende eller om vissa personer är särskilt känsliga och mottagliga för 
sådan påverkan. 

I varje enstaka undersökning är det uppenbart att inte alla som 
fått ett overksamt placebopreparat och därmed utsatts för psykisk 
påverkan har reagerat och blivit förbättrade eller förändrade. Ett 
antal patienter rapporterar helt oförändrade symtom och dessa indi
vider har - i just denna undersökning och vid just detta tillfället och 
i just denna miljö - inte blivit påverkade. 

Man har kallat dem som lätt påverkas av placebo för placeboreak
torer och gjort en rad psykologiska undersökningar för att se om 
dessa personer skiljer sig från andra med avseende på personlighet 
m m. Det finns numera standardiserade test för att fastställa person
lighetstyp. 

Ett stort antal undersökningar har visat att placeboreaktorer är 
annorlunda än "de normala" människorna. Man har påvisat att pla
ceboreaktorerna visar större sällskaplighet, bättre kontaktförmåga och 
är mindre dominanta. De "normala" är emotionellt mer mogna, sta
bilare, lugnare, mer praktiska, mer självsäkra och har större själv
förtroende. I andra undersökningar har visats att placeboreaktorer är 
ängsligare, mer kverulantiska och neurotiska, samt att de är vanligare 
bland kvinnor, bland unga patienter, bland personer med lägre skol
bildning och bland sådana med ökat skyddsbehov. De två grupperna 
visade skillnader i attityder, vanor och uppfostringsbakgrund, men 
inte i intelligens. I ytterligare andra undersökningar har man emel
lertid inte kunnat finna sådana skillnader. 

Man har för enstaka psykiska variabler (t ex neuroticism) både 
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påvisat och inte påvisat skillnad mellan grupperna. För andra variab
ler har man i olika undersökningar både påvisat att de är vanliga och 
att de är ovanliga hos placeboreaktorer. Ungdom reagerar oftare på 
placebo, respektive placeboreaktioner blir vanligare med stigande 
ålder! 

Bilden är kort sagt rätt komplicerad och motsägelsefull. 
Majoriteten av undersökare och bedömare synes dock ha uppfatt

ningen att placeboreaktorer är "annorlunda" personer. 
I vanliga farmakologiska sammanhang är realeffekten den intres

santa, varför man velat utnyttja kunskaperna om placeboreaktorer 
till att med olika psykologiska test sortera ut dessa personer. Serlan 
kan ett läkemedel prövas mot placebo på patienter som inte är place
boreaktorer. I placebogruppen borde därefter effekten på något 
observerat symtom närma sig noll, och det skulle därigenom vara 
lättare att påvisa en eventuell reell effekt hos läkemedlet. 

Då det kan vara rätt omständligt att med psykologiska test i förväg 
sortera ut placeboreaktorer, har det föreslagits att man före en läke
medelsprövning eller prövning av annan terapi först skulle ge samtliga 
en overksam placebobehandling. De som då blir förbättrade har visat 
att de är särskilt lättsuggererade, dvs är placeboreaktorer. Dessa ute
sluts och man gör sedan den "riktiga" prövningen på återstoden. Med 
denna modell hamnar även sådana som inte reagerar på placebo, 
men som har förbättrats spontant, bland dem som utesluts som place
boreaktorer. 

En författare har i ett modellförsök försökt peka ut placeboreak
torer med särskilda test och anser sig sedan ha verifierat att detta 
stämde i det verkliga dubbelblindtestet. 

En annan författare har kommit till rakt motsatt resultat. Denne 
menar att vid varje försök att undersöka dessa variabler bildar de 
använda försökspersonerna eller patienterna en unik och specifik 
grupp, som just i denna undersökning reagerar på ett typiskt sätt mot 
miljö och undersökare men som i en annan situation kan få en helt 
annan placeboreaktion. Han-menar att variationerna mellan hur en 
enstaka person reagerar inför olika placebostimuli är mycket stora 
och större än de skillnader som i genomsnitt kan finnas mellan olika 
individer. Detta betyder att utsorteringen av placeboreaktorer saknar 
praktisk betydelse, speciellt om man avser att låta alla patienter få 
nytta av det utprovade läkemedlet.15 

Praktiskt taget alla individer reagerar säkerligen på en placeboret
ning om den bara har det rätta utseendet och den rätta styrkan. 
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En annan fråga är hur stor placeboeffekten kan vara. Denna fråga 
har tre aspekter. För det första vilka sjukdomstillstånd kan botas med 
placebo, för det andra hur stor effekt det genomsnittligt finns i ett 
patientmaterial och för det tredje hur stor effekten kan vara i ett 
enskilt fall. 

Den första frågan är intressant och svår att exakt besvara. Att 
placeboeffekten kan påverka sinnesstämningen, humöret och vissa 
psykiska symtom eller sjukdomar är väl belagt och förnekas av ingen. 

Via effekten på psyket, dvs hjärnan, kan effekt på kroppens alla 
delar erhållas via nervsignaler som når ut till alla vävnader. Via med
vetna motoriska nerver (rörelsenerver) kan musklerna kontraheras 
(dras samman), men denna påverkan synes sällan kunna bota eller 
förbättra sjukdomar eller symtom. Musklernas allmänna spänning 
(tonus) kan påverkas och genom en ökad muskelspänning kan t ex 
spänningshuvudvärk eller ryggvärk uppstå. De s k självreglerande 
eller autonoma nerverna kan dels via trofiska nerver påverka ämnes
omsättningen så att en vävnad direkt kan förtvina (eller blomstra), 
dels via kärlnerver öka eller minska blodtillflödet till en vävnad. Via 
hypofysen kan samtliga hormonsystem i kroppen påverkas. 

Rent teoretiskt skulle alltså placeboeffekten kunna åstadkomma 
mycket kraftiga förändringar i de flesta organ. I praktiken har man 
dock en känsla av att detta varken är lätt eller vanligt. Våra kunska
per och erfarenheter om det autonoma (självreglerande) nervsystemet 
säger oss att sådana effekter vanligen ej går att kommendera fram. 
Det autonoma nervsystemet tycks i största utsträckning sköta sig på 
egen hand och därmed leva upp till sin benämning. Även hormon
systemet förefaller ha samma oberoende. 

Om man emellertid tänker sig att sådan påverkan är möjlig och att 
vi bara inte har lärt oss hur den skall viljemässigt bemästras, kvarstår 
den teoretiska möjligheten att erhålla perifera kroppsliga effekter via 
det autonoma nervsystemet och hormonerna. Vi känner väl till sådana 
fenomen som självsuggestion, hypnos, biofeedback, meditation och 
yoga, och även om de har ett ovetenskapligt rykte och inte alltid blir 
helt accepterade, måste vi nog konstatera att de är så pass väl belysta 
att deras existens måste erkännas. Vad kan då en yogi åstadkomma 
för påverkan på kroppen - för att ta en av de mera avancerade 
metoderna? Det har visats att en yogi avsiktligt och viljemässigt kan 
få både cirkulation, hjärtverksamhet och andning att i det närmaste 
upphöra. Samtidigt blir ämnesomsättningen starkt nedsatt och kropps
temperaturen sänks. Kroppen kan i ett sådant tillstånd förefalla död 
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och under långa perioder kan inte ens med elektrokardiografi (EKG) 
någon hjärtverksamhet registreras. Nu är inte detta ett fenomen som 
i och för sig förefaller särskilt nyttigt, men det kan tas som exempel 
på vad psyket/hjärnan viljemässigt kan åstadkomma med kroppen. 

Ett annat exempel av ännu mer negativ karaktär, som visar vad 
psykiska inflytanden kan ställa till med, är den av afrikanska häx
mästare i forna tider praktiserade voodoo-kulten. Dessa personer, 
närmast ett slags präster, fungerade som stammens kulturella över
huvuden och hade ofta medicinska funktioner. De kunde emellertid 
inte bara hjälpa utan även skada, och särskilt känd är deras förmåga 
att ta död på medlemmar av stammen som satte sig upp mot deras 
auktoritet. Detta skedde genom magiska riter, ofta manipulation av 
dockor föreställande offret, men utan direkt fysisk kontakt. Enligt 
vårt sätt att se var det hela bara svartkonst utan möjlighet att döda. 
Detta visste inte vederbörande offer, varför många dog av denna 
psykiska påverkan, som kan kallas den mest effektfulla noceboeffekt 
som är beskriven. Många menar att dessa företeelser bara är rykten 
och sagor utan motsvarighet i verkligheten. Så är nu inte alls för
hållandet, även om nutidens turister inte kan studera fenomenet. Det 
är dock väl beskrivet i vetenskaplig litteratur.18 

Voodoofenomenet kan sägas vara välbelagt även inom djurvärlden 
och av speciellt intresse för dem som anser djurförsök vara särskilt 
bevisande. Om en i strid besegrad spetsekorre hindras från att fly bort 
från motståndaren, dör han av rädsla. Om en ledarbabian isoleras 
inom synhåll från sin flock och flocken därvid gör en rad "insubordi
nationsbrott", dör babianen av grämelse! 

Ett annat exempel på en stark kroppslig "placeboeffekt" uppvisar 
den religiösa kvinna i Schweiz som under många år varje påsk fick 
stora blödande sår i panna, händer och fötter som resultat av varm 
religiös tro och identifikation med Jesu lidande på korset. 

Erkännas skall att man nuförtiden inte ser eller hör talas om sär
skilt många praktiska exempel på så stark psykisk påverkan vare sig 
i negativ eller positiv riktnini, A andra sidan finns alla våra histo
riska skildringar av mirakulöst botande. Tyvärr saknas vanligen i 
dessa fall närvaro av moderna vetenskapsmän och ett modernt sjuk
hus undersökningsresurser. 

Ett undantag i vår tid är undren i Lourdes, där människor med de 
mest varierande och även svåra sjukdomar på ett mycket mystiskt 
sätt blir botade. Dessa moderna helbrägdagörelser kontrolleras av en 
rad vetenskapsmän som, för ett par fall per år, konstaterar att bo-

53 



tandet inte kan förklaras på ett naturligt sätt. Därför utnämns dessa 
tillfrisknanden till under eller mirakel.17 

Vad kan man då teoretiskt bota eller påverka när det gäller olika 
aktuella sjukdomar? Ja, de kanske värsta av våra sjukdomar är elak
artade tumörsjukdomar (cancer), som definitionsmässigt bör leda till 
döden om inte t ex kirurgisk behandling, strålbehandling eller lik
nande åtgärder tillgrips. 

Kan det tänkas att cancer kan botas av psykoterapi eller placebo
terapi? Ja, inte verkar det vara särskilt vanligt, om det över huvud 
taget förekommer. När ett sådant fall blir aktuellt - en cancersjuk 
som blir frisk och lever vidare - blir den första invändningen nästan 
alltid att det måste ha varit fråga om en feldiagnos. Tyvärr är det 
svårt att gardera sig mot sådana feldiagnoser, och elakartade tumörer 
kan - i varje fall i ett tidigt skede - vara svåra att diagnostisera. Miss
tag i detta avseende är välkända inom medicinen. 

Ytterligare en bortförklaring är den spontana remissionen (tillba
kagången) av elakartade tumörer. Sårlana är välkända och beskrivna 
i den medicinska litteraturen. Diagnostiken har varit så säker som 
kan begäras (mikroskopisk vävnadsundersökning av välutbildad pato
log) och sjukdomen har ändå plötsligt gått tillbaka, tumören har för
svunnit och patienten har blivit frisk. Man brukar i sådana fall 
antingen säga att tillfrisknandet är oförklarligt, eller att det orsakats 
av en febersjukdom som har fått tumörcellerna att dö (höga tempera
turer har en tendens till sådan påverkan). De immunologiska förhål
landena kan också ha ändrats så att kroppens försvar blivit starkare 
än växtkraften hos en tumör med måttlig virulens (livaktighet). Detta 
är spekulationer, men kvar står ändå att sådana gynnsamma förlopp 
förekommer. 1s 

Om därför en enstaka patient blivit förbättrad, t ex av en förmodad 
placeboeffekt, är det svårt eller omöjligt att säkert hänföra botandet 
till placeboeffekten. Det kan lika väl vara fråga om en feldiagnos 
eller en spontanremission. För att vara säker på en placeboeffekt 
måste man ha många fall, jämförda grupper och en experimentell 
situation. Simonton har i en serie intressanta försök med psykoterapi 
vid cancer kommit fram till att sådan terapi ökar femårsöverlevna
den.19 Han antar att suggestionen förbättrar kroppens immunologiska 
försvar. I det fall dessa försök håller vetenskapligt, kan det anses 
visat att psykoterapi och placeboterapi kan påverka och i något ensta
ka fall till och med bota cancer. Om denna effekt finns är den dock 
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svag och botandet mycket sällsynt. Om vi inte skaffar oss mycket 
bättre "placebopreparat" är denna terapi inte så mycket att hoppas 
på. 

Vi har på andra ställen diskuterat innebörden av begreppet "bota". 
Man kan, när det gäller en cancersjuk person, säga att han är 
"botad" om alla yttre symtom på sjukdomen går bort han känner 
sig subjektivt frisk, lever i många år och så småningom' dör i en helt 
annan sjukdom. Å andra sidan är patologerna mycket skeptiska till 
att bot innebärande total utläkning vid cancer förekommer utom vid 
en del relativt godartade cancerformer, t ex hudcancer, tidig livmo
dermuncancer m m. De menar att i praktiskt taget alla fall cancer
spridning kan påvisas till något organ även efter en till synes "bo
tande:: be~andling .. Om man bara tillräckligt noga granskar alla organ 
o~.h gor mikroskopis~ undersökning hittas "alltid" mindre spridnings
hardar. Berge har 1 en studie från Malmö visat att vid en sådan 
~yck~t noggrann undersökning av den döda kroppen cancer kan på
visas 1 dubbelt så stor utsträckning som om undersökningen görs med 
normal, mindre noggrann rutin.2Q 
. Många av dessa fall hade då vad man kallar en latent och mycket 

liten cancerhärd som dels inte givit symtom, dels inte varit orsak till 
döden. Dessa fynd kan ge anledning till spekulationen att cancerhär
dar, från början bara enstaka cancerceller, ofta uppstår men snabbt 
kämpas ned eller hålls oförändrade av kroppens försvarskrafter. Först 
när dessa krafter blir svaga tar cancersjukdomen överhand. Om dessa 
spekulationer är riktiga kan det tänkas att "mikroskopisk cancer" är 
en alldaglig, relativt oskyldig företeelse som drabbar de flesta. Det 
gäller bara att hålla sitt immunologiska försvar i bästa trim så att 
cancern ej blir för stor. 

Det skulle vara förmätet att helt förneka möjligheten att en place
boeffekt i undantagsfall skulle kunna påverka cancer. 

Om man går över till kirurgisk terapi har även här placeboeffekt 
- dock mera sällan - diskuterats. Det måste då konstateras att det 
finns effekter av kirurgi som rimligen inte kan åstadkommas genom 
placeboeffekt. Vi tänker i första hand på borttagandet av sjuka organ 
eller kroppsdelar, vilka ingrepp kan vara till stor nytta för patienten. 
Sårlana effekter kan inte rimligen åstadkommas på psykisk väg. 
Samma sak gäller givetvis om ett organ eller en kroppsdel är död, 
borttagen eller förstörd av sjukdom. I en sådan situation kan placebo
effekt inte få ett finger att växa ut igen. Placeboeffekten har rimligen 
vissa gränser! 

55 



Majoriteten av våra vanliga sjukdomar har emellertid inte denna 
definitiva karaktär utan består i stor utsträckning av symtom vars 
underliggande orsak inte så ofta kan förklaras. Visserligen pekar vi 
på en närliggande och underliggande orsak till symtomet (patogenes), 
men vi kan sedan vanligen inte förklara orsaken till orsaken (etiologi). 

(Etiologi=orsak till sjukdom. Patogenes=uppkomst och utveckling av 
en sjukdom, förhållandet mellan orsak och verkan.) 

Vårt vanligaste symtom är smärta/värk, och det kan definitivt påver
kas och tas bort med placebo. Samma sak gäller vårt näst vanligaste 
symtom, nervositet/oro. Så gott som alla sensoriska upplevelser kan 
påverkas, modifieras och fås att försvinna genom psykisk påverkan. 

En stor del av våra sjukdomar kallas psykosomatiska, varmed me
nas att psykiska moment är av bidragande betydelse. Till dessa sjuk
domar hör astma, magsår, tarmkatarrer av olika typ, underlivslidan
den, allergiska sjukdomar, ledgångsreumatism, hjärtsjukdomar, högt 
blodtryck och många psykiska sjukdomar. Vid alla dessa sjukdomar 
kan placeboeffekten hos enskilda patienter åstadkomma att besvären 
försvinner. 

Lika väl som man försöker skilja mellan psykisk påverkan/place
bopåverkan och reell påverkan av mediciner som via blodet "direkt" 
påverkar organen, lika väl försöker man skilja på psykiska effekter 
hos patienten som påverkar upplevelsen av sjukdomssymtom och 
sådana förändringar hos patienten som har en mera objektiv karaktär. 
Objektiva effekter hos patienten kan direkt iakttas av en undersökare 
eller bestämmas genom laboratorieanalyser. Även vetenskapsmän har 
ibland uppfattningen att de "psykiska effekterna" på patienten 
åstadkoms via placebo, men att de objektiva förändringarna, t ex 
kemiska förändringar i blodet, inte kan framkallas av placebo utan 
måste ha "reella" orsaker. 

Tyvärr är det inte så enkelt, även om det finns en tendens i denna 
riktning. Det är lättare eller vanligare att en placeboterapi huvud
sakligen påverkar upplevelsen och hjärnans funktion medan den mera 
sällan ger upphov till tydliga "objektiva" förändringar. 

Numera har visats att många typer av objektiva förändringar i 
kroppen kan åstadkommas genom placeboinverkan. 

En metod att undersöka hur psykiska moment eller placebomedika
tion påverkar inre organ är att vid vissa sällsynta fall där det finns 
fistlar, dvs kommunikationer i form av gångar mellan hudytan och 
inre organ, direkt inspektera t ex magsäcken eller tarmarna. Man 
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kan då observera hur magslemhinnan rodnar, får kraftig veckbild
ning eller ökad muskelaktivitet när försökspersonen förolämpas, retas 
eller får ett tråkigt meddelande. 

En annan metod är experimentella undersökningar av organens 
funktion. När det gäller mage och tarm kan man föra in sonder och 
ballonger, som kan registrera motorik, tryck och kemiska föränd
ringar. Ytterligare ett sätt är att kemiskt analysera blod, kroppsvät
skor eller vävnader. 

Det finns numera ett stort antal undersökningar som alla över
tygande visat att placebo kan påverka praktiskt taget alla organ och 
även åstadkomma starka effekter. 

Följande organ och funktioner kan nämnas som exempel på att en 
objektiv effekt kan åstadkommas av en placebosituation: 

Cirkulationen i hjärnan kan mätas med objektiva metoder. Genom 
placebomedikation har man kunnat både öka och minska denna 
cirkulation. Denna effekt har stort intresse, eftersom man på rela
tivt goda grunder anser att migränhuvudvärk utlöses av kramp i 
huvudets blodkärl med minskad cirkulation följd av kärlvidgning med 
ökad cirkulation. Denna huvudvärk behandlas med medel som drar 
ihop blodkärlen och minskar cirkulationen. 

Matstrupens muskelaktivitet och spänningstillstånd påverkas tydligt 
av placebobehandling, speciellt påverkas magmunnen, som krampar
tat kan sammandras. 

På samma sätt kan magsäckens muskelaktivitet, slemhinnans veck
ning och produktionen av saltsyra och magsaft påverkas. 

Här finns ett klassiskt exempel på placebopåverkan som i detta fall 
till och med var effektivare än läkemedel. 

Det gällde en kvinnlig patient med magsmärtor där man miss
tänkte cancer, bl a på grundval av att magen inte producerade någon 
saltsyra. Sådan bristande magsaftproduktion, achyli, framkallas ofta 
av en kronisk magkatarr vilken kan övergå i cancer. För att be
stämma förekomsten av saltsyra görs en s k provfrukost: patienten 
får skorpor och te, och efter -en stund hämtas maginnehållet upp med 
en magsond och saltsyrehalten undersöks. Eftersom skorpor och te 
inte alltid är så stimulerande för aptiten och magsaftsproduktionen 
har man funnit att många personer saknar saltsyra vid detta prov, 
men producerar syra vid en starkare stimulation, t ex av en biffstek. 
Magsafttestet är nu vanligen standardiserat så att man sprutar in 
histamin före upphämtningen av magsaft. Detta är ett ämne som 
starkt stimulerar till magsaftssekretion, och den vedertagna uppfatt-
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ningen är att "alla" som kan producera saltsyra också gör det när 
histamin injiceras. Man brukar därför tala om "histaminresistent 
achyli" som en definitiv diagnos på saltsyrebrist. 

Vederbörande patient hade undersökts två gånger med detta test 
utan att saltsyra producerades. Man gjorde därefter en provokation 
av nocebotyp genom att leda in diskussionen på den frånskilde man
nens otrohet, varvid inte bara patienten reagerade utan även mag
slemhinnan, som nu producerade till och med mer saltsyra än hos en 
normalperson. 44 

Placebopåverkan kan förändra tarmens rörelser, så att krampkon
traktioner åstadkoms i tolvfingertarmen liksom i tjocktarmen vars 
slemhinna ändrar färg. Dessa placeboframkallade förändringar i 
tjocktarmen var mer uttalade på patienter med ulcerös colit (en svår
artad kronisk tjocktarmsinflammation) än hos normala. 

Helt naturligt kan placebo framkalla både diarre och förstoppning. 
Njurarnas funktion i form av utsöndring av vatten och salter kan 

påverkas och samma sak gäller urinblåsans funktioner. 
Vissa röda blodkroppar, de eosinifila, dvs rödfärgsälskande, kan 

öka i antal i blodet genom psykisk påverkan. Koncentrationen av 
binjurebarkhormoner i blodet och urinen och koncentrationen av 
blodfetter kan likaså påverkas. 

Nässlemhinnan kan svullna och huden rodna. Detta är visserligen 
objektiva förändringar, men de flesta människor har lätt för att 
associera sådana förändringar med psykisk påverkan, t ex förlägenhet. 
Huden kan även bli direkt inflammerad (dermatit). 

Om man sedan ser på de mera subtila, "psykiska" effekterna av 
placebopåverkan, har i olika försök påvisats att den kan åstadkomma: 
fuktiga handflator, huvudvärk, hörselnedsättning, trötthet, dåsighet, 
oro, illamående, kräkningar, drömliknande känsla, ökad aptit, 
minskad aptit, ostadighetskänsla, värmekänsla, svaghet, hjärtsmärtor, 
svettning, feber, osv. 

Vissa företeelser har ansetts vara specifika för ett läkemedel med 
"reell" effekt och omöjliga att framkalla med placebo. Det är dosef 
response-effekten, dvs det förhållandet att man får starkare effekt vid 
högre dos. Det är time/response-effekten, dvs det förhållandet att en 
effekt ökar med tiden, för att sedan åter minska. Det är carry over
effekten, dvs det förhållandet att en påverkan står kvar under många 
timmar eller dagar och påverkar efterföljande medicinering. Det är 
kumulation, dvs det förhållandet att man vid upprepning av dosen får 
en alltmer stegrad effekt. Alla dessa företeelser har emellertid erhål-
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lits även av placebo.21 

Man har till och med exempel på tillvänjning (narkomani) med 
placebo, så att en patient som under lång tid vant sig att ta upp till 
25 placebotabletter om dagen fick abstinenssymtom när man försökte 
sätta ut dem. Detta gick först i form av en långsam avvänjningskur! 22 

En tidigare frågeställning var hur stor placeboeffekten i genomsnitt 
är i undersökningar där man med dubbelblindteknik jämför något 
läkemedel med placebo. Här finns en omfattande litteratur, och man 
kan registrera siffror från O till 90 procent.23 Detta innebär att hos en 
grupp patienter som fått enbart placebobehandling upp till 90 procent 
av patienterna har förbättrats, t ex erhållit smärtfrihet, avsevärd 
smärtlindring, försvinnande av oro och ångest eller när det gäller 
kirurgisk placebobehandling försvinnande av hjärtsmärtor vid an
strängning. Beecher, en välkänd placeboforskare, citeras ofta när han 
anger att i 15 undersökningar på sammanlagt l 000 patienter var pla
ceboterapin i genomsnitt effektiv i 35 procent. 24 

Denna siffra har ibland utnämnts till något slags internationell 
standard för placeboeffekt, och Liljestrand har angivit att om place
boeffekten är låg, t ex bara 10 procent, måste det vara något fel på 
undersökningen, då man "normalt" skall få högre effekt.25 

Givetvis är detta felaktigt. Hur många procent av patienterna som 
blir nöjda efter en placebobehandling beror på en mängd faktorer. 
De tre viktigaste är: 

{l) hur stark är placebodosen, dvs hur starkt påverkande och sug
gestiv är terapeuten och miljön i vilken behandlingen ges, (2) hur 
stora förväntningar har patienten, och (3) vilka krav ställer man för 
ett "godkänt" behandlingsresultat. 

(l) - Om påverkan är maximal är givetvis chanserna för att få ett 
stort antal placeboreaktorer god. Om å andra sidan påverkan är svag 
minskar effekten ned mot O för att eventuellt övergå i sin motsats, 
en noceboeffekt, så att patienten blir sämre. (2) - Samma resonemang 
gäller som för (1). (3) - Om man kräver fullständig smärtfrihet t ex 
efter en operation blir antalet som är nöjda efter en placeboinjektion 
mindre än om man nöjer sig med "klar förbättring". Om man - för 
att ta ett extremt exempel - skulle undersöka placeboeffekten vid 
behandling av en cancersjukdom, skulle säkerligen de flesta läkare 
och vetenskapsmän - oberoende av vår tidigare diskussion - anse att 
utläkningen i placebogruppen skulle bli noll, dvs ingen placeboeffekt 
alls vid en sådan sjukdom. 

Det är således omöjligt att, fristående från försöksbetingelserna, 

59 



diskutera hur stor placeboeffekten skall vara eller hur stor den kan 
förväntas vara. Man kan förvänta sig alla slags siffror - dock mera 
sällan siffror över 60 procent - och detta är också vad man ser i 
praktiken. 

En fråga av större intresse är hur stor placeboeffekten är i förhål
lande till den reella eller farmakologiska effekten. Detta kan i princip 
mätas på två sätt. Dels kan man jämföra procenttalet tillfrisknade i 
behandlingsgruppen (t ex 65 procent) med det i placebogruppen (t ex 
35 procent), dels kan man gradera den genomsnittliga effekten av 
symtompåverkan vid jämförelsen mellan de två grupperna. I det se
nare fallet kan exempelvis en postoperativ smärta (ett vanligt fält för 
testning av smärtstillande medel mot placebo) i genomsnitt dämpas till 
30 procent av den smärta som fanns före medicinering i medicin
gruppen och till 50 procent i placebogruppen. 

I det första fallet är placeboeffekten (som enligt sedvanligt resone
mang är ungefär lika stor i båda grupperna) 54 procent av den totala 
effekten och medicineffekten bara 46 procent, således den mindre 
delen. 

I det andra fallet är medicineffekten bara 29 procent och placebo
effekten så mycket som 71 procent av den totala effekten. 

Om man gör en genomgång av ett stort antal placebotest och ut
värderar dessa inbördes relationer är placeboeffekten praktiskt taget 
alltid över 50 procent, dvs den större effekten, och realeffekten av 
själva läkemedlet den mindre effekten. 

Ur denna synpunkt synes det rimligt att se på placeboeffekten med 
större respekt och även överväga i vilken utsträckning denna värde
fulla terapiform kan tillvaratas och helst göras ännu bättre. 

Ett ytterligare skäl till en ökad användning av placeboterapi skulle 
kunna vara att den anses sakna biverkningar. Som vi sett av det 
föregående resonemanget är detta inte riktigt, den s k noceboeffekten 
är en realitet. A andra sidan kan konstateras att med placebobehand
ling bara en "psykiskt" utlöst biverkan kan erhållas. Genom lämplig 
psykologisk skolning av läkarna så att de inte skrämmer och oroar 
patienterna, t ex med osäker diagnostik av påstått farliga sjukdomar, 
skulle antalet biverkningar av denna typ kunna minska. 

De ofta farligare biverkningar som är specifika för majoriteten av 
våra mediciner skulle däremot inte behöva uppstå med placeboterapi. 

Hur skall man då kunna utbilda placeboterapeuter, och hur skall 
placebopreparat eller placebobehandlingar se ut? 

Ja, där måste nog konstateras att situationen har mycket stora 
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likheter med berättelsen ur Aisopos fabler om hönan som värpte 
guldägg. 

Detta var ju i och för sig ett mycket lyckligt tillstånd men, tänkte 
man, varför vänta till nästa dag på nästa ägg. Bättre är att slakta 
hönan och få ut alla guldäggen på en gång. Tyvärr medförde detta så 
drastiska ingrepp dels att man inte hittade några guldägg, dels inte 
fick några nya nästa dag. 

Principen med all placeboterapi är givetvis att patienten - liksom 
helst även terapeuten - tror på den givna placebobehandlingen. Då 
fungerar metoden! Om man däremot gör en utredning - ett dubbel
blindtest - och visar att hela effekten "bara" var placeboeffekt, då 
förlorar både patient och terapeut tron på metoden och den blir där
med utan effekt. 

Den enda trösten i denna bekymmersamma konfliktsituation, där 
vetenskapen vill avslöja sanningen och där entusiastiska terapeuter 
och människor vill tro, är att det dels är omöjligt att bevisa att en 
behandling helt saknar realeffekt, dels är så svårt och komplicerat 
och därmed ovanligt att göra perfekta dubbelblindtest att de flesta 
metoder aldrig kommer att bli "avslöjade". 

Den gamla sanningen "människorna vill bedragas" behöver i detta 
sammanhang kanske kompletteras med "människorna behöver vid 
ohälsa bedragas". 

Etiska synpunkter på dubbelblindtesten kommer sannolikt i fram
tiden att ytterligare försvåra genomförandet av sådana tester när 
patienterna inte längre vill utsätta sig för dessa försök - inte vill vara 
försökskaniner - och inte vill acceptera att få en "bluffbehandling". 
Att de därvid går miste om guldäggen är kanske inte så lätt att förstå 
eller förklara, men även där får man trösta sig med att när dubbel
blindtest eventuellt i framtiden blir förbjudna, kommer alla patienter 
att få sina guldägg. 

Den gamla satsen att vi sysslar med läkekonst och att sjukvård 
aldrig kan reduceras till en reparationsservice för trasiga maskiner 
äger kanske sin riktighet. Det-innebär att man inte kan utbilda män
niskor till konstnärer ens när de har högsta betyg i alla ämnen. Att 
bli en god konstnär och åstadkomma maximal placeboeffekt är kan
ske en unik egenskap som inte kan läras ut vid de medicinska hög
skolorna. Man får trösta sig med att utöver den "psykologiska" läke
konsten finns det åtskilligt i reparationsbranschen som måste läras ut 
och som sedan kan användas med framgång. 

Placeboeffekten har också en juridisk sida. Varje läkare skall be-
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handla sina patienter "i överensstämmelse med vetenskap och beprö
vad erfarenhet". Den beprövade erfarenheten gäller enbart för redan 
etablerade metoder och sådana som ingen i kåren misstror, oberoende 
av om de är overksamma eller vetenskapligt obevisade. Vetenskap 
däremot är nu, eller i varje fall tills vidare, enbart terapiformer som 
utöver placeboeffekt har en realeffekt Detta innebär givetvis inte att 
man vid användning av reellt verkande metoder måste ta bort den 
vanligen medföljande och överskuggande placeboeffekten. Det .inne
bär i stället att metoder som bevisligen eller enligt konventiOnell 
uppfattning enbart har placeboeffekt ej är tillåtna. Att anvä._nda 
sådana metoder kallas vanligen kvacksalveri. Från denna regel fmns 
ett eller möjligen två undantag. Det första gäller psykiatrisk terapi i 
form av påverkan genom samtal, i sina mera avancerade former k~at 
psykoterapi. A andra sidan har denna "placeboliknande" behandlmg 
aldrig åtnjutit särskilt gott rykte och man har vanligen föredragit den 
farmakologiska tablettmetoden som dessutom är enklare, effektivare 
och snabbare men troligen farligare. Det andra undantaget är den 
placeboeffekt som framkallas av att läkaren är vänlig, tillmötesgå
ende, förtroendeingivande och positivt inställd till sin roll som trös
tare och vägledare, numera ofta även själasörjare. Denna typ av 
placeboeffekt torde vara allmänt accepterad, rent av rekommenderad 
även i juridiska sammanhang. 

Många patienter lider svårt av sina smärtor och vill ha frekvent 
hjälp i form av värktabletter eller "sprutor". På grund av biverk
ningar, respektive risk för tillvänjning, finns vanligen vissa övre grän
ser för tillförseln av smärtstillande medel, som man inte gärna vill 
överskrida. Om patienterna vill ha mer än vad som anses rimligt, 
händer det ibland att man i stället för en värktablett ger en i detta 
sammanhang overksam kalk- eller vitamintablett, eller en injektion av 
en overksam saltlösning. Detta kan synas bedr·ägligt och är också ur 
juridisk synpunkt bedrägligt om det skulle komma till bedömning i 
socialstyrelsens ansvarsnämnd eller inför domstol. Etiskt och medi
cinskt är dock förfarandet både försvarbart och rekommendabelt då 
dels på detta sätt farlig övermedicinering undvikes, dels i minst hälf
ten av fallen en placeboeffekt och en tillfredsställande smärtlindring 

erhålls. 
På grund av det juridiskt otillåtna i metoden användes den i prak-

tiken rätt sällan. 
Några prejudikat finns knappast på detta område, men ett rättsfall 

kan i sammanhanget vara av intresse. Det gällde en läkare som med 
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stor framgång och till patienternas belåtenhet, förutom vanlig be
handling, även använde akupunktur. Socialstyrelsen ansåg på den 
tiden - och kanske fortfarande? - att akupunktur vid behandling av 
sjukdomar var en form av kvacksalveri och att den eventuellt positiva 
effekten enbart hade placebokaraktär. 

Socialstyrelsen, som fick kännedom om att denna behandling an
vändes, gick på eget initiativ in och granskade ett fall av akupunk
turbehandling och anmälde läkaren till ansvarsnämnden för brott mot 
läkarförordningen. Trots att patienten var mycket nöjd med behand
lingen som - till skillnad från föregående "normala" behandling -
hjälpte honom, fälldes läkaren i ansvarsnämnden. Han överklagade 
emellertid i Kammarrätten som friade med motiveringen att social
styrelsen ej ägde rätt att utfärda generella förbud mot behandlings
metoder så länge läkaren ej genom direkt underlåtenhet skadade 
patienten. 

Detta rättsfall kan kanske tolkas i riktningen att domstolarna skulle 
tillåta förmodat verkningslös behandling (placebobehandling) om bara 
samtidigt ingen verksam eller livräddande "normal terapi" försum
mades. 

Det synes oss rimligt att läkaren skall ha fullständig frihet att an
vända alla behandlingsmetoder han kan finna lämpliga så länge inte 
dessa metoder är skadliga. Om i en viss situation en behandling finns 
tillgänglig som av "expertisen" anses verksam eller livräddande, synes 
det dock inte rimligt att avstå från den erkända metoden och enbart 
använda en icke erkänd och som overksam ansedd behandling. Un
dantag bör givetvis föreligga om patienten direkt kräver denna avvi
kande behandling ochfeller vägrar att låta sig behandlas med den 
konventionella metoden. 
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Kapitel 5 

Placeboeffekt vid kirurgiska ingrepp 

De flesta kirurger anser det självklart att olika operativa ingrepp är 
bra och välmotiverade - givetvis under förutsättning att "operationen 
lyckas och patienten inte dör". Förr, när majoriteten av operationer 
var mer eller mindre livräddande eller direkt åstadkom en förändring 
till det bättre, kunde man kanske hålla med om detta. öppnande av 
en böld som hotade livet var av självklar nytta och samma sak kan 
sägas t ex om en lyckad starroperation, där synen kommer åter efter 
borttagande av en ogenomskinlig lins. Säkerligen finns en rad kirur
giska åtgärder där nyttan får anses mer eller mindre självklar. 

Andra kirurgiska ingrepp anses vara i stort sett lika självklart nyt
tiga, men vid närmare granskning kan de kanske ändå ifrågasättas. 

Borttagandet av en inflammerad blindtarm, som obehandlad spric
ker och leder till bukhinneinflammation och måhända död, verkar vid 
första påseendet vara självklart nyttigt. Vid denna bedömning jämförs 
mer eller mindre omedvetet den relativt riskfria operationen med det 
förväntade dödliga förloppet, som man enligt äldre erfarenhet ofta 
såg exempel på om den inflammerade blindtarmen lämnades kvar. 

Vi har redan berört att historiska jämförelser inte är accepterade 
som vetenskapligt korrekta bevis. Blindtarmsinflammationer vid se
kelskiftet kan tänkas ha haft en annan karaktär och ett värre förlopp 
än de nu har. I dag kanske de oftast skulle läka ut av sig själv och 
inte ge farliga komplikationer! Givetvis stegrar sig varje kirurg mot 
denna tanke och hänvisar till de fall som av olika skäl inte blivit 
opererade och där det gått illa. Det verkar inte särskilt troligt att 
sjukdomen ändrat karaktär på 75 år. Vi ansluter oss till denna tro 
och håller med om att inflammerade blindtarmar bör opereras bort, 
men måste samtidigt konstatera att detta är en väl så trolig tro, men 
inte ett vetenskapligt bevis. 

Det har ibland visat sig att sjukdomar ändrat karaktär under tidens 
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gång, och ibland har till synes självklara samband visat sig vara 
felaktiga. 

Ett exempel kan vara illustrativt. Under 1930-talet - och även 
dessförinnan - var varbildning i händerna efter småsår vanliga. 
Ibland spred sig infektionen till senskidorna i hela handen. Denna 
fruktade sjukdom medförde, i den mån patienten inte dog i blodför
giftning, att senorna blev helt förstörda och fingrarna stelnade i klo
ställning med en nästan helt oanvändbar hand som följd. 

Denna otrevliga sjukdom minskade starkt i slutet av 30-talet sam
tidigt som de första sulfapreparaten kom till landet. Dessa pr~parat 
var vårt första effektiva medel mot infektioner och blodförgiftningar. 

Alla var givetvis glada över detta stora medicinska framsteg och 
försvinnandet av en fruktad sjukdom. Några år senare gjorde man en 
genomgång av dessa fall i Sverige och fann till sin häpnad att ned
gången hade inträffat cirka ett halvt år innan de första sulfaprepara
ten kommit till landet. Försvinnandet berodde alltså inte - som ver
kade naturligt - på de nya mirakelmedicinerna utan hade någon an
nan ok,änd orsak, som råkade uppträda ungefär samtidigt och som 
gav upphov till denna felaktiga slutsats om samband. 

Ett par decennier senare framkom en tänkbar förklaring till detta 
fenomen. Då uppstod en betydande ökning av antalet fall med senski
deinflammation i landet utan att man ändrat på behandlingen eller 
infört några nya - och eventuellt sämre - antibiotika. 

Det som hade ändrats var i stället sjuk- och yrkesskadeförsäk
ringarna. 

Vid den första drastiska minskningen hade de tre karensdagarna 
för olycksfall i arbete avskaffats, vilket medförde att alla de arbetare 
som fick sårskador på händerna utan ekonomisk förlust kunde sjuk
skriva sig från första dagen. Detta var sannolikt förklaringen till ned
gången. Såren blev genast omskötta och fick läka i lugn och ro utan 
att utsättas för påfrestningar i ett tungt, manuellt arbete. 

När denna förmån togs bort för dem som var försäkrade för olycks
fall i arbetet, ökade åter fallen med senskideinflammation, och det 
var vad som skett i samband med den sista ökningen. 

Exempel på sådana till synes självklara men ändå falska samband 
är talrika i den medicinska historien och de illustrerar faran att 
acceptera det till synes självklara utan att ha riktiga vetenskapliga 
bevis. 

Givetvis är det till synes självklara vanligen också riktigt och sant, 
men vill man vara strikt vetenskaplig, får man inte hoppa över någon 

S • Vetenskap 65 



till synes onödig länk i beviskedjan. 
Vi vet alltså inte med absolut vetenskaplig säkerhet om blindtarms

inflammationer numera oftast skulle 1äka ut av sig själva, men vi 
utgår ifrån att så inte är fallet och att de oopererade ger livsfarliga 
komplikationer. 

Frågan kvarstår dock: "Hur ofta uppstår livsfarliga komplikatio
ner?" Kanske sådana numera är sällsynta. De kanske är lika sällsynta 
som komplikationerna efter själva operationen. En del människor får 
bukhinneinflammation av operationen eller dör av andra orsaker. 
Speciellt är sådana komplikationer bekymmersamma om en patient 
opereras som man tror har blindtarmsinflammation, men som i själva 
verket inte hade någon inflammation. Det är svårt att ställa diagnos, 
speciellt i tidiga stadier. Man vill gärna operera så tidigt som möjligt 
eftersom riskerna då - sannolikt med rätta - anses vara mindre och 
resultaten bättre. Detta medför att upp till 50 procent av borttagna 
blindtarmar är normala eller så obetydligt inflammerade (katarrala) 
att det närmast är att jämställa med "förkylning", som obehandlad 
skulle ha gått tillbaka. 

Vi ser efter detta resonemang att man egentligen skulle behöva 
göra en jämförande undersökning - allra helst dubbelblind - där i 
hälften av fallen blindtarmen togs bort och i den andra hälften bara 
ett ytligt snitt gjordes i huden som sedan syddes ihop, en s k placebo
operation. 

På det sättet skulle man få ett bevis- och inte bara tro - att den 
grupp som blev av med blindtarmen fick färre dödsfall och färre 
andra komplikationer än den grupp som fick behålla den farliga 
blindtarmen. 

Men en sådan undersökning skulle ju vara livsfarlig - i varje fall 
om vår tro om blindtarmsinflammationens farlighet var riktig - och 
den skulle vara oetisk att genomföra! 

Ingen kirurg skulle våga genomföra en sådan undersökning och 
därmed riskera livet på en rad personer. Ingen sådan undersökning 
är heller gjord och frågan är därför inte heller bevisad enligt det 
betraktelsesätt som i andra sammanhang anläggs på vetenskapliga 
bevis. 

I framtidens sjukvård med effektiva antibiotika och effektiv 
vätskebehandling kan det tänkas att blindtarmsinflammationer skulle 
kuna botas utan operation. Den tanken har faktiskt diskuterats som 
ett teoretiskt alternativ. 

Den eventuellt av detta resonemang förvillade läsaren kanske kan 
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finna vägledning i det förhållandet att författama själva vid behov 
vill ha sina blindtarmar borttagna och därvid är lika troende på 
denna terapiform som afrikanerna när de trodde på sina medicinmän 
på 1800-talet. Inför hotet att förgöras och dö en långsam död genom 
voodoo betalade man sin skärv till medicinmannen som kunde av
värja denna dödliga fara. Man utsatte sig även frivilligt för avsevärda 
kroppsliga obehag om detta kunde anses vara av värde. 

Denna typ av frågeställningar kan aktualiseras vid ett stort antal 
kirurgiska ingrepp, och därför är - ur strikt vetenskaplig synpunkt -
effekten av kirurgi ej bevisad. Avsaknaden av bevis blir inte bättre 
av att det är svårt att bevisa effekten av operationer och att de utförs 
med ett imponerande uppbåd av teknik och sakkunskap. 

Det finns en tredje grupp kirurgiska ingrepp som blivit allt van
ligare, nämligen ingrepp som avser att ta bort eller lindra smärtor 
och där inte sjukdomen utan möjligen operationen i undantagsfall 
utgör ett hot till livet. 

Smärta och värk är utomordentligt vanliga symtom - sannolikt de 
vanligaste som för patienten till läkare. Med mediciner och andra 
behandlingsåtgärder går det inte alltid att ta bort alla smärtor, och 
den spontana utläkningen låter ibland vänta på sig i åratal eller kan
ske aldrig uppstår. 

Det finns alltså en rad värktillstånd som är mycket besvärande och 
inte går att bota. Det har varit naturligt att försöka komma åt dessa 
lidanden med olika operativa ingrepp, speciellt om man kan se en 
rationell och logisk möjlighet att åstadkomma bot. 

För att ta bort olidlig smärta verkar det rimligt att skära av den 
nerv som leder till det värkande området. Nerverna är ungefär som 
telefonkablar. Om de klipps av kan man inte längre få telefon från 
ett värkande område och ingen kan längre tala om att det gör ont -
kort sagt, man lider inte längre av det onda fastän den lokala sjuk
domen är oförändrad. "Det man inte vet lider ej hjärtat av!" lyder 
ett gammalt ordspråk. 

Denna typ av kirurgi har-tidigare varit vanlig och förekommer 
fortfarande, fastän i mindre utsträckning. Det har nämligen visat sig 
att operationerna inte alltid är effektiva mer än under kort tid. Där
efter växer det ut nya nerver, eller vanligare, signalerna går en annan 
väg. Den väg de då tar är ofta det s k sympatiska nervsystemet (en 
del av det självreglerande eller autonoma nervsystemet). Detta system, 
som har nerver i nästan alla kroppsdelar och vävnader, samlar sig till 

}y större nervknutar (t ex solarplexus) på ryggradens framsida och skic-
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kar sedan på olika nivåer signaler in till huvudkablarna i ryggmärgen 
som telefonerar vidare till hjärnan, där själen anses vara lokaliserad. 

Operationer på det sympatiska nervsystemet med borttagande av 
vissa nervknutar har varit en vanlig typ av smärtkirurgi. 

Tyvärr har det visat sig att även i dessa fall smärtsignalerna haft en 
förmåga att hitta nya vägar. 

Kanske man kan göra en jämförelse med ett land som är diktato
riskt styrt och där stora delar av befolkningen förtrycks, torteras 
eller dödas. Brev, telegram, telefon och reseberättelser talar om för 
omvärlden att något är sjukt och att människor plågas. I det sjuka 
landet försöker man stoppa kommunikationerna med utlandet. Man 
inför allt strängare brevcensur, förbjuder resor, förhindrar telefon och 
telegraf att nå ut och släpper inte in eller ut några personer. Så små
ningom kan omvärlden få uppfattningen att allt är lugnt och frid
fullt men litet information läcker ändå ut via flaskpost eller genom 

' 
gränserna. 

Ibland lyckas dessa nervoperationer, men tendensen till recidiv är 
stor och man har en känsla av att det är mycket svårt att hindra alla 

smärtsignaler att nå medvetandet. 
De sympatiska nervtrådarna följer nämligen praktiskt taget alla 

blodkärl, och hur man än skär av de sympatiska nervstammarna och 
de vanliga känselnerverna finns det alltid blodkärl kvar. Med dessa 
går de sympatiska nerverna som kan leda smärtimpulser, som på alla 
möjliga omvägar kan leta sig fram till medvetandet och ge smärtor. 

Kunskaperna om dessa signalförbindelser har långsamt ökat, men 
de är ännu långt ifrån fullständiga. Under åren har otaliga nervope
rationer för att eliminera smärta och värk prövats med växlande 
framgång. 

Vid denna typ av ingrepp vore det naturligt att pröva behandlingen 
med hjälp av dubbelblindtest. Detta skulle ge en uppfattning om ope
rationen hade någon säker effekt utöver placeboeffekten. Vid all 
smärtbehandling har placeboeffekten stor betydelse och kan åstad
komma avsevärda förbättringar. 

Inom ortopedisk kirurgi kan de operativa åtgärderna schematiskt 
indelas i två grupper. I den ena gruppen opererar man felställningar 
som ur kosmetisk eller funktionell synpunkt är olämpliga, t ex kro
kiga ryggar, felställda tår och fingrar, sneda ben eller leder. 

I den andra gruppen är den huvudsakliga orsaken till operationen 
att patienten har smärtor och värk som inte gått över på rimlig tid 
eller där värken är så svår att alla medel, inklusive operation, försöks. 
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If Ett typiskt exempel är långvarig eller svår ischias, som inte gått 

över med medicin och andra "konservativa", dvs icke operativa 
åtgärder. 

I sådana fall är en operation med borttagande av ett i dessa fall 
ibland förekommande diskbråck en vanlig åtgärd. 

Det verkar rationellt att man tar bort trycket när det värker i en 
nerv som ligger i k1äm! Diskbråcksoperationen ger ofta dramatiska 
förbättringar. 

När denna operation infördes var entusiasmen stor och operationer 
gjordes på vad man kallar "vida indikationer". Så småningom har 
man blivit alltmer försiktig och opererar nu mera sällan. Orsaken är 
att man visserligen fick många bra omedelbara resultat, men också 
många misslyckanden med kvarstående värk eller till och med för
sämringar. Det råder alltså numera en större skepticism mot disk
bråcksoperationen än för 30 år sedan. Vissa jämförande undersök
ningar tyder på att patienterna blir lika bra utan som med operation. 
A andra sidan blir det mer komplikationer efter operationer, varför 
valet mellan de två terapimetoderna inte är självklart. 

Denna typ av operation tillhör på sitt sätt de smärtkirurgiska in
greppen och det skulle - i varje fall ur vetenskaplig synpunkt - vara 
rimligt att göra ett riktigt dubbelblindtest. 

Detta anses dock fortfarande vara oetiskt, och det är givetvis inte 
särskilt tilltalande att - patienten ovetande - bara göra ett hudsnitt 
på varannan patient. 

Någon sådan undersökning har inte heller gjorts och kommer väl 
aldrig att bli gjord. A andra sidan har, mer eller mindre ofrivilligt, 
sådana jämförelser kommit till stånd. 

Ä ven med noggrann undersökning och kontraströntgen visar det 
sig ibland vid diskbråcksoperationer att diagnosen inte stämmer, al
ternativt att vid operationen inget diskbråck påträffas. För cirka 
10 procent av operationerna är fyndet vad man brukar säga negativt. 

Den operation som görs i dessa fall kan sägas vara ett slags placebo
operation. Man går genom huden och muskulaturen och in i rygg
kanalen och letar efter diskbråcket. Sedan man konstaterat att det 
inte finns något sådant sys såret ihop på vanligt sätt. Inget diskbråck 
har alltså tagits bort - den tänkta orsaken till värken. Hur går det då 
for dessa patienter? Rimligen borde de inte bli bättre efter opera
tionen. Konstigt nog visar det sig att dessa patienter blir förbättrade 
i ungefär samma utsträckning som de patienter där man hittat och 

i) tagit bort ett diskbråck! 
·'' ll,·, 
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Dvs riktigt så enkelt är det inte. I en akademisk avhandling var det 
inte någon signifikant skillnad mellan de två grupperna, i en annan 
avhandling däremot fanns en sådan skillnad. Patienterna hade blivit 
bättre när man tagit bort ett diskbråck än när operationen var 
"negativ". 

Ur strikt vetenskaplig synpunkt kan emellertid några säkra slut
satser inte dras ur denna typ av jämförelse. En förutsättning för 
sådana slutsatser är nämligen att de båda grupperna är jämförbara. 

Även om man inte kan dra några säkra slutsatser ur sådana ofri
villiga jämförande test, måste det konstateras att de ger en tanke
ställare och antyder att en placebooperation kan ha avsevärd effekt 
även vid ischias. Givetvis kan andra förklaringar anföras, t ex att 
även den negativa operationen avlastade nerverna och gav dem större 
plats. Operationen kanske åstadkom en förändrad cirkulation i om
rådet som medförde att en inflammation i nerverna försvann osv. 

Kvar står vid sådana förklaringar att operationen visserligen hade 
en effekt, men att denna orsakades av annat än man tänkt sig före 
operationen. 

Operationer av värkande och smärtande leder tillhör också de 
smärtkirurgiska ingreppen. 

Numera har utbytet av dåliga leder nått en sådan teknisk nivå och 
ger så goda resultat att det förefaller uppenbart att operationerna 
gör nytta och att patienterna inte skulle ha blivit lika bra om man 
avstått från operationen. Det verkar inte heller troligt att förbätt
ringen är resultatet av en placeboeffekt. 

Tidigare var operationerna inte så framgångsrika och vid vissa 
äldre operationer kan man i efterhand fråga sig om operationsresul
taten verkligen var överlägsna de resultat som skulle ha erhållits av 
en ofarligare placebooperation. 

Vi har alltså inom kirurgin åtminstone tre frågeställningar att be
svara nämligen: 

(l) gör operationen verkligen nytta 
(2) uppväger denna nytta de nackdelar /komplikationer som med

följer de flesta operationer, och 
(3) hur stor del av den förbättring som uppstår beror på placebo

effekt. 
Diskussionen om dessa frågeställningar har varit ovanligt tystlåten 

inom kirurgin. 
Den tredje frågeställningen - storleken av placeboeffekt inom 

kirurgin - är självklart av stort teoretiskt och vetenskapligt intresse. 
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Om sådan effekt finns och är stor - vilket inte är särskilt välutrett 
-kan detta ha vissa praktiska konsekvenser. 

En i USA mycket känd narkosläkare, Henry Beecher, var en fram
stående placeboforskare. Genom stora organisatoriska insatser inom 
krigskirurgin under andra världskriget och Koreakriget blev han 
hedersledamot i amerikanska kirurgsällskapet (Akademy of Surgeons), 
en för en icke kirurg ovanlig hedersbetygelse. 

Vid ett högtidsmöte i denna illustra församling höll professor 
Beecher ett föredrag om "Placeboeffekten inom kirurgin". Det upp
togs mycket illa och han blev nära nog utesluten för sina hädiska 
åsikter på området - allt enligt egen utsago. 

Kirurgiska ingrepp har - sedan risken för infektioner och andra 
komplikationer blivit allt mindre - kommit att användas i en allt 
större skala och mot alla möjliga sjukdomar, som inte är livshotande. 

Många operationsmetoder har under årens lopp sett dagens ljus och 
sedan försvunnit på grund av bristande effekt - eller i varje fall 
förmodad bristande effekt. Ett klassiskt exempel är de tarmoperatio
ner som beskrivs av Axel Munthe i hans "Boken om San Michele" 
vilka operationer ansågs bota en rad bukåkommor och på den tide~ 
var utomordentligt vanliga, speciellt i Frankrike. Ett annat exempel 
är den operativa "fixationen" av den alltför rörliga livmodem vid 
diverse underlivsåkommor. Ett tredje exempel är "luftandet av 
buken", dvs buköppning, inspektion och ihopsyning- ett nästan klas
siskt placeboingrepp - som ännu på 40-talet ansågs vara en bra be
handling vid körtelinflammation i buken. 

Dessa klassiska, "verkningslösa" operationer, som numera övergi
vits, var under långa perioder mycket använda och betraktades som 
effektiva och värdefulla av dåtidens läkare. 

Röda tabletter ger större placeboeffekt än blå och en injektion ger 
större effekt än en tablett. Ett kirurgiskt ingrepp bör därför ha en 
ännu större placeboeffekt, då det utan tvekan gör ett starkt intryck 
på patienten. 

Även om synpunkter i denna riktning har framförts och diskuterats, 
har man stegrat sig inför tanken att göra ett riktigt dubbelblindtest 
på operativ terapi. Ett sådant, som då kunde visa förefintligheten och 
storleken av en eventuell placeboeffekt, skulle innebära att man på 
den ena hälften av patienterna gjorde den aktuella operationen och 
på den andra hälften gjorde en skenoperation, s k sham operation. 
För att denna skulle ha full suggestiv effekt skulle patienten på van
ligt sätt förberedas till operation, få preoperativa injektioner och bli 

71 



sövd. Själva operationen däremot skulle bara bestå i ett hudsnitt 
motsvarande den vanliga operationen, men intet mer skulle göras 
utan såret bara sys ihop. 

Givetvis kan en rad invändningar resas mot ett sådant förfarande. 
De flesta som konfronteras med dessa tankar blir vanligen mycket 
upprörda och menar att det hela är högst oetiskt. 

Det som kanske anses mest oetiskt är att patienten luras på själva 
operationen som alltså inte blir gjord. Han utsätts för hopp om till
frisknande och operationsobehag, men får ändå "intet" gjort! 

Att detta är oetiskt förutsätter att operationen i sig verkligen gör 
någon nytta och hjälper patienten. Nyttan är dock i princip okänd 
och ifrågasätts i och med att ett sådant test görs. Det motsatta skulle 
kunna vara fallet, nämligen att operationen är verkningslös och att 
den enda vinsten med operationen är suggestions- eller placeboeffek
ten. Om så vore fallet kommer de placeboopererade patienterna lind
rigast undan. 

De får samma suggestioner och därmed placeboeffekten, men de 
slipper den större risk det innebär att genomföra hela operationen! 

Ett sådant dubbelblindtest på en operationsmetod blir alltså etiskt 
högst berömvärd och av stor betydelse om det skulle visa sig att 
operationen inte gör någon nytta utöver placeboeffekten. 

Man kan då sluta att utföra denna operation och därigenom rädda 
otaliga patienter från den operativa risken. 

Men placeboeffekten då? Är den inte av värde? 
Som vi diskuterat i andra sammanhang är placeboeffekten kanske 

den mest värdefulla av alla terapeutiska effekter, även om detta just 
nu inte är den officiella inställningen bland experterna. 

Även om den tillerkänns värde- inte minst ur patientens synpunkt 
-vill knappast någon kirurg utföra en operation som är "verknings
lös", bara för att suggerera patienten. I så fall måste andra och ofar
ligare suggestionsmetoder användas! 

En synpunkt på placebooperationer är att det inte anses acceptabelt 
eller etiskt att utsätta en patient för de risker - fastän små - som är 
förknippade med en om än aldrig så liten operation. 

Denna risk innebär t ex att patienter ibland kan vara särskilt käns
liga för ett narkosmedel eller ett lokalbedövningsmedeL I sådana fall 
kan känsligheten medföra att patienten får allvarliga skador, invali
ditet eller i värsta fall dör av komplikationer. Om patienten råkar 
ligga olämpligt på operationsbordet kan under narkosen ett tryck 
uppstå på någon armnerv så att en förlamning uppstår. 

72 

Ett hudsår som sys ihop kan under olyckliga omständigheter bli 
infekterat och infektionen kan ge upphov till livshotande komplika
tioner. 

I ett aktuellt fall fick t ex en patient en infektion omkring nålen 
i en blodåder vid tillförsel av vätska, s k dropp. Det råkade vara en 
särskilt ilsken bakterie och infektionen medförde några dagars hög 
feber och penicillinbehandling. Denna infektion räckte till för att ge 
en hjärtinflammation som gav symtom i ett halvt år och fordrade 
avsevärd behandling! 

Alla operationer inklusive de minsta kan ibland ge upphov till 
blodpropp med de följder en sådan kan ha. 

Man ser alltså att varje operation inklusive placebooperationer kan 
ge avsevärda men sällsynta komplikationer. 

Fick man en sådan sällsynt men allvarlig komplikation efter en 
placebooperation skulle detta vara oacceptabelt. 

Sådana resonemang ligger givetvis bakom det förhållandet att dub
belblindtest och placebooperationer i det närmaste saknas inom 
kirurgin. 

Vid två sjukdomar finns dock sådana dubbelblindtest som också 
är publicerade. 

Den ena gäller sjukdomen angina pectoris som innebär anfallsvis 
kommande smärtor i bröstkorgens nedre del, ibland med utstrålning 
i vänster arm. 

Dessa patienter kan vara rätt besvärade av sina symtom, som kom
mer vid ansträngning och ibland hindrar nästan allt fysiskt arbete. 

En italiensk kirurg, Fieschi, lanserade 1939 en operativ metod vid 
denna sjukdom, som enligt hans mening gav mycket goda resultat. 

Han ligerade (stängde av) ett blodkärl på bröstkorgens insida (a 
mammaria interna) och menade att detta skulle fördela blodet och 
öka flödet till själva hjärtat och ge en bättre cirkulation där. Han 
rapporterade att flertalet patienter blev förbättrade av operationen. 
Denna rapport emottogs med stor entusiasm av amerikanska kirur
ger, som till och med tyckte -sig kunna visa att blodflödet till hjärtat 
ökade när samma operation gjordes på hundar. En rad kirurger ut
förde operationen på patienter med angina pectoris, och man rap-
porterade ett "fullständigt försvinnande" av bröstsmärtorna i mellan 
34 och 80 procent av fallen, i genomsnitt 38 procent hos 213 patienter. 
Resultaten var alltså goda och bäddade för fortsatt behandling enligt 

,, samma principer. 
! 

; Beecher, som ingående beskrivit spridningen av denna operations-
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metod, indelar de kirurger som använt metoden i entusiaster och 
skeptiker. Tre skeptiker som sammanlagt opererade 59 patienter fick 
i genomsnitt bara 10 procent som blev helt smärtfria - således en 
avsevärd skillnad mot entusiasternas 38 procent. 

I denna situation vågade en kirurg utföra en placebooperation (sham 
operation), dvs enbart ett hudsnitt på två patienter. Båda blev starkt 
förbättrade. När han efteråt även utförde den riktiga operationen 
uppstod ingen ytterligare förbättring. 

En annan grupp kirurger gjorde nu ett dubbelblindtest. På nio 
patienter gjordes enbart ett hudsnitt och på åtta den riktiga opera
tionen. Resultaten, som i båda grupperna kontrollerades med både 
subjektiva och objektiva metoder, visade ingen skillnad mellan 
grupperna. 

Två av de patienter som placeboopererats blev alldeles särskilt bra 
och kunde efter "operationen" gå omkring mycket långa sträckor 
utan att få anfall. Ä ven vid kontroll med arbets-Ekg fann man klara 
"objektiva" förbättringar. Författarna tillskrev förbättringen psyko
logiska faktorer, dvs placeboeffekt. 

Ytterligare en grupp kirurger gjorde ännu ett dubbelblindtest på 
samma sätt och fick i stort samma resultat efter placebooperation 
som efter den riktiga operationen. 

Efter dessa utredningar kom operationen helt i vanrykte och blev 
inte mera använd. 

Man konstaterade även att operationen, trots att den inte var sär
skilt stor, hade sina risker. En patient fick hjärtinfarkt och ytterligare 
en dog i anslutning till operationen. 

Vad skall man då säga om etiken hos denna typ av undersök
ningar? 

I princip måste kanske sägas att de kirurger som satte igång dessa 
dubbelblindtest med nuvarande betraktelsesätt var oetiska när de 
gjorde blindoperationerna. När emellertid resultatet kom fram - att 
operationen var utan reell effekt - blev de i stället mycket etiska, 
eftersom deras insats medförde att denna ibland livsfarliga och "verk
ningslösa" operation avskaffades. 

Beecher konstaterar att en placeboeffekt är trolig även vid andra 
operationer och tar som exempel en magsårsoperation av äldre typ 
där man gör en ny förbindelse mellan magsäcken och tarmen för att 
leda maginnehållet förbi magmunnen (gastro-entero-stomi). Denna 
operation har numera övergivits eftersom resultaten inte ansågs vara 
tillräckligt bra. 
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Vid jämförelse mellan en kirurg som var entusiastisk för metoden 
och en som var skeptisk förblev magsåret under fem års observations
tid läkt hos 82 procent av den entusiastiskes patienter men bara hos 
47 procent av den skeptiskes. 

En entusiastisk kirurg kan alltså nästan fördubbla antalet bra resul
tat. Det är också möjligt att hela effekten var en placeboeffekt. 
Magsår är en sjukdom som anses vara mycket beroende av psykiska 
faktorer. Utan dubbelblindtest kan placeboeffektens storlek inte sä
kert bedömas. 

Vid ytterligare en sjukdom har en dubbelblindtest av operativ terapi 
gjorts. 

Det gäller astma, ett slags kramp och förträngning i luftrören som 
gärna provoceras av förkylning och andra infektioner eller av över
känslighet, t ex mot damm. Trots behandling med olika mediciner 
kan sjukdomen vara svår att komma tillrätta med och en verksam 
operativ behandling är därför av värde. 

En japansk kirurg, Nakayama, lanserade en operation där sinus 
caroticus på halsens ena sida togs bort - en nervknuta på en av 
artärerna till huvudet med både kända och okända reglerfunktioner. 
Han rapporterade mycket god effekt vid astma, och många andra 
kirurger tog upp metoden och rapporterade i genomsnitt 80 procent 
bra resultat, vilket får anses mycket tillfredsställande. Operationen 
fick stor spridning, speciellt i Japan. 

En grupp amerikanska kirurger, som uppenbarligen var skeptiska 
mot dessa resultat, gjorde ett dubbelblindtest på 23 patienter. De 
kunde vid jämförelse med placebogruppen omedelbart påvisa en mått
lig, positiv effekt på den grupp som opererats riktigt, men vid fort
satt kontroll efter sex månader var det ingen skillnad och den grupp 
som blivit placeboopererad var lika bra. 

De tillskrev den positiva effekten psykiska faktorer, dvs konstate
rade en placeboeffekt. Detta får anses rimligt då även astma är en 
sjukdom där psykiska moment spelar roll. 

Ytterligare några mindre aubbelblindtest på denna operation finns 
publicerade och med samma negativa resultat.28 

Det är tänkbart att flera test av denna typ har gjorts. Med tanke 
på det stora motstånd och de etiska betänkligheter som finns mot 
sådana test vid kirurgi kan de dock inte vara många. 

Avsikten med denna skildring är inte att ta ställning för eller emot 
dubbelblindtest vid kirurgi, utan att påvisa att placeboeffekt finns, att 
den är kraftig och att den är beroende av den insatta placebodosen, 
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dvs entusiasmen hos läkaren och miljöns uppmuntrande effekt på 
patienten. 

Vid operationer där av olika skäl operationen verkar logisk, moti
verad och uppenbarligen har bra effekt är krav på dubbelblindtest 
tvivelaktigt - l'art pour l'art eller vetenskap för vetenskapens egen 
skull. Vid smärtkirurgi och vid operationer avsedda att påverka sym
tom med psykiskt inslag finns kanske starkare skä1 att ifrågasätta om 
placeboeffekt kan vara heJa förklaringen till operationsresultatet Det 
torde dock i praktiken vara svårt e11er omöjligt att genomföra sådana 
prövningar på etablerade metoder; man kan möjligen tänka sig att 
de genomförs på nya operationsmetoder. Men operationer innebär 
a11tid en viss risk, som kan vara onödig om bara en placeboeffekt 
erhålls. Se även kapitel 9 om sunt förnuft! 

Om man i den medicinska debatten och officiellt går ut med för
kunnelsen att all terapieffekt för att godkännas måste bevisas med 
vetenskapliga metoder, dvs dubbelblindtest, måste man underkänna 
kirurgisk behandling. Det förhållandet att en vetenskaplig utprovning 
av en metod är svår eller oetisk att genomföra (som t ex vid operatio
ner) är i denna situation inget logiskt argument. Bevisen blir inte 
mindre nödvändiga därför att de är svåra att framskaffa! 

Även om debatten i dessa frågor varit blygsam och lågmäld, är 
den inte obefint1ig. 

Traut och Passarelli skrev 1957 beträffande p]acebobehandling: 
"Kirurgerna praktiserar och har praktiserat den mest effektiva och 
farliga men samtidigt mest ansedda och väJbetalda p1acebobehand-
1ingen. " 27 Det är uppenbart att de menar att operativa ingrepp ger 
avsevärd placeboeffekt och, i varje fall i en invärtesmedicinares ögon, 
oförtjänt stor förtjänst. Det sista argumentet bortfaller dock i dagens 
Sverige där alla specialister i jäm1ikhetens namn har samma ]ön. 
Risken är väJ bara att även placeboeffekten sjunker ned på samma 
jäm1ika nivå. 
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Kapite/6 

Det vetenskapliga terapibeviset 

"Inte ens en vetenskapsman är mer än en människa. För 
honom som för andra är det naturligt att hata det man 
inte kan förklara. Det är en allmänt florerande inbillning 
att vi idag vet allt som någonsin kan vetas. Ingenting är 
dock så sårbart som en vetenskaplig teori; låt oss se den 
som ett tidsbetingat försök att förklara fakta och inte som 
en evig sanning i sig själv." 

Carl G Jung, 1974 

Vi har i kapitel 2 diskuterat tidigare använda metoder för att bevisa 
terapieffekt och kommit fram till att många, riktiga, oberoende dub
belblindtest är den för närvarande tro1igen högsta ambitionsnivån. 

Vi vill nu diskutera grunderna för dubbelblindtestet och hur det 
skall göras så riktigt som möj1igt, samt vilka felkällor som kan upp
träda vid denna typ av terapiprövning. 

Detta test är motiverat av det förhållandet att placeboeffekt kan 
uppstå i alla terapeutiska situationer och att man inte är intresserad 
av denna effekt utan bara av den s k rea/effekten. Ä ven om vi inte 
godtar tanken att dessa två effekter går att särskilja, utgår vi i detta 
kapitel från att så skulle kunna vara möjligt och ansluter oss därvid 
till de resonemang som allmänt förs i denna fråga. 

Utgångspunkten för varje accepterad och framgångsrik terapi är 
underförstått: "Denna behandling har gjort nytta utöver placebo
effekten", eller "Om patienten skulle ha fått enbart placebobehand
ling och inte denna medicin{Dehandling, skulle han inte ha blivit så 
bra". Hur skall man då i praktiken bära sig åt för att testa huruvida 
en viss behand1ingsmetod har en sådan realeffekt? För att vara riktigt 
säker borde man under identiska förhållanden och på samma patient 
testa både den aktuella behandlingen och en placebobehandling för 
att se om resultaten skilde sig åt. Härvid uppstår dock ett problem 
eftersom man inte kan både äta kakan och ha den kvar. Denna gamla 
sanning innebär i det här fallet att man inte samtidigt kan ge patien-
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ten både en placebobehandling och en annan behandling. 
Man tar därför två större eller mindre grupper av patienter och 

jämför på dessa de två behandlingarna. 
Dessa två grupper går emellertid inte att välja hur som helst. Den 

första tanken är att försöka göra grupperna helt lika, så att en olikhet 
mellan grupperna inte ger olika resultat. Om man försöker sortera ut 
"lika" människor till de två grupperna kan man resonera så här: Vi 
får ta lika många män och kvinnor, lika många i olika åldrar, lika 
vikt eller övervikt, lika kondition, lika medfödd benägenhet för att ha 
den aktuella sjukdomen osv. Hur många faktorer man än försöker ta 
hänsyn till kan i efterhand nya faktorer bli aktuella som kan ha 
betydelse, men som blivit förbisedda. Det är t ex numera känt att 
olika personer reagerar helt individuellt på tillförsel av ett läkemedel. 
Olika medfödd eller förvärvad utrustning med enzymer kan göra att 
den ena personen bryter ned ett läkemedel snabbt och den andra 
långsamt. Vid samma tillförsel får den första en låg och den andra 
en hög koncentration av medlet i blodet och därmed helt olika effekt. 
Man måste se till att fördelningen av sådana personer blir lika i de 
båda grupperna! Ju fler faktorer av betydelse som upptäcks och ju 
fler faktorer man försöker ta hänsyn till, desto svårare blir det att 
åstadkomma två likvärdiga grupper. Den vägen är i praktiken ofram
komlig. 

Man har i stället gått en annan väg. Slumpen får avgöra hur för
sökspersonerna skall fördelas mellan de två grupperna. Detta låter 
vid första anblicken oexakt, men vid närmare eftertanke visar det sig 
vara en utmärkt metod. Därigenom kan med matematiska metoder 
en direkt varudeklaration ges på hur stor risken är att grupperna är 
olika med avseende på kända och okända egenskaper. 

Att fördela försökspersoner på de två grupperna med slumpens 
hjälp kallas att randomisera, från engelskans randomize =göra slump
mässigt. Om man kastar krona eller klave erhålls, om myntet är 
felfritt, efter t ex l 00 kast vanligen omkring 50 sidor av vartdera 
slaget. Ibland kan man få 40-60 och mycket sällan får man 30-70. 
statistik handlar bl a om de matematiska lagarna för hur ofta slum
pen gör avvikelser från det "vanliga". Dessa lagar kan användas för 
att, utgående från gruppernas storlek och olikheter i resultat mellan 
individerna, ange hur ofta slumpen skulle göra att man får t ex 60 
procent bra resultat i den ena gruppen och bara 40 procent bra i den 
andra om grupperna behandlats lika. 

Om i en aktuell situation olika resultat erhålls i de jämförda grup-
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perna kan man alltså räkna ut hur ofta slumpen skulle åstadkomma 
en sådan ojämn fördelning om behandlingarna varit likvärdiga. 

Om chansen för att slumpen skulle ha ställt till en ojämn fördelning 
mellan grupperna är t ex l på l 000, säger man att denna möjlighet 
är så liten att det i stället måste vara skillnaden mellan behandlingarna 
som förklarar skillnaden i resultat mellan grupperna. På denna grund 
sägs det vara vetenskapligt bevisat att behandlingen har effekt. Detta 
är inte någon exakt slutsats utan har karaktären av ett sannolikhets
bevis men är ändå grunden för vårt nuvarande medicinska vetenskap
liga tänkande. Möjligheten finns att behandlingen var overksam trots 
"beviset", men den är så liten (l på l 000) att man nonchalerar den. 

I de flesta medicinska sammanhang talar man om tre olika s k signi
fikansnivåer på vilka en effekt kan bevisas. Om slumpen skulle kunna 
åstadkomma en skillnad l gång på 20 talar man om 5-procentnivån 
eller en-stjärnig signifikans. 

Om slumpen kan åstadkomma resultaten l gång på 100 talar man 
om 1-procentig signifikansnivå eller två-stjärnig signifikans, och vid 
nivån l gång på l 000 talar man om 0,1-procentnivån eller tre-stjärnig 
signifikans. 

Den matematik som omger dessa uträkningar och bestämningar av 
signifikans är komplicerad men i detta sammanhang ointressant och 
vanligen ingen felkälla av betydelse. Det är klokt att låta statistiker 
göra dessa beräkningar, och de utförs numera ofta med hjälp av 
datorer. 

Genom randomisering får man alltså ett mått - en varudeklaration 
- på säkerheten eller osäkerheten hos slutsatserna. 

Genom blindheten hos patient och läkare erhålls möjlighet att 
eliminera placeboeffekt och bestämma realeffekt 

Detta instrument är vårt nuvarande helt dominerande underlag för 
medicinsk vetenskap och - när det gäller att bevisa om en behandling 
har realeffekt eller ej - det enda som räknas. 

I och för sig är detta ett exakt och imponerande instrument, men 
tyvärr är det svårt att använda och det är lätt att ramla i fällor och 
göra fel. En perfekt och invändningsfri dubbelblindtest är därför säll
synt, kanske obefintlig, och vi skall belysa några vanliga fel. 

Randomiseringsfel 

Dessa är relativt lätta att undvika och borde egentligen inte behöva 
göras. Man kan bäst dela upp grupperna enligt en s k slumptalstabell. 
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Ibland tycker man att detta är onödigt och delar i stället upp patien
terna efter udda och jämnt födelsetal, efter udda och jämn intag-

ningsdag eller liknande. 
Detta kan tyckas vara en relativt acceptabel metod, men den är 

ändå felaktig. Dels kan inte längre några statistiska slumpresonemang 
anbringas på skillnaden mellan grupperna, när det inte är slumpen 
som gjort uppdelningen, dels kan till synes rätt dumma fel uppstå, 
som gör undersökningen värdelös som vetenskapligt bevis. 

För ett antal år sedan prövades en ny behandlingsmetod för en typ 
av olycksfall som kom in till en akutmottagning. Personalen vid akut
mottagningen instruerades att varannan patient med den aktuella 
typen av skada skulle behandlas med den nya metoden och varannan 
med den gamla. Experimentet genomfördes och visade så småningom 
ett stort övertag för den nya behandlingen. Resultatet betraktades 
som sant ända tills någon vid ett senare tillfälle tog fram de gamla 
siffrorna för att utnyttja dem på nytt. Av en slump upptäcktes då det 
egendomliga förhållandet att nästan alla som behandlats med den nya 
metoden hade inkommit på dagen och nästan alla de övriga på natten. 
Saken utreddes och det visade sig att personalen hade tolkat uttrycket 
"varannan" som liktydigt med "hälften av". Eftersom den nya be
handlingsmetoden var relativt omständlig jämfört med den gamla 
hade man i regel inte tid och kraft att genomföra den på natten då 
akutmottagningen var underbemannad och personalen trött. Resulta
tet hade alltså blivit att den nya behandlingen i huvudsak genomförts 
på dagen och den gamla på natten. Eftersom dagpatienter avsevärt 
skiljer sig från nattpatienter var det oklart huruvida det uppkomna 
resultatet berodde på sådana skillnader eller på en effekt av behand
lingen. Försöket måste därför göras om och den här gången visade 
det inte någon effekt hos den nya behandlingsmetoden. 

I ett annat fall gjordes ett djurförsök för att visa en uppiggande 
effekt hos ett preparat. Tekniken var den vanliga med en behandlings
grupp som skulle få det aktuella preparatet och en kontrollgrupp som 
skulle få en placebo. Alla råttor som skulle ingå i försöket förvarades 
i en stor bur, och när det var dags att dela upp dem i två grupper 
stack en person ned handen och fångade in och plockade ut en råtta 
i taget. Först kontrollgruppen och sedan behandlingsgruppen. Försöket 
visade så småningom att de råttor som fått det nya preparatet var 
synnerligen pigga och sprang omkring i burarna, medan de råttor 
som fått placebo var slöare. När försöket gjordes om med korrekt 
teknik, nämligen med en liten nummerlapp i svansen på varje råtta 
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och en slumptalstabell för att välja ut råttorna till behandlingsgrup
pen, påvisades inte någon som helst effekt av preparatet. Skillnaden 
mellan de två undersökarnas resultat berodde uppenbarligen på att 
när den förste undersökaren valde ut sina kontrollgruppsråttor fick 
han naturligtvis först fatt på de råttor som var lite lugnare. De andra 
sprang undan men kom så småningom ändå med i försöket, nämligen 
i behandlingsgruppen. Redan från början hade alltså kontrollgruppen 
bestått av lugna råttor och behandlingsgruppen av livliga. Under så
dana förutsättningar var det inte särskilt överraskande att resultatet 
talade till förmån för det prövade preparatet. 

Kravet att slumpen skall få bestämma en försökspersonsjett djurs 
grupptillhörighet är numera i vetenskapliga kretsar erkänt men tyvärr 
inte alltid känt. 

Parameterfel 

Parameter är ett finare ord som i dessa sammanhang dock bara be
tyder variabel, symtom, laboratorievärde eller liknande. 

Vill man undersöka om en patient blir bättre av en behandling 
; måste begreppet "bättre" definieras. Om en patient med lunginflam-
·.;; 
'· rnatian blir feberfri, slutar hosta upp slem eller själv säger att "Nu 

· ~· känner jag mig helt bra igen", så är detta tre exempel på parametrar, 
11' vilka kan användas som mått på förbättring. Vilket mått skall då 

användas, eller skall alla tre användas? Detta är ett stort praktiskt 
och teoretiskt problem. Det är nämligen inte alltid självklart att alla 

.. , tre varierar parallellt. Patienten kan vara feberfri och utan upphost
ningar, men säger själv att han känner sig urusel. Eller patienten kan 
säga att han är bra, men febern är inte normal. 

Ibland redovisas de olika "parametrarna" var för sig, och efter ett 
dubbelblindtest kan man då tänkas finna att febern går ned signifi
kant men att välbefinnandet inte blir nämnvärt bättre efter den prö

. 'i vade behandlingen. Det vanligaste i dessa situationer är att välja ut 
~<! en parameter som dels verkarså vederhäftig som möjligt, dels ger så 
·~ bra resultat av behandlingen som möjligt. Det är ofta svårt att i ve
fl tenskapliga test visa att en behandling eller ett läkemedel gör nytta, 

· .. ·~·~.·.·.· va_~1~r maDn får ~örsbb"ka göra förutsättningarna för försöket så bra som 
.~" moJ 1gt. etta mne är att den gynnsammaste parametern används. 
· ., Vederhäftigheten är också viktig, vilket innebär att subjektiva para-

metrar undviks till förmån för objektiva, helst laboratorieparametrar. 
Detta grundar sig på uppfattningen att subjektiva parametrar som 
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t ex välbefinnande är mera osäkra och lättare påverkas av placebo
behandling. 

Som vi redan har sett i föregående kapitel är detta en felsyn. Un
der förutsättning att undersökningen är riktigt gjord och verkligen 
dubbelblind, är en subjektiv parameter som oro, ängslan eller svindel
känsla lika bra som en laboratorieundersökning. 

Laboratoriefynd kan, fastän sällan och i mindre omfattning, även 
de påverkas av placebo och innebär ingen absolut garanti för en kor
rekt slutsats. 

Många parametrar anges som objektiva, t ex blodtrycket, som av
läses av en "objektiv" observatör. Blodtrycket kan dock påverkas av 
patientens subjektiva psykiska stämning och dessutom kan undersö
karens undermedvetna förutfattade mening påverka vilket värde han 
läser av. Det finns alltså metoder som inte bara är bundna till det 
subjektiva hos patienten utan även till det subjektiva hos undersö
karen. Sedan finns det givetvis laboratoriemetoder som är så objektiva 
som något kan bli i vår subjektiva värld. Gränsen är dock inte så 
självklar som många antar. 

Oberoende av vårt resonemang och vår uppfattning att subjektiva 
parametrar är lika värdefulla som objektiva, finns det fortfarande en 
stark tendens inom medicinsk vetenskap att enbart vilja godkänna 
eller i varje fall föredra objektiva parametrar, när man diskuterar 
terapi. 

I detta avseende finns ett motsatsförhållande mellan patienter och 
vetenskapsmän. Patienterna vill huvudsakligen känna sig friska, men 
läkarna vill kunna objektivt verifiera att patienten -är frisk - eller 
eventuellt sjuk. Man har inom den kunskapsteoretiska vetenskapen 
intensivt diskuterat huruvida det är patientens eller läkarens frisk
hetsbegrepp som är det riktiga och kommit fram till att patienten 
ensam måste få avgöra vad som är hälsa och sjukdom. 

Om vi i ett exempel vill försöka belysa detta kan vi ta en patient 
med cancer, som själv känner sig helt bra, men där läkaren påvisat 
cancerceller i ett prov. Är patienten då sjuk eller frisk? Enligt vad 
vi nyss påstod var patienten i denna situation att betrakta som frisk, 
men det skall gärna erkännas att avgörandet inte är lätt eller själv
klart. Vi vill dock gärna erinra om ett tidigare resonemang rörande 
frekvensen av cancer (s 55) där det framgår att en del människor kan 
ha cancerceller men neutralisera dem och fortsätta att vara friska. 
Det är alltså - om sådana situationer föreligger - inte självklart att 
en människa måste klassas som sjuk även om enstaka cancerceller 
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, påvisats. Det skulle till och med teoretiskt kunna vara så att patienten 
övervinner sina cancerceller och förblir frisk om ingen diagnos sätts, 
men dör i sin sjukdom om man säger att han har cancer. Ett sådant 
meddelande kan ha en stark negativ psykisk effekt (noceboeffekt) 
som påverkar kroppens immunförsvar i negativ riktning medförande 
att cancern tar överhand. Detta är givetvis ett rent teoretiskt resone
mang som inte är "vetenskapligt" bevisat! 

I ~ilket fall är sjuk/friskbegreppet en definitions- och språkfråga, 
som mte kan avgöras genom logiska resonemang. 

Förkärleken för objektiva parametrar gör att man inom den medi
cinska vetenskapen ofta försöker finna sådana parametrar som skall 
ersätta de subjektiva. 

Ledgångsreumatism är en sjukdom där det mest uttalade symtomet 
är ömhet och värk i lederna. 

._. Värken är rent subjektiv. ömheten, dvs att det gör ont när en 
'~! undersökare trycker på leden eller rör den, betraktas vanligen som 

l· ;:~t~:~e:~:k:~~:~:~vm::r ~~tä~e~!å v~;~~~~~ tr~~:!::t::i:~:; 

- --~---·~.--' ;~:~~~ee; :;;e:n °~:h~::li::;e!~~k~a;k:~f::d~:a~~ ~~:v:t~h~~:~: 
'11' ifrån varierande, osäkra och subjektiva parametrar eftersträvas rent 
~l' objektiva parametrar för registrering av eventuell behandlingseffekt 
. ~. En sådan testmetod är termovision. Denna innebär att man med en 

värmekamera fotograferar lederna och därvid "objektivt" kan se att 
en led är varmare än omgivningen, alltså "inflammerad" och sjuk. 

Ett annat test innebär att man sprutar in ett radioaktivt spårämne 
i leden, vilket ämne speciellt anhopas i leder som är inflammerade 
och sedan objektivt kan mätas till mängd och utbredning. Dessa me

; toder har ofta använts och betraktas som mera vetenskapliga, objek
; ~- tiva och överlägsna en förfrågan till patienten hur ont han har. Det 

' har dock visat sig att nya svårigheter uppstår med sådana objektiva 
metoder. Dels blir för vissa patienter leden inte varmare eller mer 
radioaktiv fastän patienten har värk och ömhet, dels kan man hitta 

• ti 
· varma eller radioaktiva leder hos personer som är bra eller nästan 

• ! bra i lederna. Det är alltså inte alltid en parallellitet mellan de objek-
tiva och subjektiva symtomen, även om det i genomsnitt kan vara en 

.. :, sådan överensstämmelse. Man lurar sig lätt själv med dessa metoder. 
· ·,! Egentligen är det patientens egna symtom som man vill mäta - fastän 
· ~· helst objektivt trots att de är subjektiva! 

Vilket skall då gälla? Termovisionsapparatens utslag att patienten 
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har "fel på" leden eller patientens uppgift att han int~ har något fel 
på leden? Där har vi motsatsförhållandet mellan patient o~~ v~ten
skapsman som gör att valet av parameter ofta är en svår bedomnmgs
fråga när värdet hos ett vetenskapligt bevis skall diskuteras. ~ar m~ 
vetenskapligt bevisat att patienterna med en viss behandh~g bhr 
bättre, mätt genom termovision, är detta inte så mycket vart om 
patienterna hävdar att de blivit sämre. Det ligger ~ära till. hands att 
påstå att "Doktorn vet bäst", men detta gick bara 1 forna tiders mera 

auktoritära system. .. . 
Eftersom enligt vår mening de subjektiva parametrarna ar de vik-

tigaste och dessa går lika bra att vetenskapligt undersöka, är detta 
resonemang kanske överflödigt, men ändå fortfarande aktuellt. Ibland 
går man till överdrift vid användningen av laboratori~para~e~~ar ~? 
drar därigenom felaktiga slutsatser om att en behandling gor nytta · 

Man kan också skilja på farmakologiska och kliniska parametrar. 
Vid en farmakologisk bedömning görs noggranna studier över läke

medlets kemi, hur det tas upp av mag-tarmkanalen, dess fördelning i 
kroppen, dess nedbrytning, dess omvandling, hur det utsön~ras ur 
kroppen, hur det reagerar med olika ämnen i kroppen osv: Sk~aden 
mellan farmakologiska och kliniska bedömningar framgar nar ~an 
ser på ett "läkemedel" som Atromidin, som är väl. farmakologts~t 
undersökt. På människor sänker det halten av fetter 1 blodet. Det ar 
alltså ur statistisk och farmakologisk synpunkt väl dokumenterat och 
det är bevisat att det har en totaleffekt som inte uteslutande är en 
placeboeffekt. Givetvis skall det användas i förebyggande ~~fte för 
att hindra en åderförkalkning att bli värre. Man anser att hoga fett
värden i blodet orsakar åderförkalkning då dessa två förändringar går 
parallellt. Den farmakologiska parametern på effekt är i detta fall 
den objektiva, genom laborationer bestämda halten av blodfetter 
(kolesterol, triglycerider). 

De kliniska parametrarna är däremot att patienterna med denna 
medicin skall slippa bli åderförkalkade, slippa få hjärninfarkt med 
förlamning, slippa få hjärtinfarkt med död och slippa få kallbrand i 
benen så att dessa måste amputeras. 

Dessa kliniska parametrar har emellertid inte testats då det tar 
mycket längre tid och är mycket svårare. 

Just i detta fall har det så småningom - långt sedan läkemedlet 
blivit godkänt av farmakologisk expertis - visat sig att förekomsten 
av hjärninfarkt, hjärtinfarkt eller amputationer inte minskar. 

I stället kan medlet tänkas framkalla skadliga effekter på lång sikt 
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eftersom det är främmande för kroppen och på ett ofysiologiskt sätt 
ingriper i ämnesomsättningen. Skulle t ex efter 20 år cancerfrekvensen 
hos Atromidinätare öka (en i och för sig helt obevisad och inte sär
skilt sannolik hypotes) skulle det knappast upptäckas med nuvarande 
kontrollmetoder. Att man däremot får mer gallsten av att äta Atro
midin synes dock numera vara mer eller mindre "bevisat". 

Vi återkommer i kapitel 10 till den svåra avvägningen mellan nyt
tan av en terapi och de dåliga eller dödliga effekterna. Detta exempel 
visar att man redan vid bedömningen av eventuellt gynnsamma 
effekter kan komma fel om man nöjer sig med de kortsiktiga farma
kologiska variablerna och glömmer bort det kliniska målet, nämligen 
att göra patienterna friskare, inte bara på kort utan även på lång sikt. 

Eftersom dessa parametrar vanligen är svåra, ibland nästan omöj
liga att pröva, nöjer man sig oftast med de kortsiktiga farmakologiska 
parametrarna och går sedan ut med påståendet att "effekten" är 
"vetenskapligt" bevisad. 

Parameterfel är vid terapitestning vanliga och det är sällsynt att 
patientens långsiktiga hälsa används som mått på behandlingens 
effektivitet! 

Omedvetet eller medvetet fusk 

,, Lika väl som det går att fuska i spel, kan man mer eller mindre 
omedvetet fuska i "det vetenskapliga spelet". Försöksledaren kan ha 
gjort en riktig randomisering, men kan vara litet "halvblind" och 
veta ungefär vilka patienter som får den ena eller andra behandlingen. 
Detta kan ändra resultatet. Det kan t ex tänkas att han med dessa 
kunskaper påverkar patienterna till det sämre i placebogruppen. 
Detta är kanske sällsynt men å andra sidan är det svårt eller omöjligt 

f' att få någon uppfattning om hur ofta det sker. En garanti för att 
~.';:• .• ' sådana fel inte uppstår är att en fristående person har hand om 
t randomiseringslistan så att det inte finns några möjligheter att genom

}):, skåda fördelningen av patienter. Detta är numera ett vanligt för
~~J· 

IIi farande, speciellt i test som genomförs i samarbete med läkemedels
/' 
" bolagen. 
~ , Numera krävs vanligen att tillvägagångssättet vid testningen redo-
i~ visas i detalj, så att alla eventuella felkällor kan bedömas av läsaren. 
{ Detta krav uppfylls sällan eller aldrig. 
·~ Avsiktligt fusk med materialet och manipulation med siffervärdena 

j 
gör resultaten värdelösa. Ä ven här är det svårt eller omöjligt att få 
någon uppfattning om när eller hur ofta det förekommer. 
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Ur psykologisk synpunkt är det åtminstone två situationer där 
frestelser till sådant handlingssätt kan föreligga, även om detta givet
vis inte innebär att forskarna faller för frestelsen. Den ena situatio
nen är i samband med doktorsavhandlingar, den andra är vid pröv
ningar utförda i samarbete med läkemedelsföretag. 

Vid bedömningen av värdet hos en doktorsavhandling har det tyvärr 
varit regel att detta sätts i relation till om en prövad terapi varit 
verksam eller overksam. Det är vanligt och naturligt att nya behand
lingsmetoder lanseras i form av en avhandling och att man därvid 
noga prövar resultatens hållfasthet och värde. Visar då detta kanske 
mångåriga arbete att metoden inte ger några positiva resultat, anses 
vanligen avhandlingen vara "dålig", medan med ett gott behandlings
resultat avhandlingen är "bra". Givetvis är det då frestande att både 
omedvetet och eventuellt medvetet försöka få så bra resultat som 
möjligt. 

Detta kan teoretiskt vara en förklaring till att många medicinska 
terapiformer är "bra" i en första undersökning men med tiden och 
efter ytterligare prövningar visar sig vara sämre, kanske utan praktisk 
effekt. 

Läkemedelsföretag är också i behov av att deras medicin "bevis
ligen" gör effekt och kan därför antas ha en tendens att hellre se 
positiva än negativa resultat. Man har därför många gånger varit 
skeptisk mot de undersökningar som bedrivits i läkemedelsföretagens 
regi, eller där undersökaren är personligt eller ekonomiskt nära lierad 
med läkemedelsbolaget Denna skepticism har troligen varit befogad 
tidigare när läkemedelsbolagen ofta okritiskt accepterade uppenbart 
dåliga undersökningar. Bakslag på denna punkt har dock medfört att 
man numera är mycket angelägen om att få reda på "sanningen" om 
ett prövat preparat. Det är ytterligt dyrbart att lansera läkemedel som 
senare visar sig vara overksamma eller skadliga. 

Rent avsiktligt fusk är naturligt nog svårt eller omöjligt att upp
täcka. Endast ett litet antal sådana fall är kända. Exempelvis redovi
sades i en svensk avhandling från 50-talet relativt uppseendeväckande 
fynd beträffande uppkomsten av gallsten. Författaren erkände emel
lertid ett tiotal år senare, i samband med en religiös omvändelse, att 
fynden var falska, vilket stämde bättre med konventionella uppfatt
ningar - därmed inte sagt att konventionella uppfattningar alltid är 
de riktiga. 

Ett annat exempel var en i Sverige lanserad drog mot förkylning 
där vackra dubbelblindtest visade effekt, men där denna ej kunde 
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v~rifieras i senare undersökningar. De första resultaten orsakades av 
dtrekt fusk med protokollen utfört av en entusiastisk företrädare för 
läkemedelsbolaget, vilket dock inte var så förtjust över denna entu-
siasm. 

Säkerligen finns liknande exempel utomlands, men naturligt nog är 
dessa undantag inte särskilt väldokumenterade eller publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. 

Till fusket skall man kanske räkna missbruket av ordet "kontrolle
rad". I dessa sammanhang är en kontrollerad undersökning samma 
sak som ett jämförande randomiserat (men ej nödvändigt blint) test. 

Ibland använder man honnörsordet "kontrollerad" för undersök
ningar som inte är jämförande eller randomiserade men där något 
annat kontrollerats. Speciellt har ordet missbrukats i samband med 
undersökningar över fluoridering av dricksvatten i tandröteförebyg
gande syfte. 

Man har därvid "kontrollerat" halten av fluor i vattnet och kallar 
därefter undersökningarna kontrollerade. 

Massignifikans 

Den lägsta graden av signifikans, den en-stjärniga eller 5-procentni
vån, innebär att man garanterar att den erhållna skillnaden mellan 
de testade grupperna kan åstadkommas av slumpen bara 1 gång på 20 
(=5 gånger på 100) om den prövade behandlingen är verkningslös 
jämfört med placebo. 

Om bara en undersökning görs är det kanske rimligt att avvisa 
denna slump och säga att behandlingen haft effekt. 

Man kan emellertid göra ungefär 20 likadana undersökningar på 
samma preparat. Enligt statistikens lagar finns det då en god chans 
att få minst en av dem signifikant på 5-procentnivån, även om de 
j~mförda. preparaten är identiska! Med tur kan två eller tre bli signi
fikanta till och med på högre nivå än 5 procent. Om sedan bara de 
signifik~nta undersökningarna publiceras och de andra får ligga, kan 
det se ratt snyggt ut. Det närmar sig ändå fusket, i varje fall om man 
har elementära kunskaper i statistik och/eller utger sig för att vara 
vetenskapsman. 

Riktigt så illa brukar det nu inte gå till så att en person gör 20 
undersökningar på samma område och bara publicerar de signifi

. / kanta. Däremot kan det tänkas att ett läkemedel prövas på 20 olika 
ställen, inte sällan på initiativ av ett läkemedelsbolag. Om inte alla 
undersökningarna publiceras - även de negativa - kan lätt situationen 
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uppstå att bara de som visar "signifikanta" resultat blir kända. oc? 
det hela ser vackert och vetenskapligt ut. Det förhållandet att signi
fikanta resultat uppstår där läkemedelseffekt saknas, bara man gör 
massvis med undersökningar, kallas massignifikans och är tyvärr ej 
så välkänt som det borde vara. 

Samma fenomen kan uppstå om i en undersökning många variab
ler testas. Om exempelvis effekten av ett blodtryckssänkande preparat 
undersöks, kan både det systoliska och diastoliska trycket, graden av 
huvudvärk, graden av yrsel (vanligt vid högt blodtryck), halten av 
olika hormoner i blodet, graden av ögonförändringar, halten av ägg
vita, vita blodkroppar och cylindrar i urinen bestämmas. Alla dessa 
faktorer kan sägas ha betydelse för en patient med högt blodtryck 
och en förbättring av någon kan anses vara av värde. Med litet 
uppfinningsrikedom kan man lätt hitta ett 20-tal variabler. 

Vid en sådan undersökning uppträder också massignifikans, och 
även om behandlingen saknar effekt, kan en signifikant skillnad hos 
någon av de 20 testade parametrarna erhållas! 

Denna typ av fel är väl så vanliga, inte minst sedan man fått till
gång till datorer, som lätt kan göra många uträkningar, och till auto
matiska analysapparater, som lätt kan anlysera 20 olika substanser i 

ett blodprov. 
Massignifikans är en avsevärd felkälla, speciellt vid signifikansnivån 

5 procent. Den måste ständigt hållas i minnet vid bedömning av 
terapieffekter. Kravet att alla undersökningar, även negativa, skall 
redovisas är v·äsentligt. Här behövs säkerligen ett nytänkande hos 
redaktörerna för de medicinska tidskrifterna. 

Tekniska fel 

statistik kan t ex uppdelas i två områden: 
(l) ren matematik 
(2) logik och gott omdöme. 
De flesta medicinare, som går kurser i statistik, kommer huvud

sakligen i kontakt med matematik, som för en icke matematiker är 
svår och imponerande. Den bör i vilket fall överlåtas till fackmän. 

Logiken däremot talas inte mycket om och den är ej alltid så väl 

behandlad i olika läroböcker. 
Det är därför inte ovanligt att man i dubbelblindtest gör bedöm

ningsfel av mer logisk än matematisk typ. Några sådana skall här 

diskut eras. 
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a) Enkelsidighet - dubbelsidighet 

Vid prövning av t ex ett smärtstillande medels effekt kan signifikans
prövningen utföras på två sätt. Antingen enkelsidigt med lägre signi
fikanskrav eller dubbelsidigt med högre krav. Den enkelsicliga pröv
ningen får användas om och endast om det är uteslutet att det prövade 
preparatet kan ha en motsatt effekt än den väntade. Om det finns en 
teoretisk möjlighet att preparatet kan göra patienten känsligare mot 
smärta i stället för motståndskraftigare, måste man testa dubbelsidigt. 
Detta kan i praktiken innebära att en signifikant skillnad försvinner, 
varvid undersökningen förklaras ej visa någon effekt. 

Denna regel kan synas komplicerad, men i praktiken innebär den 
att man ibland gör det lätt för sig och använder ett enkelsidigt i stället 
för dubbelsidigt test för att uppnå en signifikant skillnad som egent
ligen inte finns. I en undersökning publicerad i den kända tidskriften 
New England Journal of Medicine 1977 lanseras acetylsalicylsyra som 
ett medel att förebygga blodpropp.28 Effekten i förhållande till placebo 
sades vara signifikant på 5-procentnivån. Man hade emellertid gjort 
det obevisade antagandet att preparatet bara kan ha en positiv och 
inte en negativ effekt på blodpropp. Testet var alltså enkelsidigt i 
stället för dubbelsidigt, och med en riktig uträkning blev skillnaden 
i stället ej signifikant. 

b) Sekventialanalys 

Under kriget användes statistiska försök för att avgöra vilket av flera 
stridsmedel som var mest effektivt. Testen var ofta dyra, och för att 
hålla antalet försök på ett minimum utarbetades en teknik kallad 
sekventialanalys. Den innebar att man efter varje försökssteg kan av
göra om signifikant utslag erhållits, i vilket fall försöket avbröts. Vid 
denna typ av test gäller speciella statistiska krav som är högre än vid 
icke sekventiella test. Detta är dock inte alltid känt, vilket medför att 
många undersökare påbörjar ett försök med fixa gruppstorlekar men 
då och då stannar upp och gör ett icke-sekventiellt test. Om därvid 
en signifikant skillnad erhålls avbryts försöket. Detta är tekniskt fusk 
och en erhållen signifikans kan vara felaktig. Om ett korrekt sekven
tiellt test i stället använts, kanske signifikans inte skulle ha erhållits. 
Det bekymmersamma med situationen ·är att vederbörande kan vara 
okunnig om dessa fakta och redovisar materialet som ett icke-sekven
tiellt test med signifikanta resultat utan att det framgår att det utförts 
som en sekventialanalys. Detta förfarande är lika svårupptäckt som 
äkta fusk. 
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Det är svårt att bilda sig en uppfattning om vanligheten av detta 
fel, men i diskussioner om försöksuppläggningar framkommer att 
risken för sådana fel är påtaglig. 

c) Beroende observationer 

I en undersökning på inverkan av fluortillförsel på skelettet gjordes 
på grundval av statistisk analys gällande att fluor stärkte benstom
men.29 Man jämförde då två patienter som exponerats för fluor med 
tre som inte blivit utsatta. Varje fall underkastades en serie analyser 
på olika delar av skelettet, och på så sätt kunde ett imponerande antal 
mätvärden redovisas. När dessa statistiskt analyserades uppstod signi
fikanta skillnader. Man hade då glömt att observationerna inte var 
oberoende. Olika delar av benstommen från en individ är inbördes 
beroende! Problemet kan överförenklat belysas med följande sätt att 
besvara frågan om stockholmare i genomsnitt är längre än götebor
gare: man tar på måfå en person från vardera staden. För att få ett 
tillräckligt siffermaterial att statistiskt bearbeta mäts därefter varje 
person ett stort antal gånger, och det går sedan att "räkna ut" att 
t ex stockholmare är "signifikant" längre. I detta exempel är det 
uppenbart för envar att man gjort fel genom att behandla beroende 
observationer som oberoende. 

Tyvärr är detta tankefel vanligt, och det kan vid en direkt diskus
sion ibland vara svårt att övertyga vederbörande om att förfarings
sättet är felaktigt. Detta fel är särskilt vanligt inom tandröteforsk
ningen. Man räknar där ofta med antal skadade tandytor, av vilka 
det kan finnas upp till fem på varje tand. Sedan räknar man statistik 
på alla skadade ytor och glömmer bort att dessa skador inom varje 
tand och till och med inom varje mun är beroende och drar sedan 

felaktiga slutsatser. 
Sina största triumfer firar denna typ av fel - liksom alla slags fel -

inom forskningen rörande fluorens inverkan på tandröta. Såvitt vi 
har kunnat finna är det inom vattenfluorideringens område mycket 
ont om vetenskapligt korrekta undersökningar. 

Generaliserbarhet 

Om man vill undersöka hur svenska folket skulle rösta om de gick 
till val kunde en i statistik obevandrad person, för att göra det enklare 
för sig, kanske fråga 100 studenter i Umeå hur de skulle rösta. Säg 
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att det skulle bli 10/90 mellan blocken i denna statistiska undersök
ning. Det är dock föga troligt att samma resultat skulle erhållas i en 
sådan undersökning på hela svenska folket. Undersökningsresultatet 
är i och för sig riktigt, men det går inte att generalisera. För att ett 
resultat skall äga allmän giltighet måste det härröra från ett represen
tativt urval av den befolkning på vilken man senare vill förutsäga 
resultatet av ett val eller av en medicinsk behandling. 

Om biverkningarna (eller verkningarna) av ett läkemedel prövas 
på friska, manliga 20-åringar, är det inte självklart det blir samma 
effekt på sjuka åldringar eller gravida kvinnor. I många fall vet vi att 
resultaten kommer att bli annorlunda. 

Vid en prövning av en terapi erhålls visserligen exakta uppgifter 
på hur det går med just den prövade patientgruppen, men den under
förstådda avsikten med prövningen är att resultaten skall vara gene
raliserbara, dvs att de skall äga tillämpning även när man går ut till 
resten av befolkningen med samma behandling. Det syndas rätt ofta 
mot denna regel, och ett av de mest kända exemplen är neurosedyn
katastrofen där man mer eller mindre omedvetet drog slutsatsen att 
"denna medicin ger inga större biverkningar på vanliga patienter, 
därför bör den vara ofarlig också för gravida kvinnor/foster". 

Frågeställningar av denna typ går inte att göra till föremål för 
exakta logiska eller statistiskt-matematiska bedömningar, utan det 
måste bli fråga om gott omdöme. Om man skall vara strikt veten
skaplig skulle resultatet av en läkemedelsprövning aldrig kunna gene
raliseras om inte urvalet till testen gjorts från hela den med samma 
sjukdom behäftade befolkningen! Sådana undersökningar har aldrig 
gjorts, utan man förutsätter att "våra" patienter inte rimligen är 
annorlunda än de som finns i andra delar av landet eller världen. 
Vanligen är väl detta antagande riktigt, men numera är det känt att 
det kan finnas skillnader i reaktion på mediciner mellan t ex engels
män och japaner. Denna typ av forskning, som är relativt ny, kan 
förväntas avslöja att det finns systematiska skillnader mellan olika 
raser och kanske även mellan skilda landsändar. Det som är bra för 
skåningar behöver inte vara bra för norrlänningar! 

Generaliserbarheten har även en annan aspekt. Vi har tidigare 
diskuterat hur stor betydelse miljö och omgivning i vidsträckt bety
delse har för hur en människa reagerar. Det är inte självklart att en 
människa reagerar likadant på ett läkemedel eller en behandling i en 
annan miljö. I själva verket vet man att det finns skillnader i detta 
avseende. 
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När det gäller läkemedelsprövningar av typen dubbelblindtest måste 
konstateras att miljön i dessa försök är mycket säregen. Varken pa
tient eller läkare vet vad för medicin som ges, respektive erhålls. 
Omhändertagandet, kontrollerna och provtagningen är mycket an
norlunda jämfört med den vanliga relationen patient/läkare. Kort 
sagt skiljer sig denna miljö starkt från den,i vilken läkemedlet nor
malt användes. 

Vad har då detta för betydelse och hur inkräktar det på generali
serbarheten? Om detta vet man inte så mycket då detta problem inte 
har vetenskapligt utretts på allvar. I stort sett negligeras problemet och 
det är säkerligen mycket svårt att exakt utreda. Från rent teoretisk 
synpunkt måste konstateras att av dessa skäl felaktiga slutsatser kan 
dras om hur en terapiform fungerar utanför den mycket speciella 
försökssituationen. 

Vi återkommer i nästa kapitel till andra aspekter av generaliser
barhetsproblemet. 

Bortfallsfel 

Vid jämförelse av behandlingsresultaten mellan två grupper är det 
givetvis av en viss betydelse hur många patienter som faller bort ur 
undersökningen, speciellt om det inte kan uteslutas att bortfallet har 
olika orsaker i de två grupperna. I ett aktuellt exempel gjordes ett 
dubbelblindtest på ett nytt medel mot ledgångsreumatism.30 Medlet, 
penicillamin, är relativt giftigt och räknas till cellgifterna. Det kan 
framkalla magsår, håravfall, hudutslag, munsår, illamående, diarre, 
svullna ben samt diverse blodförändringar. 

Vid jämförelse av resultaten i de båda grupperna erhölls med sed
vanliga, i och för sig korrekta statistiska metoder en signifikant 
skillnad på 0,1-procentnivån, dvs en övertygande skillnad. Man hade 
dock glömt bort att ta hänsyn till bortfallet ur grupperna. I behand
lingsgruppen hade 42 procent av patienterna måst sluta med medici
nen på grund av biverkningar, och även i placebogruppen var bort-• fallet ovanligt stort så att 28 procent slutat med placebomedicinering 
på grund av biverkningar. Dessa fall hade därefter inte medräknats 
i resultatet utan hänsyn hade endast tagits till dem som genomfört 
behandlingen. Detta är ett vanligt, förbisett och allvarligt fel. Me
ningen med ett dubbelblindtest är att man efter testets genomförande 
eventuellt skall kunna säga: Denna skillnad kan bara ha två orsaker 
nämligen (l) slumpen och (2) skillnaden i effekt mellan placebo och 
prövat läkemedel. Chansen att slumpen åstadkommit skillnaden vet 
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vi, i .. detta fall l på l 000, och den avvisar vi. Återstår bara att skylla 
på lakemedelseffekten. I undersökningar med stort bortfall gäller inte 
detta resonemang. Skillnaden kan också tänkas bero på bortfallet och 
därmed duger inte undersökningen som ett vetenskapligt bevis. 

I behandlingsgruppen, där 42 procent blev så dåliga av medicinen 
att de måste sluta, kan man tänka sig att de patienter som inte tål en 
giftig (stark) medicin i fÖrsta hand är de med minst motståndskraft 
och mest nedsatt hälsa, kort sagt de sämsta fallen. Om man tar bort 
42 procent av de sämsta fallen ur en jämförelsegrupp kan redan av 
~ett~ .skäl, äv~n om behandlingen är identisk i de båda grupperna, en 
s1grufikant skillnad erhållas till förmån för gruppen där bara de bra 
fallen är kvar. 

I placebogruppen var bortfallet 28 procent. Man kan tänka sig att 
många fler av de dåliga patienterna funnits kvar i denna grupp till 
slutet. I detta .exempel kan man alltså (mycket rimligt) tänka sig att 
det osymmetnska bortfallet kan förklara hela skillnaden. Därmed 
faller hela undersökningen såsom vetenskapligt bevis till marken. 

Artikeln om denna undersökning har de senaste åren varit en av 
d~ mest .citerade nä~ det gällt att hävda ifrågavarande preparats effekt 
v1d ledgangsreumatlsm. Ingen, varken redaktören för tidskriften eller 
de vetenskapliga representanterna för reumatologin, har reagerat för 
undermåligheten i detta bevis. 

Tyvärr är bortfallsfel alltför vanliga i vetenskapliga arbeten. 
Man frågar sig då hur stort bortfall som kan tolereras i ett dubbel

blindtest. 20 procent, 10 procent, l procent eller inget bortfall alls? 
Här finns inga statistiska eller vetenskapliga regler, utan omdömet 
måste få fälla utslaget. Rent generellt kan sägas att om det går att 
framlägga tänkbara förklaringar till bortfallet som innebär att man 
fått en ojämförbarhet mellan grupperna, kan undersökningen inte 
godkännas som ett bevis. 

En väg ur denna svårighet kan vara att ta med samtliga fall i be
dömningen, oberoende av om de fullföljt behandlingen eller ej. Om 
då en signifikant skillnad erhålls, kan den vanligen ej angripas ur 
denna synpunkt. Å andra sidan måste behandlingen vara mycket 
effektiv om det skall bli en signifikant skillnad vid detta förfarande 
när bortfallet är stort. 

.. I ett aktuellt exempel, där författama vid ledgångsreumatism jäm
f?rde effekten av konventionell medicinering med fasta och vegeta
nsk kost, visade det sig att i kontrollgruppen som fick konventionell 
behandling en av patienterna mot föreskrifterna på egen hand fastade 
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och övergick till vegetarisk kost. Denna patient blev mest förbättrad 
i hela försöket. A andra sidan hade vi i behandlingsgruppen några 
fall som "fuskade" med dieten och ej blev bättre. Hur förfara med 
detta rent statistiskt? Det hade ju varit naturligt att överföra fallet 
som på egen hand blev vegetarian till den vegetariska gruppen och ta 
bort dem som fuskade. Därigenom kunde en signifikant skillnad ha 
erhållits. Detta strider dock mot vårt ovanstående resonemang, varför 
vi måste räkna resultaten utgående från den primära randomise
ringen. skillnaden mellan grupperna minskade då så att den ej blev 

signifikant. 
Spelets regler är hårda och måste följas vare sig man undersöker 

konventionella eller alternativa terapimetoder. I det senare fallet är 
det ännu viktigare att vara korrekt, eftersom man annars kan räkna 
med att kritiker alltid kommer att hitta eventuella små eller stora fel. 

Bedömningsfel 

Vid jämförelse mellan två behandlingar kan man utgå ifrån att resul
taten aldrig blir absolut lika. Den ena gruppen blir alltid litet bättre 
även om behandlingarna är likvärdiga. Ä ven små reella skillnader 
kan säkerställas, bara tillräckligt stora material undersöks. Jämförs 
t ex två grupper patienter med l 000 fall i varje grupp kan små skill
nader i resultat säkerställas. Ä ven i mindre serier kan skillnaderna 
vara små men ändå statistiskt signifikanta, om variationen mellan 

individerna är liten. 
Vanligen diskuteras i ett dubbelblindtest inte skillnadens storlek 

(effekten) och dess kliniska intresse, utan man nöjer sig med att 
konstatera att det finns en vetenskapligt bevisad effekt. Orsakerna 
kan vara flera, bl a den bristande kunskapen om begreppet konfidens-

intervall. 
Säg till exempel att en viss medicin i behandlingsgruppen ger för-

bättring i 50 procent av fallen och att man samtidigt får 40 procent 
förbättring i placebogruppen. Det är alltså 10 procent bättre resultat 
av behandlingen, vilket kan vara av värde. Denna skillnad kan med 
tillräckligt stora grupper vara statistiskt signifikant så att det kan 
uteslutas att slumpen orsakat denna skillnad. Storleken på skillnaden 
(10 procent) är däremot inte "signifikant". För att få en uppfattning 
om hur stor skillnaden kan tänkas vara måste man räkna ut det s k 
konfidensintervallet, som i detta fall t ex kan sträcka sig från l till 
19 procent. Det innebär att man är säker på (med viss sannolikhet) 
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att skillnaden är minst l procent och högst 19 procent. Detta ställer 
resultaten i ett annat ljus. Mot bakgrund av den låga siffran (l pro
cent) kan det ifrågasättas om det lönar sig att ta denna medicin (kost
nader, biverkningar m m). Om man är mera optimistisk kan det tänkas 
att en nästan 20-procentig förbättring erhålls, vilket är värdefullt. 
Denna optimism kan vara ett skäl att göra en ny och större under
sökning på preparatet. Denna gång kan ett mera exakt besked om 
effekten erhållas, t ex mellan l och 3 procent eller mellan 16 och 
19 procent. 

Avsaknaden av uppgift om konfidensintervall i de flesta terapitest 
är en klar brist och innebär att värdet av de gjorda fynden inte kan 
bedömas. 

I vissa fall kan redan genomsnittsvärdena visa att vinsten är mar
ginell i förhållanden till kostnader/biverkningar. Om t ex ett infek
tionsbekämpande medel minskar feberperioden från i genomsnitt 10 
till 9,5 dagar, förefaller vinsten marginell även om skillnaden är 
signifikant. 

B lindhets f el 

Om man vill bestämma och eliminera placeboeffekten, är det givetvis 
fundamentalt att både patient och observatör/ordinatör inte kan skilja 
den verkliga behandlingen från placebobehandlingen. Om medicinen 
i samtliga fall efter fem minuter ger en stark hetta och rodnad i 
ansiktet medan placebomedlet inte ger upphov till några sensationer, 
kan alla parter genomskåda blindheten. Samma sak om medicinen 
luktar starkt och denna lukt förråds av t ex en rapning. Vanligen 
tas dessa problem ej upp till allvarlig diskussion, utan det anses räcka 
om de jämförda tabletterna eller kapslarna ser likadana ut. 

I andra situationer - när man inte vill godta resultaten av ett dub
belblindtest - kan kritiken vara starkare. 

I en rättegång inför Marknadsdomstolen om huruvida pollenprepa
ratet Cernitin hade en prestationshöjande effekt, agerade författarna 

', som sakkunniga för Cernitiii, medan experter från socialstyrelsens 
{ läkemedelsnämnd agerade som experter mot Cernitin. 
~~~\. En rad i stort välgjorda dubbelblindtest fanns på Cernitin, och 
· dessa kritiserades av socialstyrelsen och försvarades av oss. 

Preparatet och placebomedlet kom i de aktuella undersökningarna 
till sjukhusets apotek i flaskor märkta A eller B, men ingen inblandad, 

:~~ inte heller apotekaren, visste om A eller B var det verksamma medlet. 
Apotekaren hade en randomiseringslista där det stod vilka patienter 
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som skulle få A respektive B, och han ställde i ordning fyra kapslar 
till de respektive patienterna. A- och B-kapslarna hade exakt samma 
utseende. Medicinen skickades sedan till avdelningen och delades ut 
till patienterna. Blindheten föreföll rätt välbevarad både för patienter 
och avdelningspersonal, men socialstyrelsens experter var här mer 
kritiska. Det förhållandet att det stod A och B på flaskorna som 
apoteket fick kunde ha spräckt blindheten enligt följande resone
mang: apotekaren kunde ha memorerat vilka patienter som fick A 
och B och sedan talat om det för medlemmar av personalen. Dessa, 
som då visste vilka som var A- och B-patienter, kunde tänkas ha fått 
uppfattningen att den ena sorten var bättre och genom denna upp
fattning ha suggererat patienterna så att de verkligen också blev 
bättre. På detta sätt skulle alltså den erhållna skillnaden kunnat vara 

enbart en placeboeffekt. 
Resonemanget är enligt vår åsikt en smula extremt, men inte desto 

mindre logiskt. Vill man från myndigheten ha så stränga spelregler 
må det vara hänt. De måste dock gälla vid alla prövningar. Märkligt 
är att de av socialstyrelsen godkända läkemedlen så ofta bryter mot 
någon av de förut diskuterade reglerna. I en sådan godkänd under
sökning hade man till och med tryckt bokstäverna A och B på 

tabletterna. 
Felet med att apotekaren får burkar med en bokstav kan lätt und-

vikas. Det normala är att burkarna får ett löpande nummer. 
Ytterligare en felkälla är värd att diskutera. De förut nämnda kaps

larna innehöll antingen mjölksocker smaksatt med buljongextrakt 
eller pollen. Om man omväxlande smakar på dessa båda substanser, 
känner man en liten men ej uppseendeväckande skillnad. Socialsty
relsens experter ville därför inte godkänna testet som blint, eftersom 
det kunde tänkas att patienterna kunde tugga sönder kapslarna och 
sedan bli suggererade av pollensmaken och bli bra av suggestionen. 
Som vi redan diskuterat i kapitel 3 om placeboeffekt är detta resone-

mang teoretiskt riktigt. 
Här kommer emellertid omdömet in. För det första var i denna 

undersökning patienternas genomsnittsålder över 70 år och under
sökningen genomfördes på ett ålderdomshem där flertalet hade tand
proteser. För det andra var kapslarna s k hårdgelatinkapslar som var 
svåra att tugga sönder, och för det tredje ordinerades patienterna att 

svälja kapslarna hela. 
Socialstyrelsen krävde emellertid att "identitet i smak skulle vara 

bevisad genom en särskild utredning". Detta krav är givetvis teore-
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tiskt korrekt. En skillnad i smak kan suggerera och kan sedan för
klara eventuella skillnader i effekt. Enligt socialstyrelsen kunde i 
detta fall även påvisade signifikanta skillnader av kalciumhalten i 
blodet förklaras på detta sätt. 

Problemet med dessa i och för sig teoretiskt riktiga men orealistiska 
krav är att man därmed måste underkänna alla test av läkemedel där 
det aktiva ämnet har någon smak. Så vitt vi vet finns det knappast 
något läkemedel som saknar smak, och det är tveksamt om man 
sedan kan uppleta något placeboämne som också saknar smak. De 
enda läkemedel som med dessa krav skulle kunna testas dubbelblint 
är de som injiceras eller tillförs genom hud eller ändtarm, då givetvis 
under förutsättning att det inte ger upphov till några "inre sensatio
ner" som framkallar en "intern placeboeffekt" (se s. 46). Vi vill påstå 
att det är praktiskt taget omöjligt att göra ett dubbelblindtest som 
inte kan ifrågasättas, och vi hoppas i nästa kapitel vidare kunna visa 
att detta test inte är vetenskapligt invändningsfritt även om det kunde 
utföras tekniskt perfekt. Vi vill ändå framhålla att man i dessa frågor 
måste använda ett visst omdöme och vid kritik utgå från de normer 
och rutiner som finns för denna typ av undersökningar. 

Just denna typ av hårdgelatinkapslar är den mest använda admini
strationsformen för placebo och läkemedel vid dubbelblindtest som 
kontinuerligt utförs över hela världen. 

Frågan huruvida man med smaken eller på annat sätt kan skilja 
på placebopreparat och verksamma preparat, alltså spräcka blind
heten, har gjorts till föremål för en särskild utredning. Man samlade 
därvid in kapslar eller tabletter från sex dubbelblindtest och lät en 
rad försökspersoner pröva om de kunde skilja mellan de två sorterna. 
Det visade sig att försökspersonerna på ett signifikant sätt kunde 
skilja dem åt. Det som avslöjade skillnaden var förutom smaken eller 
lukten tabletternas olika grynighet, konsistens, förmåga att lösa sig i 
vatten, flyta eller sjunka osv.31 Det torde alltså vara svårt eller näst
intill omöjligt att i sinnevärlden uppleta undersökningar där kravet 
om smakidentitet uppfyllts. -

Vi vill gärna hålla med om att inga dubbelblindtest är perfekta, 
men vi vill också gärna att man i alla olika sammanhang underkänner 
eller godkänner enligt samma normer. 
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Kapitel 7 

Dubbelblindtestets teoretiska brister 

"Jag vet tillräckligt om vetenskaplig metodik för att förstå 
att det är mycket otrevligt att ha att göra med fakta, som 
inte är helt fattbara eller inte möjliga att fatta på rätt sätt." 

Carl G Jung, 1974 

Vi har i föregående kapitel visat att dubbelblindtestet är ett till 
synes perfekt logiskt och statistiskt-vetenskapligt instrument som 
emellertid kan vara praktiskt svårt att hantera. Dessa svårigheter är 
rent av så stora att - i varje fall om man som socialstyrelsen ställer 
krav på smakidentitet - några perfekta test knappast kan genomföras 
och det är tveksamt om sådana finns i sinnevärlden. Nu är ju allt 
mänskligt fullt av brister, och man skulle kunna tänka sig att defi
niera en lägre standard för de krav som kan ställas i normala situa
tioner och i praktiskt arbete med prövning av olika former av terapi. 
Givetvis måste i så fall dessa normer gälla i alla situationer, och det 
får inte vara så att det för terapiformer som man av olika skäl redan 
"tror" på ställs låga krav, medan det för nya eller avvikande terapi
former ställs skyhöga och orimliga krav. 

I detta kapitel vill vi emellertid diskutera värdet av dubbelblind
testet under förutsättning att det är perfekt gjort enligt alla tänkbara 

regler. 
Vi menar att till och med ett perfekt dubbelblindtest har så många 

brister att det i praktiken inte behöver vara särskilt användbart och 
ur vetenskaplig synpunkt inte är särskilt övertygande. 

Testet är ett grupptest och inte ett individtest 

För den enskilde patienten är det i första hand intressant om en viss 
behandling hjälper honom själv. Att den hjälper andra patienter är 
värdefullt socialt sett, men mindre intressant i det enskilda fallet. 
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Dubbelblindtestet kan inte avgöra om en på sådant sätt utprovad be
handling hjälper en aktuell patient, den säger bara att terapin hjälper 
i genomsnitt. Sedan ett dubbelblindtest visat att en behandling har 
effekt brukar man säga: "Detta läkemedel har haft effekt på den här 
patientgro ppen." 

Detta yttrande är egentligen lätt bedrägligt och i varje fall svår
tolkat. Låt oss nämligen försöka analysera vad det egentligen kan 
betyda. Några olika tolkningar är: 

(l) Samtliga i gruppen har blivit botade. 
(2) Några har blivit botade men flertalet opåverkade. 
(3) Många har blivit botade, flertalet opåverkade, och några också 

sämre. 
Som synes kan tolkningarna variera och det är endast (l) som 

utsäger något om den enskilda människan. 
Utfallet av ett dubbelblindtest utsäger endast något om den grupp 

människor som ingått i försöket. slutsatsen kan t ex formuleras: 
"Fler människor har blivit botade av det prövade preparatet än av 
placebopreparatet" Vilka i behandlingsgruppen som har spontantill
friskna t, vilka som har tillfrisknat av det prövade preparatets placebo
effekt och vilka som har botats av en realeffekt kan inte avgöras. 

Konsekvensen av dubbelblindtestets svaghet i detta avseende är 
självklart att när en läkare står inför valet om han skall ordinera ett 
visst preparat, vet han aldrig om det just på den aktuella patienten 
kommer att ha positiv effekt, ingen effekt eller negativ effekt! 

I kapitel 8 anvisas en relativt enkel metod för att ta reda på om en 
medicin har effekt (realeffekt) på en enskild individ. Sådan kunskap 
kan vara värdefull när en patient ofta får samma sjukdom och man 
vill undvika att sätta in ett på just den patienten overksamt, even
tuellt skadligt preparat. 

Det är lätt att i detta sammanhang komma in på frågan om hela 
sjukvårdsapparatens utformning i vårt land. Om man söker en metod 
för att utvärdera effekten av terapiformer som lämpar sig för löpande
band-sjukvård, där datorer tiilar om vilken behandling som skall ges 
åt en patient och där denna behandling sedan ges på ett rationellt och 
nära nog maskinellt sätt utan djupare personliga kontakter med 

•. ·1 patienten, då passar dubbelblindmetodiken utmärkt väl. Man skulle 
• i kunna misstänka att krav på bevisning av botande effekt med dub

belblindteknik starkt gynnar framväxten av en sådan sjukvårdsappa
rat Det är då inte heller svårt att se inom vilka medicinska åsikts
riktningar dubbelblindtekniken rönt det svalaste intresset, nämligen 
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inom de riktningar där man sätter människans psyke i centrum och 
anser att sjukdomsorsaker är att söka även i människans själ, där 
missförhållanden så småningom leder till sjukdom t ex genom att en 
osund livsföring utvecklas. 

Även den svaghet hos dubbelblindtestet som består i att man aldrig 
kan uttala sig om effekt på en enskild patient har intressanta berö
ringspunkter med sjukvårdspolitiken. Tankegångarna passar synner
ligen väl ihop med den kollektivistiska synen på sjukvårdsapparaten; 
alla patienter med ett visst symtom skall få samma jämlika behand
ling. Att ett sådant synsätt är mycket olyckligt finns hållpunkter för 
i en nyligen genomförd undersökning.32 Man har där försökt relatera 
effekten av olika slags smärtlindring vid förlossning till personlighets
faktorer hos mamman. Det visade sig då att en viss metod gav mycket 
bra resultat på utåtriktade (extroverta) mammor, medan samma me
tod gav betydligt s-ämre resultat på icke utåtriktade (introverta) mam
mor. Andra metoder uppvisade ett motsatt mönster. Slutsatsen av 
denna undersökning skulle vara att man genom ett psykologiskt test 
på mammans personliga egenskaper skulle kunna erhålla information 
om vilken smärtlindringsmetod som ger det bästa resultatet. 

Det finns säkerligen gott om liknande exempel på att behandlings
metoder, för att ge bästa resultat, måste anpassas och väljas med 
utgångspunkt i varje enskild patients personliga egenskaper. Exemplen 
är dessvärre svåra att hitta i den medicinska litteraturen helt enkelt 
därför att så lite forskningsarbete lagts ned på dessa frågeställningar. 

Hur skall man då värdera dessa invändningar? Kanske det är så att 
normalt de allra flesta patienter är så lika och reagerar så lika på 
behandlingar att ett dubbelblindtest i majoriteten av fall (säg 99 pro
cent) ändå avslöjar sanningen! Vi vill gärna ge exempel på att dessa 
synpunkter kan betyda mycket i praktiken. 

Digitalis är ett av våra mest ansedda, använda och som värdefullt 
betraktade läkemedel för att bl a "stärka hjärtats arbetsförmåga" när 
ett svagt hjärta inte orkar pumpa blodet runt. 

Nu finns tyvärr inga dubbelblindtest och inte heller några randomi
serade (kontrollerade) test på detta medel. Det är så självklart bra att 
några sådana inte har blivit gjorda. Det vore oetiskt att behandla en 
kontrollgrupp med placebo och därigenom undandra dem den värde
fulla behandlingen! 

Vi förutsätter emellertid i det fortsatta resonemanget att det finns 
ett perfekt utfört dubbelblindtest som visat en signifikant effekt. 

Det är svårt att ge varje bjärtsvag individ den rätta digitalisdosen, 
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och res~~tatet har i praktiken blivit att av alla dem som får digitalis 
har en ratt stor grupp (7-50 procent, i genomsnitt 22 procent) kommit 
att få för mycket och därför hamnat i gruppen "digitalisförgiftade". 
Denna grupp kan definieras enligt vissa symtom, och givetvis försöker 
man undvika att någon hamnar i gruppen. Behandlingen minskas 
eller avbrytes om dessa symtom uppträder. Inte desto mindre hamnar 
på g~nd av den mänskliga ofullkomligheten en femtedel av patien
terna 1 denna grupp. Om sedan den "förgiftade" gruppen jämförs med 
den '~rätt behandlade" gruppen där inga intoxikationssymtom förelig
ger, fmner man en dödlighet orsakad av behandlingen på 3-41 procent. 
Olika förklaringar kan tänkas till dessa skadeverkningar, och givetvis 
~örsöker man ·änd.ra ~å och förebygga denna situation. En förklaring 
ar slarv med ordmattonen och otillräckliga kunskaper om digitalis
behandling. Detta är en åsikt som farmakologerna gärna framför, och 
de menar att sådana problem skulle kunna undvikas med bättre ut
bildning i farmakologi. 

En annan förklaring är att det är så stora individuella skillnader 
mellan patienterna att det aldrig går att säkert förutsäga hur en be
handling kommer att lyckas. Man får alltid räkna med att vissa -
ibland rätt många- individer reagerar negativt i stället för positivt på 
en behandling, rent av avlider. 

Vi är då tillbaka i det problem som innebär att ett dubbelblindtest 
inte räcker för att avgöra om en behandling är bra eller dålig för en 
enskild patient. För att undvika dessa förgiftningsrisker, vars storlek 
man blivit uppmärksammad på först efter nästan 200 års användning 
av denna drog, kontrolleras nu de digitalisbehandlade patienterna 
mycket oftare och digitalishalten i blodet bestäms för att värdet skall 
kunna hållas på en önskad och ej för hög nivå. Denna teknik kan 
tänkas utgöra ett framsteg, men det är inte på något sätt säkert, då 
senare forskning visat att förgiftningsrisken sannolikt är mera bero
ende av digitalishalten i själva hjärtmuskeln än i blodet. Att ta prov 
på hjärtmuskeln vid kontinuerlig digitalisbehandling lär inte vara 
praktiskt genomförbart. 33 

Ett dubbelblindtest som utfallit positivt utgör alltså inte någon 
garanti för att det prövade medlet är nyttigt för en aktuell patient. 

Jämförelsen med placebo 

l Speciellt under dubbelblindtestets första decennier var det både 
naturligt och nödvändigt att jämföra med placebo. Numera har det 
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dock blivit vanligt att även göra jämförelser med gamla etablerade 
terapiformer för att se om den nya terapin är ungefär likvärdig med 
eller eventuellt överlägsen den gamla. Vid en sådan jämförelse måste 
naturligtvis den gamla behandlingen vara "bevisad" och den nya 
måste i relation till den gamla vara minst lika bra. Det är dock tvek
samt om man ur vetenskaplig synpunkt kan lägga ihop två undersök
ningar av denna typ som utförts under olika miljömässiga förhållan
den och vid olika tidpunkter. 

Det större problemet är emellertid att denna typ av test inte innebär 
någon jämförelse med "det naturliga förloppet". Då placeboeffekten 
ofta ger avsevärda resultat och man vill eliminera denna effekt vid 
bedömningen av en terapi, har det medfört att sjukdomens naturliga 
förlopp blivit okänt. Detta är ett av medicinens stora problem, då det 
numera sällan eller aldrig förekommer att patienter får gå obehand
lade. 

De obehandlade patienter som eventuellt kan återfinnas vid en VISS 

sjukdom utgör ofta en starkt selekterad grupp, dvs de motsvarar ej 
normalpatienter som villigt låter sig medicineras eller alltid söker 
läkare. Dessa avvikande fall kan tänkas vara avvikande även med 
avseende på sjukdomens "naturliga förlopp". 

Biostatistikern Feinstein har speciellt diskuterat detta problem och 
han ger följande exempel.34 Antag att man har jämfört effekten av 
ett läkemedel med placebo och finner att placebo ger 50 procent 
förbättringar och läkemedlet 60 procent förbättringar, men att skill
naden ej är signifikant. På denna grund avvisas läkemedlet som 
"overksamt" och patienterna blir kanske i denna situation utan någon 
behandling alls. Det kan då visa sig att sjukdomens naturliga förlopp 
är sådant att bara 5 procent förbättras under en motsvarande test
period. Dubbelblindtestet har därigenom medfört att patienterna går 
miste om 45-55 procent förbättringar, vilket givetvis är en klar nack
del. Man kanske frågar sig om det verkligen finns särskilt många 
sjukdomar där erkänd terapi saknas. Tyvärr är sådana sjukdomar 
vanliga, och en del av krisen inom vår sjukvård beror på anhopning 
av mer eller mindre abehandlingsbara sjukdomar, ofta med okarakte
ristiska och oprecisa symtom och diagnoser. 

Frågan om jämförelsegruppen har emellertid betydelse även när 
man vill tolka "realeffektens" värde. I en randomiserad undersök
ning undersöktes effekten av ett lugnande medel på nervositet, mätt 
som fingertremor. Denna metod anses vara exaktare och mera objek
tiv än en bedömning grundad på patientens subjektiva uppgifter. 
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Förtutom den vanliga dubbelblindsituationen fanns emellertid även en 
tredje, icke blind kontrollgrupp, som inte fick någon medicin alls. 
Resultaten var överraskande i det att det prövade medlet (ett barbi
turatpreparat) verkade lugnande (den tänkta och avsedda effekten) 
vid jämförelse med placebo, men verkade försämrande med ökad 
tremor vid jämförelse med den obehandlade gruppen!as 

Härav framgår att värdet av ett läkemedel (om det förbättrar eller 
försämrar) är beroende på vilken typ av jämförelsegrupp som an
vänds. Då man i modern läkemedelsforskning knappast har uppmärk
sammat detta problem och ännu mindre använder nollbehandling 
som kontroll, finns alltså även här en osäker faktor med den officiellt 
rekommenderade dubbelblindtekniken. 

Interaktion läkemedel-placebo 

Dubbelblindtänkandet bygger på en relativt enkel - alltför enkel -
matematik. I placebogruppen får vi i ett aktuellt försök placeboeffek
ten P a· I behandlingsgruppen får vi totaleffekten T. Denna anser man 
bestå dels av en placeboeffekt, Pb, dels en realeffekt, R. Alltså: 
T= P b+ R. Man utgår sedan från att placeboeffekten är lika stor i 
placebogruppen som i behandlingsgruppen (Pa=Pb), vilket är ett rim
ligt antagande. 

Genom en enkel subtraktion får man sedan R=T- P a. 

Så långt är allt gott och väl. När sedan denna konklusion överförs 
till allmänt bruk i olika terapisituationer, förutsätts att den genom
snittliga realeffekten alltid är densamma, oberoende av placebositua
tionen, och detta är definitivt inte fallet. 

Vi menar att realeffekten kan påverkas av placebosituationen, eller 
placebopåverkans storlek, av oss kallad placebodosen. Med en stor 
placebodos menar vi alltså inte att patienten får många placebotablet
ter utan att hela situationen ger starka placeboeffekter. Det är väl
känt att olika miljö och olika situationer kan åstadkomma olika re
sultat. Exempelvis har röda--tabletter större effekt än blå och en in
jektion ger bättre resultat än tabletter. Möjligen skulle det även 
kunna vara så att många tabletter ger större effekt än få tabletter 

' men detta är ej visat. Större effekt erhålls likaså om terapeuten är 
vänlig och positiv, visar stor entusiasm och förtroende för den ordi
nerade behandlingen. Dålig eller ingen placeboeffekt erhålls om han 
visar likgiltighet eller osäkerhet inför patienten. I vissa situationer 
kan man till och med få en negativ effekt - noceboeffekt. 
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Placebodosen kan alltså variera från negativ till svagt positiv och 
mycket starkt positiv. Problemet med denna gradering är att det 
helt saknas mått på dosens storlek. Det är likaså svårt att i förväg 
medvetet åstadkomma en stor eller liten dos, kort sagt, man har i de 
flesta situationer föga kunskap om placebodosen och i ingen av de 
otaliga dubbelblindtest som utförs finns ett mått på placebodosens 
storlek. 

Interaktion är ett relativt nytt av farmakologerna omhuldat be
grepp. Det innebär att kombinationen av två l-äkemedel eller terapi
former åstadkommer en effekt som är större eller eventuellt mindre 
än summan av de båda effekterna var för sig. Denna tanke står i ett 
motsatsförhållande till de under de senaste 50 åren dominerande far
makologiska och vetenskapliga tankegångarna inom läkemedelsterapi, 
nämligen att man vill ha bort kombinationspreparaten och de natur
liga, biologiska och sammansatta preparaten och i alla situationer om 
möjligt vill renframställa det "verksamma" ämnet. 

Opium, t ex i form av opium tinktur, har kallats "alla tiders största 
medicinska landvinning". Drogen är onekligen ett underbart smärt
stillande, rogivande och lyckliggörande medel för patienter som lider 
av svåra plågor, oro och olycka när de har obotliga eller dödande 
sjukdomar. 

Opiumsaften innehåller minst ett tiotal verksamma ämnen, s k 
alkaloider, varav morfin är den mest kända. Renframställningen av 
dessa olika ämnen har varit en intressant och viktig uppgift för läke
medelsindustrin, och alla har applåderat isoleringen av kemiskt iden
tifierbara droger som "svarar för" effekten. Man har sedan vanligen 
slutat använda de ursprungliga kombinationspreparaten, som kan vara 
svåra att standardisera. Det är också svårt att värdera effekten av 
alla de olika komponenterna och deras inbördes samverkan -
interaktion. 

Nu har emellertid interaktion blivit modernt, ·även om man van
ligen i detta begrepp inlägger sådan interaktion som innebär ökade 
biverkningar eller försvinnande av effekt vid kombination av flera 
medel. 

När det gäller interaktion mellan placebo och olika läkemedel sak
nas, så vitt vi har kunnat finna, debatt i dessa frågor och praktiska 
exempel är svåra att hitta. Givetvis saknas även forskning på detta 
område. 

Vi vill emellertid leda i bevis att man teoretiskt och praktiskt kan 
finna situationer sådana att realeffekten av ett preparat kan bli nega-
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tiv, noll eller positiv beroende på placebodosens storlek. 
Eftersom placebodosen är okänd i de dubbelblindtest som ligger till 

grund för läkemedlet och likaså okänd i en aktuell behandlingssitua
tion, innebär detta, att man inte kan förutsäga vilken realeffekt ett 
dubbelblindtestat preparat kommer att få i en aktuell situation vare 
sig i det enskilda fallet eller i genomsnitt. Testet är kort sagt ~r ve
tenskaplig synpunkt ej bevisande och i själva verket rätt äventyrligt. 

Matematiskt skulle förhållandet kunna uttryckas så här: 
Vi gör tre olika dubbelblindtest på samma preparat men med tre 

olika placebodoser P1, P 2 och P3 • I det första försöket blir R1 = 
=T 1 -P 1o dvs realeffekten som vanligt lika med totaleffekten minus 
placeboeffekten, men försöket visar att R1 blir negativ, dvs försäm
rande. 

I nästa försök blir R 2 =T2 - P z och i detta fall blir R, noll. 
I det tredje försöket blir R 3 =T 3 -P 3 och här blir realeffekten 

positiv. 

Frågan är sedan vilken av dessa situationer som har förelegat vid 
olika dubbelblindtest och vilken situation som gäller vid en aktuell 
behandling. Detta går med nuvarande testsystem aldrig att avgöra. 

Vi skall i några exempel belysa att sådana interaktioner existerar. 
Vid narkos i samband med operationer används olika slags gaser 

som kopplar bort hjärnan och medvetandet. Kloroform och cykla
propan har tidigare använts men är nu ersatta av halotan, som är 
rutingas på de flesta narkosavdelningar. 

I samband med en operation kan starka placebokrafter och place
boreaktioner uppstå, ofta av negativ natur. För att motverka dessa 
ges lugnande medel som avtrubbar. Inte desto mindre innebär en 
operation för de flesta patienter en skrämmande upplevelse. Även om 
det är sällsynt kan man dö av en operation, man kan vara orolig för 
att operationen skall avslöja någon elakartad tumör, man kan vara 
rädd för att operationen inte skall hjälpa för den aktuella sjukdomen 
eller till och med misslyckas så att man blir sämre. Det är kort sagt 
en stressituation där omgivande personal och läkare, inte minst nar
kosläkare, spelar stor roll som lugnande och förtroendeingivande 
miljö. 

Tyvärr förekommer ibland även motsatsen så att patienten kan 
uppleva miljön såsom oroande, ointresserad, nonchalant eller direkt 
irriterande, varvid en mer eller mindre uttalad stressreaktion uppstår 
som definitionsmässigt är att betrakta som en noceboeffekt. Man vet 
att sådana stresspåkänningar bl a ökar insöndringen av stresshormo-
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nerna adrenalin och noradrenalin i blodet. 
Dessa ämnen finns renframställda och används även för injektion 

i samband med lokalbedövning t ex hos tandläkaren. 
Många har erfarit att man kan känna sig egendomlig, skakig, orolig 

och darrhänt efter bedövning hos tandläkaren. Samma reaktion kan 
uppstå vid chock eller i en stressituation. I krig uppstår speciellt svåra 
stressituationer, exempelvis före ett stormanfall eller under s k trum
eld. Här har man kunnat påvisa stora mängder av dessa stresshor
moner hos soldaterna. 

Man har också visat att kombinationen av narkosgasen halotan 
med lokalbedövning innehållande adrenalin eller noradrenalin är far
lig, ja ibland livsfarlig. I den vetenskapliga litteraturen har rapporte
rats fall med bjärtrubbningar orsakade av denna interaktion, tiii och 
med hjärtstillestånd. Den samtidiga användningen av dessa medel är 
också mer eller mindre förbjuden.'16 

Kombinationen av "läkemedlet" halotan och en stark placeboeffekt 
(stor placebodos) i form av vänlig, uppmuntrande och förtroendein
givande personal ger alltså till resultat en sövd och opererad patient 
som mår bra. Kombinationen av halotan och noceboeffekt, dvs nega
tiv placebodos (brist på vänlighet eller kanske ovänlighet) kan i värsta 
fall döda patienten. Realeffekten av halotan kan alltså, beroende på 
den interagerande placebodosen, antingen vara positiv eller negativ! 

Ytterligare en alldaglig situation kan användas för att belysa denna 
interaktion. Exemplet kan synas fjärran från läkemedelsterapi eller 
terapi över huvud taget, men på grund av bristen på forskning efter 
dessa linjer får man nöja sig med att dokumentera principen där den 
är uppenbar. 

I samband med sexualakten är det väl känt att de subjektiva upp
levelserna och även den objektiva reaktionen i kroppen (blodcirkula
tion, blodtryck, hormonutsvämning m m) påverkas av den totala miljö 
i vilken den rent fysiska kontakten försiggår. 

Den psykiska miljön, dvs kärleksfull samverkan och positiva attity
der, kan enligt definitionen betecknas som en placeboterapi. I en an
nan situation kan denna positiva miljö helt saknas eller till och med 
vara förbytt i en starkt negativ (våldtäkt). Vi får här en direkt noce
bodos. 

I båda fallen kan "behandlingen" vara exakt densamma, förenklat 
uttryckt lika stort antal och lika intensiva friktioner. 

Vi har alltså här ytterligare ett exempel på att samma "fysiska" 
terapi vid en placebodos ger en positiv effekt och vid en annan dos 
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ger en negativ effekt, att det alltså förekommer interaktion mellan 
realeffekt och placebo. Om placebosituationen eller placebodosen inte 
kan kvantifieras (bestämmas till storleken) kan man inte av en 
dubbelblindundersökning avgöra om realeffekten i en annan situation 
blir densamma. 

Dessa båda exempel visar alltså existensen av denna interaktion 
' men många kanske menar att de är irrelevanta i samband med Iäke-

medelsprövning. 

Helt naturligt föreligger inga systematiska dubbelblindtest där man 
varierat placebodosen för att undersöka dessa interaktioner. Skälet är 
att denna felkälla, så vitt vi har kunnat se, tidigare över huvud taget 
knappast diskuterats. 

Vi har dock lyckats hitta tre undersökningar där samma fenomen 
har påvisats eller gjorts troligt. 

Stewart Wolf, som arbetat mycket med placeboproblematiken och 
gjort en rad grundläggande observationer på detta område, publice
rade 1950 resultaten av en rad läkemedelstest, där målorganet van
Iigen var magsäcken och där medicinen ibland administrerades under 
positiv och ibland under negativ placeboinverkan.37 

Magslemhinnans färg, magsäckens muskelaktivitet och sekretion 
av saltsyra och magsaft kunde i detta speciella fall observeras direkt 
genom att patienten hade en magfistel, dvs en förbindelse mellan 
magsäck och hud. 

Positiv placeboeffekt erhölls genom att en läkare med goda person
liga relationer "behandlade" försökspersonen. Negativ placeboeffekt 
åstadkoms genom kontakt med person till vilken patienten hade dåliga 
relationer, genom injektioner som försökspersonen starkt ogillade och 
genom att i samtalsform dra upp olika konflikter. 

När patienten var i en positiv stämning och magslemhinnan var 
normal, hämmade en rad mediciner (urogastron, benadryl, pyribenza
min, hypofysbaklobsextrakt, atropin) magsäckens olika aktiviteter. 
Denna medicineffekt uteblev emellertid helt om patienten först var 
uppretad. Magslemhinnan visade då ökad aktivitet och ökad utsönd
ring av saltsyra. Atropin, som normalt starkt hämmar magsäckens 
aktivitet, åstadkom i denna situation ingen hämning utan till och med 
en ytterligare ökning av magsäckens aktivitet. 

Av dessa omfattande och mycket noggrannt redovisade försök 
framgår således att kroppens reaktion på olika läkemedel (positiv, 
negativ eller ingen) är beroende av den samtidiga interaktionen med 
en placebosituation-är beroende av placebodosen. Utan kunskap om 
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denna dos kan man inte från ett försök förutsäga om effekten av en 
terapi i en annan situation kommer att bli positiv, negativ eller noll. 

Samma typ av observation har Abbot gjort. Bantin är en medicin 
med välkänd förmåga att hämma magsaftsekretionen. I ett försök 
visade han att den hämmande effekten försvann när patienten var 
stressad. 38 

Ett annat exempel är en serie dubbelblindtest som utfördes på pati
enter med psykiska sjukdomar. Liknande grupper av patienter fick 
vid fyra tillfällen olika typer av nervlugnande mediciner som inte var 
identiska, men i vissa av försöken ändå bedömdes som likvärdiga. I 
två av försöken varierades placebosituationen genom att patienterna 
ägnades intensiv uppmärksamhet, undersöktes och kontrollerades ofta. 

Det visade sig då att realeffekten för i stort sett samma preparat 
gick upp från 30 till 78 procent samtidigt som även placeboeffekten 
stegrades. 

Författarna konkluderar att denna interaktion mellan placebo och 
realeffekt kan vara ett bekymmersamt problem om man vill dra slut
satser från en läkemedelsundersökning angående effekten i en annan 
miljö. 

Klerman har på rent teoretiska grunder kommit fram till samma 
tanke, nämligen att interaktion mellan placebo och realeffekt kan 
kullkasta de slutsatser som dras från ett dubbelblindtest där miljön 
inte kan definieras vare sig i testet eller vid användningen av den 
prövade terapin.39 

Vi menar att alla dessa exempel visar att interaktion mellan place
bodos och realeffekt förekommer. Detta fenomen gör att ett dubbel
blindtests resultat inte självklart kan generaliseras! 

Man kan givetvis fråga sig hur ofta sådana interaktioner förekom
mer och om de har någon praktisk betydelse. 

Så länge forskning inte har bedrivits på denna punkt är frågan 
öppen, men det är uppenbart att dubbelblindtesten i och med dessa 
svagheter förlorar mycket av sitt vetenskapliga värde. Det går inte 
längre att påstå att slumpen är den enda felkällan, utan man blir 
tvungen att anta att interaktion inte förekommer och har därmed 
lämnat vetenskapens i princip något så när exakta fält och närmat 
sig trons eller förhoppningens. 

I kapitel 8 diskuterar vi alternativa vägar för terapibedömning och 
hur man skall "veta vad som är sanning" om dubbelblindtesten kas
seras som sanningskälla. 
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Kapitel B 

Alternativ till dubbelblindtesten 

"Individen är den enda verkligheten. Ju längre vi avlägsnar 
oss från individen i riktning mot abstrakta ideer rörande 
Homo sapiens, dess större sannolikhet att vi far vilse." 

Carl G /ung, 1974 

"Här rivs för att få ljus och luft", sade Strindberg. Det anses dock i 
vetenskapliga sammanhang passande att inte bara odugligförklara 
utan åven anvisa nya vägar. 

Dessa nya vägar ser olika ut beroende på om man vidhåller iden att 
skilja kropp och själ och renodla realeffekten eller om den holistiska 
modellen accepteras och kropp och själ betraktas som olika aspekter 
av samma helhet. 

För de kroppstroende människaingenjörerna kan vi inte erbjuda 
något fullgott alternativ, eftersom kropp och själ inte meningsfullt 
kan skiljas och det dessutom är av föga intresse för individen att få 
reda på om han blivit botad på "kroppslig" eller "psykisk" väg. 

Vad vi emellertid kan erbjuda dem som vill eliminera "placebo
effekten" och bara se på "realeffekten" är ett test som vi vill kalla: 

Envar sin egen farmakolog 

Om det kontrollerade dubbelblindtestet används som ett bevis för att 
en medicin/behandling gör ifytta, måste konstateras att denna nytta 
ur vetenskaplig synpunkt i så fall är begränsad till kollektivet, men 
att den inte alls är dokumenterad för den enskilde personen/patienten. 
Om nämligen ett kontrollerat dubbelblindtest har visat att ett under
sökt medel i förhållande till placebo gör en signifikant nytta, kan i 
gruppen ingå personer, som (l) haft mycket god nytta av preparatet, 
(2) ej haft någon nytta av preparatet och (3) blivit sämre av preparatet. 

Om alltså en enskild patient frågar om en dubbelblindtestad terapi-
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metod: "Är det säkert att den här behandlingen gör nytta?" måste 
den ärlige vetenskapsmannen svara: "Ja, i genomsnitt för en hel 
grupp gör den nytta, men vad den gör med er vet jag inte, möjligen 
kan ni bli sämre av behandlingen." 

I tidigare kapitel har vi beskrivit hur ett randomiserat försök fun
gerar och tillämpas inom medicinen för att belägga en genomsnittlig 
terapieffekt på flera i försöket deltagande personer. Ideerna bakom 
detta förfaringssätt är mycket flexibla och metodiken låter sig väl 
anpassas till en situation där man vill visa effekt på en enda person. 
I stället för att slumpa ut två olika behandlingsmetoder över en grupp 
människor med vardera en behandlingsperiod slumpas två behand
lingsmetoder ut hos en och samma person. Då går det att bedöma om 
det beträffande just den personen finns någon skillnad i realeffekt 
mellan de två jämförda behandlingsmetoderna. Man jämför då sitt 
genomsnittliga hälsotillstånd under perioder med placebobehandling 
med de övriga behandlingsperioderna och kan även prova om skillna
den är statistiskt signifikant. 

En avgörande faktor när det gäller att bedöma de uppkomna resul
tatens giltighet är naturligtvis den utvärderade personens inst·ällning 
till det prövade preparatet. En positiv inställning till drogen ifråga 
skulle, som vi tidigare diskuterat, kunna ge upphov till en medveten 
eller omedveten favorisering då det gäller att notera hälsotillståndet. 
Det är således viktigt att experimentet görs blint, dvs att den som är 
"försökskanin" inte känner till vilket preparat han äter. Hur detta 
kan åstadkommas när man vill utvärdera ett preparat på sig själv är 
inte helt lätt att omedelbart inse, men det finns trots allt möjlighet 
att åstadkomma ett blint läkemedelsexperiment på sig själv. 

Innan vi går över till att genom ett exempel visa hur man veten
skapligt prövar ett läkemedel på sig själv, skall vi ta upp ett problem 
som vanligen uppkommer när samma person under flera perioder 
efter varandra får olika läkemedel. Det kan nämligen tänkas att ver
kan av ett preparat har en viss kvardröjande effekt, som kvarstår en 
kortare eller längre tid efter det att man slutat inta preparatet. Det 
kan till och med tänkas att verkan av ett preparat är liten eller rent 
av ingen så länge preparatet äts dagligen med konstant dos, medan 
effekten just när man börjar eller slutar ta medlet är synnerligen 
drastisk. Den här kvardröjande effekten är ett problem när ett pre
parat skall testas mot placebo på en enda person. Det skulle t ex 
kunna var så att effekten av det verksamma preparatet kvarstår även 
över perioderna med placebomedicinering, varför en eventuell skill-
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nad i effekt inte kommer i dagen. När ett sådant här försök genom
förs, måste därför försöksperioderna vara tillräckligt långa så att det 
förhoppningsvis verksamma preparatet dels hinner börja verka innan 
perioden är slut, dels den kvardröjande effekten inte sträcker sig över 
en stor del av en efterföljande placeboperiod. 

Det finns olika sätt att komma till rätta med problemet och man 
brukar vanligen hålla sig till tre regler: 

(l) Tag tillräckligt långa perioder så att det prövade preparatet 
säkert hinner verka. 

(2) Använd inte de registreringar av hälsotillståndet som gjorts i 
början utan vänta en tid in i varje period. 

(3) Gör, om så anses behövligt, ett uppehåll efter varje avslutad 
period under vilket ingetdera preparatet intas. 

Om dessa tre tumregler iakttas, brukar resultatet av läkemedels
prövningen bli tämligen fritt från s k overia y-effekter. 

När vi nu har gått igenom de grundläggande begreppen och svårig
heterna, kan det vara dags att anknyta till ett praktiskt exempel. Vi 
skall således ett tag framåt följa herr Svensson som lider av ledgångs
reumatism. Herr Svensson har varit hos sin läkare och fått bekräftat 
att han verkligen lider av just ledgångsreumatism. Han har utöver 
Magnecyl och Dispril aldrig ätit någon medicin mot sin sjukdom. 
Herr Svensson har bestämt sig för att under en tid framöver pröva 
inverkan av preparatet Kurabototal på sin ledgångsreumatism. Prepa
ratet Kurabototal försäljes i den hälsokostaffär där herr Svensson 
är kund. 

Efter något funderande har herr Svensson också kommit fram till 
att han måste jämföra Kurabototal med något annat preparat, då han 
redan på förhand är positivt inställd till KurabototaL Han är rädd att 
detta skulle kunna slå igenom och påverka undersökningsresultatet 
om han inte vidtog vissa försiktighetsåtgärder. En sådan försiktighets
åtgärd är att dölja för sig själv vilken sorts tabletter han äter. Han 
har funnit en lösning på detta problem som han anser i alla avseenden 
tillfredsställande: Ortens apOtekare har framställt tabletter som ser 
exakt likadana ut som Kurabototal, men som bara innehåller mjölk
socker. 

Efter att redan ingående ha prövat Kurabototal har herr Svensson 
kommit fram till att det tar ungefär en vecka innan han börjar känna 
en som han tror positiv effekt av preparatet. Däremot tar det bara 
två dagar sedan han slutat äta Kurabototal innan han känner sig 
sämre igen. På grundval av dessa preliminära resultat har herr Svens-
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son kommit fram till att det nog vore lämpligt med 14-dagarsperioder. 
Han ämnar vidare fortsätta sitt experiment i ett år, dvs under 26 
tvåveckorsperioder. Lämplig dosering av Kurabototal har herr Svens
son i enlighet med fabrikantens rekommendation funnit vara tre 
tabletter per dag. 

Herr Svensson har på ortens apotek införskaffat 26 likadana piller
burkar stora nog att var och en rymma 42 tabletter. I 13 av dessa har 
han lagt 42 placebotabletter och i de 13 övriga 42 Kurabototaltablet
ter. På var och en av burkarna har han också på en liten etikett 
angivit huruvida burken innehåller placebo eller KurabototaL Denna 
etikett har han emellertid sedan klistrat över med ogenomskinlig tejp, 
så man inte längre kan se vad det står. 

Herr Svensson har därefter lagt alla burkarna i en stor korg, rört 
om och därefter plockat alla burkarna en och en ur korgen. Alltefter
som burkarna dragits har herr Svensson sedan ställt dem i en lång 
rad och numrerat dem i samma ordning som de dragits. På så sätt 
har han fått sina burkar ordnade i slumpmässig följd. 

Nästkommande måndag påbörjar herr Svensson sitt försök genom 
att börja äta piller ur den första burken i raden. Varje dag noterar 
han i en liten dagbok följande: 

l. Hur lång tid in på dagen det dröjer innan den besvärande stel
heten i lederna släpper. 

2. Hur många Magnecyltabletter han har behövt äta för att hålla 
den värsta värken borta. 

3. Hur många leder i kroppen som är ömma. 
4. Hur lång tid det tar att med höger hand knyckla ihop mittupp

slaget på gårdagens tidning till en boll. 
När den första burken är slut efter 14 dagar börjar herr Svensson 

omedelbart på den andra burken i raden och fortsätter sedan så tills 
alla burkarna är slut. 

Då förfogar herr Svensson över data rörande sitt eget hälsotillstånd 
från 26 tvåveckorsperioder av vilka 13 inneburit placebomedicinering 
och resterande 13 Kurabototalmedicinering. Det är nu dags att sam
manfatta erfarenheterna sådana de samlats i hans dagbok. 

Eftersom herr Svensson redan från början ansåg att det tog en 
vecka innan Kurabototal kunde tänkas börja verka, använder han 
endast sista halvan av varje tvåveckorsperiod. För de sista sju obser
vationerna i varje period räknar han ut medelvärdet och gör så för 
alla perioder och för alla fyra måtten ovan. Den femte perioden har 
t ex herr Svensson gjort följande 14 noteringar av hur många sekun-
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l d:r det har_ ta~it a~t med höger hand knyckla ihop mittuppslaget i 
gardagens tidmng till en liten boll: 4 6 10 9 4 6 8 _ 7 12 5 5 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 7, 10, 9 sekunder. 

Av dessa bildar han medelvärdet av de sju sista dvs han bildar 
summan 7 + 12 + 5 + 5 + 7 + 10 + 9 =55 och dividerar denna med 7. 
Resultatet blir 7,86. Han gör likadant med samtliga siffror och 
perioder. 

Det är nu dags att ta reda på vad det stod på de övertejpade etiket
terna på herr Svenssons 26 burkar. Detta kallas att "bryta koden" 
och från och med detta ögonblick är det möjligt att räkna fram vad 
experime_ntet har givit för resultat. Vi skall visa hur detta görs rent 
matematiskt. Det behöver nämligen inte alls vara så komplicerat som 
många kanske kan tro. Nedanstående förfarande upprepas för vart 
och ett av de fyra mått som beskrivits ovan. Som exempel visas hur det 
hela gått till för måttet "knyckling med höger hand". 

Då herr Svensson har brutit koden vet han vilka siffror som härrör 
från placeboperioder och vilka som härrör från Kurabototalperioder. 
De. mede!värden han räknat ut för de sista sju dagarnas notering i 
varJe penod ställs upp på följande sätt, med en rad för placeboperio
der och en rad för Kurabototalperioder: 

Summa: 
Medelvärde: 
Summan av talens kvadrater: 

Placebo 
8,59 
9,81 
7,86 
8,59 
9,21 
7,62 
8,43 
7,45 
9,80 
8,36 
6,51 
9,74 
7,20 

109,17 
8,40 

930,07 

Kurabototal 
7,01 
5,63 
7,19 
9,34 
5,44 
4,99 
6,97 
7,45 
5,36 
7,12 
7,34 
6,55 
7,30 

87,69 
6,75 

607,84 

Herr Svensson ser genast att hans tidningshopknyckling gått betydligt 
snabbare under Kurabototalperioderna än under placeboperioderna. 

, Det är ytterst osannolikt, även om Kurabototal vore helt verknings
löst, att de båda medeltalen skulle bli exakt lika. I stället skulle 
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slumpen förmodligen i längden (om han kunde upprepa experimentet 
många gånger) ibland göra det ena medelvärdet störst, ibland det 
andra. 

För att komma till klarhet om den observerade skillnaden mellan 
placebo och Kurabototal är större än vad slumpen ensam kunde ha 
åstadkommit, måste herr Svensson företa en s k signifikansprövning. 
Rent matematiskt innebär denna att variationen inom grupperna 
jämförs med variationen mellan dem. Om den senare är tillräckligt 
stor i jämförelse med den förra säger man att resultatet är statistiskt 
signifikant. För att göra denna prövning sätter herr Svensson in sina 
siffror i en formel: 

8,40-6,75 ----;===================================== = 2,87 930,07 + 607,84- 13 x 8,40 x 8,40- 13 x 6,75 x 6,75 

13 + 13-2 
x (-1 +-1) 

13 13 

Vilka siffror som skall sättas in i formeln framgår enklast om de 
ingående talen jämförs med dem i tabellen på föregående sida. Siffran 
13 härrör från antalet observationsperioder i de båda grupperna. Siff
ran 2 i nämnaren under rottecknet har ingenting att göra med det 
aktuella försöket utan skall alltid vara med. 

I det här fallet blev formelns värde 2,87, vilket innebär att resul
tatet är signifikant på 5-procentnivån. 

Av ovanstående kan herr Svensson dra slutsatsen att han besuttit 
större handstyrka under Kurabototalmedicinering än under placebo
medicinering. Han gör också motsvarande analys för de andra måtten 
och finner kanske att samtliga varit bättre under Kurabototal- än 
placebomedicinering. 

Av försöksutfallet anser sig herr Svensson kunna dra slutsatsen att 
det är högst sannolikt att Kurabototal haft en positiv inverkan på 
hans sjukdom i en utsträckning som åtminstone delvis kan förklaras 
av en realeffekt hos preparatet. 

Man kan inte lita på att signifikans uppstår i ett sådant här försök 
även om det prövade preparatet är tämligen verkningsfullt. Herr 
Svensson gjorde ett 13 + 13-perioders försök. Ett sådant är egentligen 
rätt litet. Vi skall här inte gå in på det tämligen komplicerade sam
bandet mellan ett försöks storlek, det prövade preparatets effekt och 
behandlingsresultatens enhetlighet å ena sidan och chansen att få sig
nifikans å den andra. I ett så pass litet experiment som herr Svensson 
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gjort måste man, även om behandlingseffekten hos det prövade pre
paratet ·är relativt stark, ha en rätt stor portion tur för att få 
signifikans. 

Herr Svensson hade också tur med att apoteket kunde hjälpa honom 
med placebotabletter. Det hade naturligtvis funnits utvägar även om 
så icke varit fallet: han hade t ex funderat på att på något sätt baka 
in Kurabototaltabletterna i en substans och att sedan göra kulor av 
samma substans som inte innehöll Kurabototaltabletter. Genom att 
sedan svälja alla kulorna hela utan att tugga sönder dem, skulle för
söket ändå ha blivit dubbelblint Avsevärt enklare blev förfarandet 
då apoteket kunde hjälpa honom med placebotabletter. 

För att utvidga dokumentationen om Kurabototal skrev givetvis 
herr Svensson en kortfattad redogörelse för sitt försök och det resul
tat det givit och sände denna till socialstyrelsens läkemedelsbyrå för 
kännedom. 

Risken är då att socialstyrelsen förbjuder fortsatt försäljning av 
Kurabototal eftersom den insända dokumentationen juridiskt sett 
gjort preparatet till ett läkemedel, samtidigt som den inte varit till
räckligt övertygande för att medge registrering! 

För dem som accepterar att kropp och själ är oskiljaktiga och även 
accepterar att läkaodet är en skön konst, där terapeuten är mycket 
viktigare än metoden, har vi några andra alternativ att erbjuda. Vi 
kallar det första för: 

SM i terapi eller Vem botar bäst? 

För den enskilde botlängtande patienten har den naturliga frågeställ
ningen under alla tider varit: "Var kan jag få tag i en verkligt bra 
läkare?" Vad doktorn sedan använt för metoder har varit av under
ordnad betydelse. Vanligen vill man också att doktorn skall vara 
något så när trevlig (placeboeffekt?), men det är svårt att få en 
entydig uppfattning om huruvida trevlighet eller skicklighet föredras. 
Kanske de två rent av går ihop! 

Hur skall då vetenskapligt avgöras vem av två eller flera terapeuter 
som är bäst? Ja, lika intresserade som patienterna är av detta, lika 
ointresserade är flertalet läkare. En gammal grundregel för skrået 
innebär att man dels inte får kritisera sina kolleger, dels inte får 
framhäva sig själv t ex genom uttalanden, tidningsartiklar eller på 
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annat sätt. Tidigare ansågs det vara nästan ett brott mot skråetiket
ten att uttala sig i en tidning och därigenom bli känd, men på denna 
punkt har en avsevärd uppluckring av moralen ägt rum och ingen 
reagerar längre mot att läkare medverkar i tidningsartiklar. Många 
tycker rent av att detta är värdefullt ur upplysningssynpunkt, om 
bara direkt skryt undviks och en viss blygsamhet visas. 

En vetenskapligt korrekt testmetod för att jämföra skickligheten 
hos två terapeuter är inte särskilt svår eller komplicerad, och den 
förut diskuterade randomiseringen kan då användas. 

Vi mäter också med detta test totaleffekten hos de jämförda tera
peuterna, vilket enligt föregående resonemang är det enda intressanta 
för patienten. 

En sådan jämförelse (SM i terapi) kan göras på ett enklare eller på 
ett mer komplicerat sätt. 

Enkla metoden 

Ur en population av sjuka människor, t ex väntelistan vid en sjuk
husmottagning, kan man ta ut 100 patienter, antingen med alla slags 
sjukdomar inom den aktuella specialiteten eller med bara en sjukdom/ 
diagnos av speciellt intresse. Personerna randomiseras så att hälften 
kommer till den ene och den andra hälften till den andre av de två 
läkare som skall jämföras. Den testade parametern (sjuklighetsvaria
beln) kan sedan vara av olika slag. Den kan t ex vara ettårsöverlev
naden eller någon annan objektiv parameter såsom blodtryck eller 
kroppsvikt. Den enligt vår mening bästa variabeln är dock patientens 
subjektiva bedömning av sin långsiktiga förbättring. Det finns många 
bra metoder för att mäta subjektiva uppfattningar om hälsa, t ex med 
hjälp av en lineär analogskala. Givetvis skall uppmätningen av dessa 
variabler göras av en utomstående, oberoende och "blind" person, 
dvs blind för vem som behandlat. 

Efter detta test erhålls två siffror på antingen nöjda patienter, 
minskad kroppsvikt, minskat blodtryck eller dödlighet, och vid jäm
förelsen mellan de två siffrorna kan med sedvanliga statistiska meto
der avgöras om den befintliga skillnaden är signifikant. Om så är 
fallet blir slutsatsen att den ene terapeuten är bättre. 

Svåra metoden 

Detta test går i princip till på samma sätt som nyss beskrivits. Om 
det inte är fråga om superterapeuter eller om den testade sjukdomen 
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är mycket svårbotad, kan ett större eller mindre antal patienter efter 
testet fortfarande vara oförbättrade. 

I denna situation görs då ett cross-over-test, dvs de oförbättrade 
patienterna får komma till den andra läkaren. I denna nya omgång 
kan på nytt en skillnad uppstå som antingen kan gå i samma riktning 
som den första eller i motsatt riktning. I det senare fallet är bedöm
ningen av vem som är bäst en komplicerad fråga. 

Denna svårighet sammanhänger med definitionen av begreppet 
"bäst". Om den ena terapeuten "botar" till 100 procent och den 
andra ligger under denna siffra är frågeställningen relativt klar, likaså 
om den ena efter ett cross-over-test är klart överlägsen i båda om
gångarna. I en del jämförelser blir utfallet troligen inte så enkelt. I 
stället uppstår en helt annan frågeställning, nämligen vilka terapeuter 
som passar ihop med och "botar" vilka patienter. Varje terapeut kan 
vara bäst på vissa bestämda människotyper oberoende av diagnosen. 

Vi tänker oss att interaktionen mellan patient och terapeut i opti
mala fall inte bara kan åstadkomma en stor placeboeffekt utan även 
kan öka realeffekten så att denna liksom totaleffekten blir maximal. 
Det kan alltså finnas personlighetstyper både bland terapeuter och 
patienter som interagerar särskilt bra. Därmed finns också personer 
som inte alls passar ihop och inte kan bota respektive botas vid in
bördes kontakt. 

En speciell terapeut kan tänkas komma tillkorta vid en jämförelse 
med en annan. För en viss typ av patienter kan han ändå vara den 
som bäst hjälper eller kanske den ende som hjälper. 

Med detta underlag blir det svårt eller närmast omöjligt att alltid 
testa vem som är bäst och frågeställningen blir i stället: "Hur skall 
man kunna hitta de optimala kombinationerna?" På den frågan vill 
vi gärna instämma med biskop Thomas när han säger: "Frihet är det 
bästa ting, som sökas kan all världen kring" och även hålla med 
ordförande Mao som säger: "Låt tusen blommor blomma!" 

Vi räknar med att SM i te~pi aldrig kommer att bli någon populär 
och ofta använd testmetod. Den innebär vissa risker för terapeuter 
som har goda pappersmeriter men som kanske saknar det konstnär
liga inom läkekonsten, dvs förmågan att i varje situation använda 
den rätta metoden, förmågan att göra en god teknisk insats och 
framför allt förmågan att så stimulera och samverka med patienten 
att maximal placeboeffekt och positiv interaktion med behandlings
metoden uppstår. 

För dessa kan tanken att varje terapeut har sin egen lilla specifika 
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målgrupp, där han ensam är bäst, vara en tröst. 
För dem som inte vågar inlåta sig i några individuella tävlingar i 

terapeutisk förmåga finns det möjligheter att utföra andra typer av 
test. I stället för att mäta skillnaden i effekt mellan två terapeuter 
mäter man skillnaden i totaleffekt mellan två behandlingsskolor inklu
sive deras mer eller mindre skickliga företrädare. Detta innebär att 
en metod under en tidsperiod med dåliga företrädare kan komma att 
vara sämre än en konkurrerande metod. Efter en generation kan, med 
nya och bättre företrädare, det omvända förhållandet uppstå. Inga 
sanningar inom läkekonsten kan förväntas vara helt bestående. 

översatt till praktiska förhållanden skulle ett sådant test kunna 
göras med jämförelse t ex av kiropraktorer och ortopeder, av homeo
pater och örtmedicinare, av akupunktörer och neurologer eller av 
hälsokostordinatörer och invärtesmedicinare. 

Vid ett sådant test är det nödvändigt och självklart att de olika 
terapeutiska skolorna representeras av enligt egen mening godtagbara 
företrädare. Man kan givetvis inte använda en outbildad eller av den 
a~tue~la sko_Ian ej accepterad terapeut. Test av den här typen har, så 
v1tt v1 vet, mte genomförts men liknande undersökningar har gjorts 
där experter inte utnyttjats. Exempelvis har kiropraktisk behandling 
av ryggbesvär förklarats overksam när läkare med liten eller ingen 
utbildning i kiropraktik lärt sig några handgrepp, applicerat dem på 
en serie patienter och inte fått några större framgångar. 

Detta är uppenbarligen fusk både mot logiken, etiken och veten
skapen. 

En jämförelse av här diskuterad typ kan antingen genomföras som 
ett randomiserat test av samma typ som nyss beskrivits (SM i terapi) 
eller som ett partiellt cross-over-test, som vi här vill kalla: 

Det longitudinella överlägsenhetstestet 

Detta bygger på att en konkurrerande behandlingsmetod prövar sin 
botande förmåga enbart på patienter som inte blivit hjälpta av en 
tidigare behandlingsmetod. Det är då givetvis totaleffekten som mäts. 
Vi har i denna försökssituation vissa komplikationer som måste disku
teras och bemästras. 

Vi tänker oss att vi har 100 patienter som alla anser sig ohotade 
och att även vissa s k objektiva variabler är onormala hos dessa 
patienter. 

Den stora frågeställningen är då i en longitudinell undersökning 
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hur många av dessa som via det naturliga förloppet kan förväntas 
tillfriskna eller förbättras. Siffror på denna frekvens saknas i den 
vetenskapliga litteraturen för de flesta sjukdomar. I den mån siffror 
finns är dessa bundna till speciella patientgrupper, speciella tidsperio
der och speciella geografiska lokalisationer. De kan därför inte använ
das i en aktuell jämförelse. Vägen ur detta problem är att under en 
kortare eller helst längre tidsperiod före försökets igångsättande kon
tinuerligt studera den patientgrupp som är ohotad och som skall tes
tas. Efter några månader kan en siffra på frekvensen spontanförbätt
rade, t ex 0,5 procent per vecka, erhållas. Med olika skalor (blod
tryck, kroppsvikt, laboratorievärden) kan den genomsnittliga varia
tionen före testperioden beskrivas. 

Om man sedan sätter igång den konkurrerande behandlingen och 
ett antal patienter tillfrisknar, finns möjligheter att med sedvanliga 
statistiska metoder avgöra om den uppkomna förbättringen signifi
kant skiljer sig från de tidigare spontana variationerna. Det kan så
lunda belysas om den nya behandlingsmetoden är bättre. 

Denna design är emellertid inte tillräcklig för att "bevisa" effekt. 
Det skulle t ex kunna vara så att vid en viss tidpunkt på året en 
särskilt stor spontan förbättring uppstod. Denna kunde då bero på 
någon oupptäckt faktor som var oberoende av behandlingen. För att 
gardera sig mot detta misstag måste patienternas intagningstillfällen 
för behandlingen fördelas slumpmässigt över tiden. Alla får inte tas 
in vid samma tillfälle! 

Med denna försiktighetsåtgärd kan den prövade, konkurrerande 
metoden visas vara överlägsen den ordinarie när det gäller de aktuella 
svårbotade/ohotade fallen, men inte axiomatiskt de fall som tidigare 
med framgång behandlats med den ordinarie metoden. 

Lika väl som vi själva kritiserat tidigare använda metoder före
ställer vi oss att det är möjligt att ifrågasätta även de nu presenterade 
metoderna. 

Det kan då konstateras att det är svårt eller omöjligt att vara helt 
säker på någonting här i livet, alldeles speciellt medicinska vetenskap
liga testmetoder. Frågan är då vad man egentligen skall tro på. Vi är 
därmed framme vid nästa kapitel, som ger några aspekter på det 
sunda förnuftets användning i sammanhanget. 
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Kapite/9 

Det sunda förnuftets plats i medicinsk vetenskap 

"En omständighet som alltid starkt frapperat mig är att 
överraskande många människor aldrig använder sitt förnuft, 
om de kan låta bli, och att lika många använder det -
fastän på ett häpnadsväckande dumt sätt." 

Carl G Jung, 1974 

Våra synpunkter att den medicinska vetenskapen egentligen inte har 
bevisat alla sina påståenden har börjat vinna visst gehör. I debatter 
vi fört i dessa frågor erkänns ibland att mycket som lärs ut i själva 
verket är obevisat. 

Erkännade om bristande bevisning inskränker sig vanligen till om
råden av perifer betydelse, medan andra medicinska sanningar -
fastän lika obevisade - är mera sakrosankta. 

Det är inte uppskattat att påstå att nuvarande metoder att be
handla cancer inte har utvärderats vare sig med dubbelblinda eller 
randomiserade tester. Möjligen kan påståendet uppskattas om det 
gäller cancerbehandling med THX. 

Om man påpekar att jämförande, speciellt dubbelblinda test saknas 
inom kirurgin blir reaktionen likaså stark. De flesta kirurger menar 
att en sådan utvärdering närmast vore löjlig. Ett typiskt motargument 
av mera affektiv än logisk typ är: "Så du menar att om din patient 
får en cancer så ska den inte opereras!" eller "När du får blindtarms
inflammation vill du förstås ha blindtarmen kvar?" - "Man måste 
ju ha sunt förnuft!" 

Att värdet av fysioterapi (massage, sjukgymnastik m m) saknar ve
tenskaplig bevisning är däremot möjligt att diskutera. Dessa metoder 
utövas vanligen inte av läkare och de som forskar inom området är 
en relativt ny minoritetsgrupp som inte har så högt vetenskapligt an
seende. Att ifrågasätta vetenskapligheten i deras terapi går an, men 
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l inte så när det gäller kirurger och onkologer (cancerläkare). Här gäl
ler det liv och död för att inte tala om prestige hos stora yrkesgrupper. 
Ju farligare en sjukdom är, desto mer högspänd och affektiv blir 
debatten och desto lättare accepteras svaga bevis och tvivelaktiga 
testmetoder. Vem frågar efter bevis på effekt hos en hjälpande hand 
när man håller på att drunkna! En förment livräddande verksamhet 
kan inte rimligen ifrågasättas utan att det uppväcker affekter, rent 
av aggressioner. 

Ä ven när det gäller läkemedel finns det motsvarande känsloladdade 
områden. Det förhållandet att t ex digitalis, insulin och poliovaccin 
inte bevisats effektiva med dubbelblinda eller kontrollerade test vid
gås visserligen, men med irritation. Argumentationen flyttas då till 
en annan nivå och man säger t ex att varje person med någon klinisk 
erfarenhet vet att digitalis har en enastående effekt på det sjuka 
hjärtat. Dessutom har djurförsök visat att hjärtmuskeln får en bättre 
funktionskapacitet efter digitalisbehandling. Den "inotropa" effekten 
måtte du väl känna till! Nej, att kräva dubbelblindtest här tyder bara 
på bristande sunt förnuft och okunskap. 

När det gäller insulin är dubbelblindbevis ännu mer överflödiga! 
Här räcker den s k historiska kontrollen, dvs det förhållandet att före 
insulinets upptäckt "alla" dog i diabetes, medan nu "alla" klarar sig. 
- "Du menar väl inte att detta behöver bevisas?" 

Ja, ja, även vi instämmer med vissa reservationer i dessa synpunkter. 
Digitalis har vi redan diskuterat på s 100. Även utan dubbelblind

test år det uppenbart att det har effekt, men tyvärr ofta (i 20 procent) 
negativ. säkerligen har det i lämpliga fall även en positiv, kanske 
ibland livräddande effekt. Frågan är bara om fler avlider än som blir 
räddade till livet av medicinen! 

Insulin sänker uppenbarligen blodsockret och visst hjälper det de 
sockersjuka, även om dubbelblindtest saknas. Nyttaproblemet kan 
emellertid betraktas ur en helt annan synvinkel. Förr dog alla dia
betiker, även om det kunde ta många år om de höll sträng diet. Gi
vetvis dör även nu alla diabetiker, men det förefaller att gå betydligt 
långsammare med insulin. Huruvida livslängden ökar är dock en sta
tistisk fråga som egentligen behöver belysas med siffror och jämfö
relser. Vi accepterar dock den mycket troliga hypotesen att en person 
som sjuknar i sockersjuka med insulinet kommer att leva längre än 
med tidigare eller nuvarande konventionella dietbehandling. 

Serlan insulinbehandlingen infördes har emellertid mycket annat 
skett. Antalet sockersjuka har ökat enormt och de sjuka får ofta en 
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rad komplikationer i form av t ex kallbrand i benen med amputatio
ner, åderförkalkningssjukdomar med hjärtinfarkt och njurskador 
samt ögonsjukdom med blindhet. 

På befolkningen som helhet har, om man anv·änder bevismetoden 
"historisk kontroll", insulinbehandlingen medfört att numera mång
dubbelt fler dör i diabetes och att antalet svåra komplikationer ökat. 
Bland det nu stora antalet sockersjuka finns troligen en sämre ställd 
del som dör lika "snabbt" och i samma antal som före upptäckten av 
insulinet. Det gamla problemet kvarstår i så fall och dessutom har 
alla nya diabetesfall tillkommit som lever längre och får en rad 
komplikationer. 

Vinsten är dubiös ur denna synvinkel. Många menar - givetvis med 
rätta - att detta är ett cyniskt resonemang. Man kan inte låta diabe
tiker dö tidigt utan insulin, bara för att de senare skall slippa andra 
komplikationer. Man kan inte heller begära att de skall sluta sätta 
barn till världen, vilket med insulin numera går i praktiskt taget 
normal omfattning medan det tidigare var rätt ovanligt. Nej, det 
menar vi inte heller! 

Det kan emellertid finnas en annan förklaring till att diabetespro
blemet blivit så stort och att det fortsätter att växa. Insulin tillåter fri 
diet - man kan stoppa i sig i stort sett vad man vill, dvs vad resten av 
befolkningen gör, inklusive stora mängder socker och annan skadlig 
mat. Om insulinet inte fanns, skulle den allmänna uppfattningen om 
en lämplig diet troligen ha sett annorlunda ut och vi skulle kanske 
ha kunnat undvika den stora ökningen av diabetes. Behandlingen av 
diabetiker med hälsokost medför att många blir insulinfria. Om kos
ten användes i förebyggande syfte skulle frekvensen av sjukdomen 
måhända starkt kunna reduceras. Forskningen på området skulle då 
ha fått en annan inriktning. 

Vi är givetvis medvetna om att dessa hypoteser inte är vetenskap
ligt dokumenterade i dubbelblindtest och att de bestrids av, eller är 
okända för diabetesexperterna. 

Vi vill bara framföra denna möjlighet som, om den vore riktig, 
kunde medföra en omvärdering av insulinets värde. En "bra" medicin 
kan alltså uppmuntra till och framkalla "misskötsamhet" och inte 
minst länka in forskningen på helt andra områden än om medicinen 
ej funnits. 

De allra flesta är överens om att antibiotika/penicillin har varit till 
stor välsignelse och räddat många från död i blodförgiftning och andra 
komplikationer efter infektion. 
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Vi delar uppfattningen att penicillin är ett effektivt medel vid 
infektioner, även om vi inte hittat några dubbelblindtest på effekten 
av denna behandling på människor. 

De kortsiktiga vinsterna förefaller överväldigande och självklara, 
men de långsiktiga vinsterna på några generationer är ännu omöjliga 
att bedöma. 

Som förut påpekats lever vi i interaktion med hela vår miljö och 
till den räknas även bakterierna. Tro inte att de förblir passiva i den 
uppkomna situationen. De anpassar sig genom "avel", så att succes
sivt "raser" uppstår med helt nya egenskaper. I första hand blir dessa 
resistenta mot antibiotika, men samtidigt kan de genom mutationer 
och enligt Darwins lagar få nya och effektivare egenskaper. 

Riskerna med den genetiska manipulationen på våra s k "högrisk
laboratorier" debatteras mycket. Man försöker där förändra de gene
tiska egenskaperna hos våra vanliga tarmbakterier, och många är nu 
rädda för att det plötsligt skall uppstå "monsterbakterier" som sprider 
sig som en farsot över världen och tar död på alla människor, ungefär 
som när jätteödlorna efter millioner års existens plötsligt dog ut av 
okända orsaker. 

Antibiotikabehandling måste betraktas som en millionfalt större 
risk för att en ny ras av bakterier skall uppstå och ta över världen. 
Varje antibiotikabehandlad människa kan betraktas som ett "högrisk
laboratorium ". 

Allt fler nya bakterieraser uppkommer successivt. sjukhussjukan 
är ett exempel på denna utveckling. Gonorren är ett annat exempel. 
När penicillinet var nytt botade det snabbt och praktiskt taget i 100 
procent. Nu har det uppstått nya gonokockraser som i vissa fall klarar 
sig mot penicillin i 50 procent av fallen. 

Plötsligt kan vi ha en bakterie som inte bara är resistent mot våra 
antibiotika utan kanske är dubbelt så effektiv i kampen mot män
niskan och ökar dödligheten i någon sjukdom till upp emot 100 pro
cent. 

Det är svårt att på lång sikt bedöma värdet av nya läkemedel, 
speciellt om man ser biologiskt och ekologiskt på problemet och inte 
enbart nöjer sig med kortsiktiga vinster. 

Tyvärr är homo sapiens i sin demokratiska majoritetsform ofta 
kortsynt och offrar framtiden för snabba egoistiska vinster. Efter oss 
syndafloden! 

Dessa exempel visar att det vid sidan om och oberoende av de 
vetenskapliga bevisen går att föra mer eller mindre logiska resone-
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mang. Vissa av dessa accepteras som självklara (att insulin och kirurgi 
är bra), andra däremot förkastas kanske (att insulin på lång sikt 
skulle åstadkomma mer sjukdom). 

Ytterligare ett tacksamt exempel på "självklar" nytta är tuberkulös 
hjärnhinneinflammation (meningit), som tidigare hade en 100-procen
tig dödlighet. Serlan man fick antibiotika mot tuberkelbacillen, över
lever nästan alla denna sjukdom. Här är det väl uppenbart att inga 
dubbelblindtest behövs! 

Vad är det som gör att vissa effekter är så självklara att de inte 
behöver bevisas? 

När säger "sunda förnuftet" att erfarenheten räcker och vetenskap
liga bevis är överflödiga? 

Vi vill gärna utöka listan över självklarheter och säga att det är 
självklart att ricinolja är avförande, att det måste vara bra att ge 
blodtransfusioner till skadade som håller på att förblöda, att det 
måste vara bra att lägga benbrott tillrätta så att benen ej blir krokiga, 
liksom att man bör ta bort lemmar med kallbrand som annars även
tyrar patientens liv. 

Det finns säkerligen ett stort antal situationer där "alla förnuftiga 
människor" inklusive läkarna, kan vara helt överens. Varför är man 
då överens? De vetenskapliga bevisen saknas ju! 

Är det möjligen så att det sunda förnuftet på något sätt kommer 
in och fäller utslaget? Hur fungerar det? När kan man lita på det? 

Ja, det är svårt att säkert analysera. Om det sunda förnuftet ibland 
anses ge besked där vetenskapliga bevis saknas, uppkommer omedel
bart en följdfråga: "Vems sunda förnuft kan urskilja sanningen?" 
Ja, i första hand kan det tänkas bli en majoritetsfråga. 

Vi skulle vilja föreslå att om "sunt förnuft" skall accepteras som 
bevis, bör tanken omfattas av minst 99 procent av befolkningen. 
Stopp, säger kanske experterna, frågor av den här typen kan inte 
bedömas av vanliga människor. De måste avgöras av specialister. Om 
99 procent av specialisterna anser att det är sunt förnuft, då duger 
det som bevis! 

Fordbilens skapare lär ha försökt få splitterfria glas till vindru
torna på sina bilar. Alla experter förklarade att det var helt omöjligt. 
Den som löste problemet var en person som aldrig hade sysslat 
med glas. 

Experter är låsta av gamla kunskaper. Inom sin vetenskap saknar 
de ofta sunt förnuft. De har i stället sin lärdom. 

Vi vill ifrågasätta om experterna alls skall få vara med vid denna 
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bedömning. Experternas "sunda förnuft" har klickat litet för ofta i 
medicinska sammanhang. De är experter på produktion, inte på kon
sumtion av terapi. 

Man kan kanske inte påstå att experter har sämre sunt förnuft än 
en normalbefolkning, men det måste konstateras att det ofta blivit 
skadat genom utbildningen/indoktrineringen. 

För det sunda förnuftet är det uppenbart att jorden inte kan vara 
platt i all oändlighet, speciellt inte om man ser sig omkring i rymden. 
Likafullt ville experterna bränna Galilei på bål när han påstod att 
jorden var rund. Saken är den att man inom alla vetenskapliga disci
pliner men speciellt inom medicinen har vissa, nästan heliga föreställ
ningar som utgör grunden för vetenskapen. Om denna grund rycks 
undan, måste experterna börja om på nytt, kasta bort det de mödo
samt lärt sig och därefter sätta sig på skolbänken. 

Läkarutbildningen är troligen den längsta av alla utbildningar. 
Efter den tidigare studentexamen tog det förr nio år att bli läkare 
och ytterligare sex år att bli specialist. Efter 15 års utbildning och 
vid en ålder av 35 kan det inte vara särskilt uppmuntrande att få höra 
att vad man lärt sig är fel och att de sjukdomar som man är specialist 
på skall behandlas på ett nytt sätt som det tar ytterligare många år 
att lära sig. Denna psykologiska situation är aktuell för reumatolo
gerna när företrädare för hälsorörelsen säger att ledgångsreumatism 
skall behandlas med fasta och råkost men inte med Magnecyl! 

Det vore omänskligt om en stor välutbildad yrkesgrupp gick med 
på att deras utbildning var felaktig så att de fick börja om från 
början. Ens innersta måste uppresa sig mot detta, och givetvis kan 
"det sunda förnuftet" ej fungera i sådana situationer. 

Vi vill alltså vidhålla att inte experterna utan i stället konsumen
terna av de nyttigheter som experterna producerar skall representera 
det sunda förnuftet. 

Oberoende av vem som innehar sunt förnuft, kan man fråga sig 
vad det är för företeelser, samband och resultat som gör att det sunda 
förnuftet entydigt avgör vad som är rätt eller fel, vad som är själv
klart. 

Vi tänker oss att det kan finnas två situationer där det sunda för
nuftet säger ifrån. I båda fallen måste förnuftet, lokaliserat i fram
hjärnan, få fälla avgörandet och känslorna, lokaliserade i hjärnstam
men, vara bortkopplade. 

Den första situationen föreligger vid behandling som medför rent 
substansiella förändringar, kanske mest typiskt inom kirurgin. Om 
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man bryter benet är det självklart att det inte får växa ihop krokigt. 
Det behöver inte dubbelblindtestas eller bevisas. 

Den andra situationen gäller resultat som är överväldigande regel
bundna, kända av alla och observerade under lång tid. Om under 
många år människor dött efter inflammationer i blindtarmen, gall
blåsan eller i en fot med kallbrand, verkar det självklart att det är 
bra att ta bort det sjuka organet kirurgiskt, om detta i stort är 
riskfritt. 

Om fram till en viss tidpunkt det är känt att alla med tuberkulös 
hjärnhinneinflammation dog och sedan, när en ny behandling införs, 
alla eller nästan alla överlevde, godkänns bevisningen av det sunda 
förnuftet. Kort sagt, det sunda förnuftet duger när en sak är uppen
bar på statistiska grunder, även om statistiska metoder saknas för 
analys av denna typ av händelser. Bakgrunden är givetvis att det är 
en uppenbar skillnad mellan 100 procent dödlighet före och t ex 
2 procent efter. Problemet är att vid denna s k historiska kontroll inte 
enbart två orsaker till skillnaden - slumpen och behandlingen - utan 
också en tredje kan ha medverkat, nämligen miljöfaktorer av okänt 
slag. Många sjukdomar har ändrat karaktär under århundradena och 
andra kan ändra sig betydligt snabbare. Poliofall kunde förr nästan 
helt saknas under 5-10 år för att sedan plötsligt komma igen i stor 
skala. Möjligheten att någon kort- eller långsiktig orsak kan förklara 
skillnaden vid den "historiska kontrollen" kan aldrig helt uteslutas 
även om den är "otrolig". Då man tidigare ibland bränt sig på denna 
typ av bevisning, avvisas den dock vanligen som ovetenskaplig.40 

Här kommer åter experternas affekter eller förutfattade meningar 
in. När det gäller tuberkulös hjärnhinneinflammation och insulin 
duger den historiska kontrollen i konventionell medicinsk debatt. Man 
har själv uppfunnit behandlingen! Då får den historiska kontrollen 
inte avvisas. Det strider mot sunt förnuft! Krav på dubbelblindtest 
innebär då att den vetenskapliga debatten drivs in absurdum. 

I andra sammanhang duger däremot inte den historiska kontrollen! 
Vi tänker på Linus Pauling, den dubble Nobelpristagaren i kemi och 
fredsforskning som oombedd hoppat in i den medicinska debatten. 
Han vill göra gällande att en tillförsel av 10 gram C-vitamin (natrium
ascorbat) per dag kan förlänga livet på och eventuellt "bota" cancer
sjuka med "obotlig" cancer. Han stöder sig på en undersökning där 
man har en historisk kontroll. Under en tioårsperiod var ettårsöver
levnaden för obotliga cancerfall 0,5 procent. Med obotlig cancer avsågs 
sådan som spritt sig till andra organ eller där operation eller annan 
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terapi ej kunde genomföras. I denna situation började man ge ett 
100-tal patienter av denna typ C-vitamin under flera år och kunde 
då konstatera att ettårsöverlevnaden steg till 50 procentY Detta är 
närmast otroligt med de kunskaper och erfarenheter man inom medi
cinen har av cancer. Reaktionen mot denna publikation och mot 
användandet av historisk kontroll i detta sammanhang var hård och 
snabb. Pauling angreps i olika facktidskrifter - liksom när han skrev 
om C-vitamin och förkylning- och "experterna" konstaterade att det 
inte var någon större svårighet att visa att hans påstående var "veten
skapligt" utan grund. Han hade nämligen använt sig av historisk 
kontroll! Denna metod hade, skrev man, resulterat i fler felaktigheter 
än någon annan metod inom medicinsk forskning (more horse-shit 
than anything else!).42 

Även om det kan vara för tidigt att acceptera Paulings resultat och 
säga att cancerproblemet nu är på väg att lösas, visar enligt vår 
mening detta exempel att man inte kan lita på att experter har sunt 
förnuft inom sitt eget område. De får vara nöjda med att vara exper
ter, dvs innehavare av gamla konventionella kunskaper. 

En situation där sunda förnuftet bör fungera för alla är när en 
företeelse är så regelbunden, lättframkallad och välkänd av alla att 
den är "självklar". Vi tänker då t ex på ricinolja eller andra hög
effektiva avföringsmedel som nästan 100-procentigt och snabbt på
verkar kroppen. Detta samband är kanske ännu tydligare när det 
gäller förgiftningar, inte minst om de raskt leder till döden. Vid massiv 
erfarenhet av sådana samband kapitulerar den vetenskapliga skepti
cismen, och ytterligare bevis förefaller helt överflödiga. 

I enstaka fall däremot kan sådana uppenbara tidssamband inte 
accepteras. Om en man t ex får illamående och kräkningar och faller 
död ned 15 minuter efter det att en ovän bjudit honom på vin, kan det 
för sunda förnuftet verka troligt att han blivit förgiftad. Möjligheten 
att en hjärtinfarkt just då uppstått är dock en alternativ förklaring. 

Sådana icke kausala sammanträffanden förekommer men är alltså 
sällsynta. Även om de inte--så lätt kan analyseras med exakt mate
matik/statistik, kan de vanligen avvisas efter massiv erfarenhet i stil 
med den efter intagande av ricinolja. En tvivlare blir snabbt övertygad 
om han gör några praktiska prov. 

Vi menar att det finns talrika situationer där "det sunda förnuftet" 
inte bara är tillräckligt utan rent av överlägset nuvarande "veten
skapliga" bevismetoder, men att det kan vara svårt att definiera dessa 
situationer. 
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En majoritet av terapimetoder är dock betydligt mindre självklara, 
kanske framför allt för att effekten är svag och ej regelbundet åter
kommande. 

Vi skulle vid dessa tillfällen - i brist på perfekta vetenskapliga 
bevismetoder - vilja rekommendera en återgång till den "beprövade 
erfarenheten", dock inte den som vanligen avses- experternas- utan 
konsumenternas/patienternas. Denna erfarenhet tar sig uttryck i 
återkommande efterfrågan under långa tider. Ju längre tid (helst 
många generationer) en särskild behandling efterfrågas, desto större 
anledning finns att förmoda att denna behandling är effektiv. 

Ju kortare tid en behandling varit i bruk och ju mer reklam den 
fått av producenterna - desto mer skeptisk bör man vara mot denna 
behandling om den inte är bevisad med mycket goda metoder. 

Vi räknar väl inte med att dessa åsikter primärt skall finna gillande 
hos experterna. De innebär nämligen att i osäkra, vetenskapligt om
stridda och obevisade frågor experterna fråntas exepertrollen och den 
i stället ges till konsumenterna. 

Detta synsätt medför också att sådana tusenåriga metoder som 
suggestion, akupunktur och kiropraktik, alla omstridda av experterna, 
plötsligt ligger bra till, medan de allra senaste medicinska framstegen, 
såsom de avspeglas i massmedierna och hostmedelsreklamen, sätts på 
väntelistan några generationer innan de blir accepterade. 

Detta resonemang tycker vi bekräftas ytterligare när vi i nästa 
kapitel diskuterar riskerna med olika typer av behandling. 
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Kapitel lO 

Riskerna med medicinering/behandling 

§ 55 
Behörighet att utöfva läkarkonsten och från apotek för
skrifva jämväl häftigt verkande eller giftiga läkemedel till
kommer endast den, som inom riket aflagt medicinsk licen-
tiatexamen ... 

Författning för läkare 1902 

I den medicinska diskussionen sägs ofta - och på fullt allvar - att den 
eller den behandlingen, oftast då en lekmannabehandling, är overk
sam. Denna overksamhetsmyt är ett bekymmer i debatten, även om 
kunskapen att det är omöjligt att bevisa overksamhet börjar sprida sig. 
Det går - och detta gäller både realeffekten och totaleffekten - aldrig 
att bevisa overksamhet. Man kan bara bevisa att en effekt är positiv 
eller negativ! Här återkommer vi till det förut diskuterade konfidens
intervallet som innebär att en effekt kan bevisas ligga i genomsnitt 
t ex mellan 5 procent försämring och 20 procent förbättring. Om 
undersökningen görs mycket större, kan man kanske bevisa att effek
ten ligger mellan 0,5 procent försämring och 2 procent förbättring. 
Med allt större undersökningar går det att närma sig O, men det är 
både teoretiskt och praktiskt omöjligt att komma ända ned till O. 

Detta resonemang gäller för både positiva och negativa effekter, 
de senare också kallade biverkningar. Biverkningar av behandlings
metoder kan vara svåra att definiera och de kan vara ännu svårare 
att bestämma till sin storlek. När det gäller läkemedel kallas negativa 
effekter för biverkningar, när det gäller andra ämnen utan känd 
"botande" effekt talas om förgiftningar. Man säger ofta inom far
makologin att varje läkemedel som är effektivt och användbart axio
matiskt måste ha biverkningar. Om det inte finns några biverkningar 
finns det inte heller någon effekt! 

Vi vill inte hålla med om detta. Begreppet läkemedel är oklart och 
det innefattar medel med vitt skilda egenskaper. Vi vill föreslå en 
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uppdelning som på ett logiskt sätt ger stöd för sunda förnuftet vid 
bedömning av risken för biverkningar l förgiftning. 

(l) Hälsomedel/livsmedel 

För att bibehålla liv och hälsa behövs livsmedel, men då i betydelsen 
att de skall vara ett medel för ett fullgott liv. Många varor som i 
lagstiftningen kallas livsmedel borde egentligen kallas dödsmedel då 
de påskyndar sjukdom och död. Det mest typiska exemplet är tobak 
som enligt lagstiftningen räknas in bland livsmedlen. 

De flesta njutningsmedel är likaså skadliga. 
Ett annat exempel är starkt sockrat och färgat bröd som berövats 

sina essentiella näringsämnen såsom vitaminer och mineralsalter och 
i stället fått tillsatser av typen antimögelmedel. 

I princip är alla riktiga livsmedel lika viktiga. De behövs dock i 
olika proportioner. Fett, kolhydrater och protein behövs i relativt 
stora mängder. Mineralämnen, vitaminer och spårämnen behövs i 
mindre eller oerhört små mängder. Många av de livsmedel som be
hövs i små mängder har upptäckts först de senaste 50 åren, varför 
dessa fortfarande intar en särställning. Ofta kan denna typ av låg
koncentrerade livsmedel saknas eller finnas i otillräcklig mängd i 
vanlig mat. 

Eftersom brister på dessa mikroämnen kan framkalla sjukdomar 
vilka kan botas med små mängder lämpliga livsmedel, har de kommit 
att inrangeras bland läkemedlen av rent historiska skäl. 

Därvid glöms ofta bort att alla slags sjukdomar kan uppstå av brist 
på de gamla vanliga livsmedlen, t ex protein, salt eller vatten, vilka 
av tradition ej kallas läkemedel. Någon logisk skillnad finns således 
e j mellan dessa medel. 

Livsmedel är "läkemedel" som är helt ogiftiga och utan biverk
ningar i optimal (bästa möjliga) dosering. Deras placering bland läke
medlen har försvarats med att vissa vitaminer eller mineralämnen i 
onormala doser kan skada. Detta gäller dock i stort bara vitamin A 
och D samt möjligen vissa mineralämnen såsom järn eller zink. Detta 
ställningstagande är inte logiskt. När giftdefinitionen pressas sägs ofta 
att alla ämnen är giftiga; det beror bara på dosen! Av 50 liter vatten 
om dagen kan man dö, liksom av 1/2 kg koksalt! Med detta resone
mang är alltså allting giftigt, och livsmedel liksom arsenik blir båda 
"gifter"! Så absurt kan rimligen inte giftbegreppet uppfattas, och vi 
anser att livsmedel i optimal dos måste betraktas som ogiftiga och 

130 

att de definitivt inte bör inrangeras vare sig bland läkemedlen eller 
gifterna. De skall ej heller vara föremål för monopolhantering av 
läkare. Lagstiftningen borde snarast ändras på detta område! 

Vi instämmer med Hippokrates som sade: "En god kost är den 
bästa medicinen." 

(2) Ersättningsmedel 

Vissa körtlar kan på grund av medfödda eller förvärvade fel och 
efter operationer sluta fungera. Om deras produktion ersätts genom 
tillförsel utifrån, kan man tala om ersättningsmedel. Typiska sådana 
är insulin liksom matsmältningsenzymer i magsaft och bukspott. Vid 
sjukdom eller operation kan kroppen förlora vätska, salter eller blod. 
Detta kan behöva ersättas med "ersättningsmedel". Alla dessa medel 
är kroppsegna, som normalt finns hos den friska människan men som 
av skilda orsaker kan behöva tillföras utifrån. Dessa medel ger ej 
heller biverkningar under förutsättning att de tillförs i optimala doser. 
I onormala doser kan de liksom vatten eller koksalt bli "giftiga" om 
man vill missbruka innebörden av ordet gift. 

(3) Giftmedel 

Så kan majoriteten av våra s k läkemedel rubriceras och de är alla 
giftiga. Många är giftiga redan i de doser som ordineras, andra först 
vid måttlig eller stark överdosering. De är dessutom främmande för 
den normala ämnesomsättningen och finns ej i den friska kroppen. 
De kommer från växter eller är kemiskt framställda i fabriker. 

Begreppet giftmedel är logiskt och pedagogiskt eftersom det upp
märksammar både ordinatören och förbrukaren på riskerna med 
användningen. 

Vi menar inte med detta namn att giftmedel alltid är av ondo. Det 
finns situationer där de kan verka livräddande och även situationer 
där de kan hjälpa människorna från plågsamma symtom. Vid kort
varigt bruk kan de givetvis vara av stort värde (t ex narkos). 

Det är dock tveksamt om de annat än i undantagsfall kan vara 
lämpliga att använda under lång tid. 

Vi kan inte här gå in i en detaljdiskussion om alla dessa medel utan 
vill i stället belysa hur man skall skydda sig från förgiftningar fbiverk
ningar och hur de vetenskapliga test ser ut med vilka användningen 
idag omgärdas. 

Den myndighet som har ansvaret för dessa produkter är socialsty-
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r elsens läkemedelsnämnd som i huvudsak domineras av farmakologer. 
De säger själva att deras uppgift dels är att hindra att overksamma 

medel används, dels att tillse att riskerna med läkemedel är små. Vid 
riskbedömningen talas om risk/nytta-kvoten, oftast kallad "the be
nefitjrisk ratio". Man säger sig då väga de påvisade fördelarna mot 
den risk för biverkningar som alltid anses följa med ett verksamt 
läkemedel. 

Detta låter bra och betryggande. I fullständig avsaknad av mått 
både på nyttan och på biverkningarna är det dock rätt meningslöst 
att tala om en kvot, vilket är ett matematiskt begrepp. I själva verket 
görs denna avvägning subjektivt och mer eller mindre godtyckligt. 
Detta innebär givetvis inte att den beslutande myndigheten handlar i 
ont uppsåt eller slarvar, bara att fasta normer saknas. Bl a på grund 
av statistisk och logisk okunskap samt brist på fantasi har medel god
känts vars risker är oacceptabla och framför allt okända. 

Som vi förut diskuterat kan det inte bevisas att ett medel är overk
samt och då inte heller att det är ogiftigt. Det går alltså aldrig att med 
test bevisa att ett medel helt saknar biverkningar! Biverkningar kan 
dock avvisas av logiska skäl. (Se avsnitt Hälsomedel/livsmedel.) 

Total brist på biverkningar kan inte bevisas, men det är rimligt att 
kräva att biverkningsfrekvensen inte överskrider 10 procent, helst bör 
den kanske vara under l procent. Vi har förut sett att det kan vara 
svårt att vetenskapligt bevisa att ett medel har en gynnsam effekt. Om 
effekten är liten behövs mycket stora försöksserier. En effekt på 
l procent är i själva verket så svår att belägga att det kan ifrågasättas 
om en så liten effekt någonsin påvisats. Detta gäller även biverk
ningar. Om man vill fastställa att av en grupp giftmedelsbrukare högst 
l procent får ogynnsamma biverkningar, och vill avgöra detta med en 
två-stjärnig statistisk säkerhet, måste frekvensen av biverkningar hos 
en medicinerad grupp jämföras med en grupp liknande personer som 
inte äter några giftmedeL Helst skulle detta göras blint varvid jäm
förelsegruppen skulle få placebo. Då detta är praktiskt nästan omöj
ligt, får man konstatera att biverkningar av nocebotyp är lika obe
hagliga som "reella" biverkningar och räkna in alla. 

För att lämna en sådan 1-procentig garanti på biverkningsfrihet 
fordras, om symtomen/biverkningarna normalt förekommer hos 10 
procent av befolkningen, en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp 
på vardera 3,2 millioner personer. Kort sagt en omöjlig uppgift vilket 
innebär att några sådana garantier heller inte existerar. 

Om vi godtar att biverkningarna ökar med högst 10 procent, hur 
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stora serier skulle då behövas? Ja, siffrorna blir här något rimligare, 
32 000 personer i vardera gruppen behövs. Även här kan konstateras 
att sådana kontroller saknas. 

Låt oss tänka oss att biverkningarna består i en ökning av döds
fallen i vanliga sjukdomar och att dödligheten normalt ligger på 0,1 
procent. Då behövs en undersökning på 36 000 + 36 000 personer för 
att fastställa att en medicin inte fördubblar dödsfallen. Sådana under
sökningar har, så vitt vi vet, aldrig gjorts eller ens diskuterats och 
detta innebär att garantier saknas för att våra olika giftmedel inte 
har en sådan effekt. 

Nu menar kanske företrädarna för det nuvarande kontrollsystemet 
att detta resonemang är absurt. Man vet ju hur läkemedelsbiverk
ningar ser ut och behöver sedan bara kontrollera hur många sådana 
biverkningar som uppstår, när ett antal patienter behandlas med ett 
visst medel. Ja, det är ungefär så man går tillväga, det är bara det 
att ett tillräckligt antal patienter inte kontrolleras. Om man med 
två-stjärnig säkerhet vill utesluta att l procent av förbrukarna får en 
bestämd lättigenkännlig biverkan, t ex dör av medicinen, behöver 
460 personer behandlas utan att den aktuella biverkan (dödsfallet) 
uppstår. När det gäller dödsfall av mediciner borde deras antal egent
ligen vara under O, l procent. Då behöver 4 600 personer behandlas 
utan att dödsfall inträffar. Vid de flesta läkemedelsbedömningar sak
nas detta underlag när läkemedlet godkänns. Efter många års använd
ning i hela Europa eller på andra stora marknader kan sådana siffror 
uppnås och rapporteras. När det gäller sådana stora serier kan det 
med skäl betvivlas att kontrollen av samtliga personer varit tillför
litlig, och det är troligt att många komplikationer sluppit ur kon
trollnätet eller betraktas som av medicinen oberoende sjukdomar l 
dödsfall. 

Är nu detta resonemang riktigt, att bara kända biverkningar be
höver efterforskas? 

Nej, vi betraktar det som klart felaktigt. Om en medicin ges på 
prov och efter 10-60 minuter uttalade symtom, säg yrsel, huvudvärk, 
kräkningar, diarre eller stora röda hudutslag, uppstår, verkar det tro
ligt att ett samband finns. I själva verket har det omedelbara tidssam
bandet och det ovanliga symtomet efter intagandet ofta varit det 
enda bevis som krävts för att acceptera samband, s k anekdotisk 
bevisning. Med tiden har man lärt sig att det finns sena biverkningar 
som inte är lika lätta att identifiera. Blodet och benmärgen skadas av 
en rad läkemedel varvid brist på röda blodkroppar, brist på blod-
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plättar med blödningar eller brist på vita blodkroppar med infektio
ner kan uppstå. Dessa sjukdomar i spontan form är rätt ovanliga. 
När de uppträder efter medicinering räknar man med samband. Dessa 
komplikationer kommer ofta först efter veckor eller månader av 
medicinering. Ju längre tid som förflyter, desto osäkrare är sam
bandsfrågan. 

Med tiden har man funnit biverkningar som dels helt liknar van
liga sjukdomar, dels uppträder först efter åratals bruk. Den mest 
kända av dessa är njursjukdom med urinförgiftning och död efter 
10-20 års bruk av fenacetin, ett kemiskt medel som ingått i de flesta 
huvudvärkstabletter. 

I de sista av dessa dagar har det visat sig att vissa giftmedel kan ge 
cancer, men att detta tar 20-40 år. Mest känt är kanske ett röntgen
kontrastmedel, thorotrast, som gav upphov till ett 50-tal cancerfall 
efter en latenstid på upp till 40 år. 

Denna typ av biverkningar var egentligen aldrig väntade och de 
har heller inte haft uppmärksamheten riktad emot sig. De kan ha 
karaktären av svåra, dödliga och ovanliga sjukdomar som uppkom
mer först efter lång eller mycket lång latenstid, men de kan även 
ha karaktären av vanliga relativt lindriga symtom/sjukdomar som 
uppkommer efter kort eller medellång tid. Om en medicin efter några 
månader hos 10 procent av patienterna ger upphov till huvudvärk, 
sömnlöshet, lätta depressioner, magkatarr, yrsel, nedsatt minne, då
sighet, håglöshet, nervositet eller liknande vanliga och diffusa sym
tom, är detta inte en likgiltig fråga. För att utesluta sådana effekter 
måste den typ av undersökningar göras som vi först diskuterade, 
undersökningar med medverkan av en kontrollgrupp och sammanlagt 
omfattande hundratusentals personer! 

Vi saknar med nuvarande system garantier för att sådana biverk
ningar ej uppstår, och det mest bekymmersamma är att de ansvariga 
inte ens förstått de statistiska och metodologiska grunderna för dessa 
resonemang. Man hänger sig i stället åt fruktlösa försök på djur som 
delvis i onödan offras i meningslösa gifttest 

Nu bör rimligen läkemedelsbiverkningar relateras till medlets posi
tiva effekt och inte till sjukdomens svårighetsgrad. Om därför ett 
giftmedel har en livräddande eller mycket gynnsam effekt, kan kraven 
på bevis för ofarlighet sänkas, speciellt om garantier verkligen finns 
för den gynnsamma effekten. 

Även med måttliga krav på ofarlighet måste emellertid helt andra 
observationsserier krävas än vad som nu är fallet. Det skulle t ex 
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kunna tänkas att alla nya giftmedel först fick användas på prov under 
fem år och att under denna tid samtliga patienter som fått eller får 
medlet regelbundet observeras - inte som nu i vanlig sjukvård utan 
genom ett speciellt kontrollorgan som med regelbundna intervjuer 
följer patienternas hälsa. På detta sätt skulle garantier skapas för att 
inte biverkningar av typen vanliga sjukdomar missades så lätt som 
nu. Helst borde denna kontroll fortsätta upp till 40 år med hänsyn 
till cancerrisken. 

Vår nuvarande kontroll av riskerna med giftmedel måste ur veten
skaplig synpunkt anses vara dilettantmässig och befinna sig på ett 
anekdotiskt stadium vid jämförelse med de vetenskapliga krav som 
st·älls på ett bevis för positiv effekt. 

Att situationen inte är särskilt lyckad framgår av den tilltagande 
misstro som utbreder sig beträffande giftmedeL Det framgår även av 
det faktum att 12-18 procent av intagningarna på olika medicinavdel
ningar förorsakas av behandlingsframkallade sjukdomar, huvudsak
Iigen via läkemedeJ.43 

Neurosedynkatastrofen, SMON-katastrofen och fenacetinkatastro
fen är de tre mest kända och identifierade resultaten av ett okritiskt 
användande av giftmedeL Vi är rädda för att liknande, ännu ej upp
täckta samband är vanliga och att en orsak till den allt större sjuk
ligheten i de s k civiliserade länderna är det tilltagande bruket eller 
missbruket av giftmedeL Frekvensen av allergi, cancer, nervösa och 
reumatiska sjukdomar samt åderförkalkning ökar raskt, och även om 
det inte är rimligt att ge giftmedlen skulden till allt detta, kan inte på 
vetenskapliga grunder uteslutas att de medverkar i större eller mindre 
utsträckning. 

Läkekonstens första plikt uttyddes enligt Hippokrates i sentensen: 
"Primum est non nocere" - det viktigaste är att inte skada! 

Vår nuvarande giftmedelspolitik lever inte upp till denna regel. I 
stället ägnas huvuddelen av krafterna åt att förfölja helt ofarliga 
medel och metoder, förebärande att deras effekt ej är bevisad. 

Att en sund kost och -avstående från giftiga njutningsmedel är 
hälsosamt är uppenbart för det sunda förnuftet, men kan vara svårt 
eller omöjligt att bevisa med de metoder som nu krävs av våra offi
ciella medicinska myndigheter. 

Där har dubbelblindtesten kommit att bli det enda kommunikations
medel som denna myndighet låter sig påverkas av. Att de sedan 
saknar kunskap om denna metods begränsningar gör att folkhälsan 
har kommit i händerna på alldeles fel personer. 
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För de statistiskt intresserade kan sägas att siffrorna på gruppstor
lekar har framräknats under följande förutsättningar: chansen för att 
påvisa det man föresatt sig i undersökningen skall vara 95 procent. 
Konfidensen för att den maximala ökningen av biverkningsfrekvensen 
är mindre än den angivna skall vara 99 procent. I nedanstående tabell 
utgör den översta horisontella sifferraden olika procentvärden för den 
normala frekvensen av olika symtom/variabler medan den vänstra 
vertikala sifferraden utgör procentsiffror för den ökning av biverk
ningsfrekvensen man vill utesluta. 100 procent ökning innebär alltså 
en fördubbling av biverkningarna. Siffrorna inne i tabellen utgör de 
behövliga gruppstorlekarna, varvid skall noteras att två sådana grup
per behövs. 

ökning av 
"normal" 
frekvens "normal" frekvens (%) 
(%) 

0,10 0,50 1,00 5,00 10,00 25,00 50,00 
360000000 71 000 000 35 000 000 6 800000 3 200000 1100 000 360 000 

10 3 600000 710 000 350000 68000 32000 11000 3 600 
so 140000 28 000 14000 2700 1300 430 140 

100 36000 7100 3 500 680 320 110 36 
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Kapite/11 

Hur skall kvacksalveri förhindras? 

Kvacksalveri är ett ord med mycket negativ klang och det används 
för att stämpla personer som antingen genom sina åtgärder skadar 
sjuka människor eller lurar av dem pengar utan att göra någon nytta. 

Vid försök att logiskt analysera begreppet kommer man lätt in på 
kvantitativa och statistiska bedömningar. Ingen terapeut vågar väl 
säga att han aldrig givit en overksam behandling eller aldrig skadat 
en patient genom olämpliga metoder eller medel. 

Det som skall karakterisera kvacksalvarna är att de gör sådana 
handlingar ofta eller nästan jämt. 

Det är, som vi har sett av diskussionen om vetenskapliga bevis, svårt 
eller omöjligt att i ett enstaka fall avgöra om en behandling varit 
overksam eller gjort skada. Hur förloppet än blivit, skulle det ha 
kunnat bli lika/sämre om ingenting gjorts. 

Omöjligheten att säkert fastställa behandlingseffekt har kanske va
rit orsaken till att man med ett Alexanderhugg löst upp den gordiska 
knuten och sagt att de som samhället godkänner som terapeut kallas 
legitimerade. Alla andra är kvacksalvare! 

Så är det i Sverige, där kvacksalverilagen ger regler för vilka som 
är kvacksalvare. 

Även om en person alltid botade och aldrig skadade blir han, utan 
samhällets legitimation, stämplad som kvacksalvare. Man förväntar 
sig att de legitimerade alltid gör det rätta och kvacksalvarna alltid 
har fel. 

Det är givetvis behagligt att få en sådan monopolställning som legi
timationen innebär, men det medför också ett stort ansvar, inte bara 
för de legitimerade utan även för den övervakande myndigheten. 

Den medicinska yrkeskåren och dess övervakare är givetvis ansvars
fulla och kunniga personer som försöker göra sitt bästa inom ramen 
för arbetstidsreglering och kompetensområde. Vi tvivlar ändå på att 
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kvacksalveri numera kan definieras genom skiljelinjen mellan legiti
merade och icke legitimerade och vill föreslå en ny definition. 

Orsaken är bland annat att denna bok kan uppfattas som ett "fritt 
fram" för okontrollerat kvacksalveri. 

Om det nu för majoriteten av terapimetoder saknas invändningsfria 
dubbelblindtest, om de som eventuellt finns inte är generaliserbara 
och om de föreslagna alternativa testmetoderna ännu ej blivit an
vända, vad skall man då kunna lita på? 

Vi har rekommenderat det sunda förnuftet och vi vill även att 
placeboeffekten skall räknas som en fullgod terapi. Den fungerar bra, 
kanske bäst, i händerna på kvacksalvare! Skall det då vara fritt fram 
för kvacksalvarnas "placeboterapi"? 

Ja, det menar vi faktiskt. Om konsumenterna/patienterna är nöjda, 
så är vi nöjda. De legitimerade får försöka sk,ärpa sig och öka sin 
placeboeffekt. Dessutom bör de ha lärt någonting under sin utbild
ning och kunna konkurrera ut i varje fall de sämsta kvacksalvarna. 
Kanske en nedtrappning av biverkningarna hos officiella metoder 
skulle vara en bra hjälp. 

Kirurgerna kan i stort känna sig trygga och likaså de som behand
lar livsfarliga sjukdomar. Där vågar konsumenterna nog inte experi
mentera. För en rad alldagliga, svårbotade och vanligen mindre far
liga sjukdomar bör man dock vara tacksam om det finns effektiva 
placeboterapeuter, helt oberoende av eventuell legitimation. 

En av de stora riskerna med kvacksalvarna har sagts vara att de 
lurar patienterna med "overksam" behandling. Därigenom undandras 
de "riktig" behandling som skulle kunna ha räddat livet eller hindrat 
invaliditet. Speciellt anses detta gälla cancersjukdomar. 

Vi är inte övertygade om att sådana händelser är särskilt vanliga, 
även om enstaka fall givetvis kan påvisas. Det intressanta är om så
dana situationer är vanligare när man går till kvacksalvare, än när 
man söker läkare. Det måste i sanningens namn erkännas att även 
läkare ibland tar fel och försummar att i tid upptäcka och behandla 
farliga sjukdomar, t ex cancer. 

Konsumentupplysning i våra dagar skall enligt vår konsumentom
budsman vara sann. Man får inte gå ut med obevisade påståenden 
om att en sjukvårdsvara har en effekt om det inte kan bevisas. Även 
konsumentombudsmannen kräver numera dubbelblindtest och lagen 
gäller även läkemedels- och sjukvårdsområdet. 

Det gäller alltså att i dubbelblindtest bevisa att en kvacksalvare gör 
mer försummelser än de legitimerade. Annars får man egentligen inte 
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gå ut med påståendet att kvacksalvarnas verksamhet kan innebära 
sådana risker. 

Ä ven om de skulle försumma lika mycket eller mer än läkarna, 
tycker vi att det är rimligt att låta konsumenterna få bestämma något 
och använda sitt omdöme. De förstår säkert att de utsätter sig för 
en viss risk när de söker kvacksalvare i första hand. Man får fritt 
köpa bilar, sprit, tobak, rullbrädor, mopeder och motorcyklar. Varför 
denna enorma förmyndarmentalitet när det g-äller marknadsföring 
av terapi? 

Vi vill i stället att den övervakande myndigheten sätter in alla 
krafter på att förhindra att farliga metoder används och saluförs. 
Detta vare sig de lanseras på sjukhusen och av läkarna eller kommer 
från kvacksalvare. 

Vi skulle rent av vilja definiera kvacksalveri enbart såsom använ
dande av metoder l terapeuter som skadar. 

Då overksamhet är omöjlig att bevisa kan sådan inte ligga till 
grund för kvacksalveridefinitionen. Dessutom är overksamma be
handlingar rätt harmlösa! 

Med denna nya definition kan kvacksalvare återfinnas i alla läger. 
Det bör även i fortsättningen gå att skilja på läkare (som är legiti
merade) och icke legitimerade terapeuter. Dessa kan t ex kallas folk
terapeuter i stället för kvacksalvare. 

Även om vårt skol- och universitetsväsen just nu befinner sig i en 
vågdal kan man hoppas att läkarna och de andra legitimerade tera
peuterna med tiden skall bli så duktiga att de klart skiljer sig från 
folkterapeuterna, och att detta blir uppenbart för konsumenterna som 
d-ärefter mestadels kommer till rätt fålla. 

I den mån folkterapeuter finns kvar fyller de säkerligen ett behov 
och må härja fritt, dock med förbehållet att deras eventuella skadlig
het skall granskas lika strängt och med samma metoder som skadlig
heten hos de legitimerade. 

Må alltså skallet mot overksamhet tystna och overksamhetsmyten 
dö. Må "placeboeffekten" Ja sin berättigade hedersplats. Må likaså 
de människor som föredrar en folkterapeut före en läkare få ta den 
lilla risken att en farlig sjukdom ej blir behandlad i tid. Rättigheten 
för individen att fritt få välja vård bör kunna vara värd denna ur 
vetenskaplig synpunkt helt obevisade och i varje fall lilla risk. 
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Kapite/12 

Sammanfattning 

Kapitel 1: Den medicinska vetenskapen har en imponerande fasad 
och har lånat många fina fjädrar från andra vetenskaper. Bakom 
fasaden finns emellertid fortfarande stora luckor, inte minst när det 
gäller diagnostik och terapi. 

Kapitel 2: Den medicinskt vetenskapliga utvecklingen från en beprö
vad erfarenhet fram till våra nu använda statistiska metoder skildras. 
I denna utveckling står det randominiserade dubbelblindtestet som 
kronan på verket. 

Kapitel 3: Placeboeffekten är en märklig företeelse i den biologiska 
världen. Om en patient tror att någonting skall hjälpa honom, blir 
han ofta frisk av denna tro även om medlet "i sig" är helt overk
samt. Den teoretiska bakgrunden och historiken kring placebobegrep
pet beskrivs. 

Kapitel 4: Praktiska exempel på placeboeffekten lämnas i samband 
med läkemedelsprövningar. Historiska placeboeffekter skildras allt
ifrån voodoo som kunde döda människor till undren i Lourdes som 
räddade liv. Placeboeffektens stora värde betonas. 

Kapitel 5: Placeboeffekten i samband med kirurgiska ingrepp disku
teras. Kan denna terapiform anses vara vetenskapligt bevisad i avsak
nad av dubbelblindtest, eller är hela effekten bara suggestion? 

Kapitel 6: Det vetenskapliga och statistiska underlaget för dubbel
blindtesten diskuteras, liksom alla de felkällor som finns vid använd
ningen av denna metod, vilken anses vara grunden och förutsätt
ningen för vetenskapliga terapibevis. 
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Kapitel 7: Även om man skulle utföra ett perfekt dubbelblindtest 
enligt alla konstens regler - vilket knappast ännu gjorts - har detta 
test allvarliga vetenskapliga och logiska brister som diskuteras. Spe
ciellt en felkälla, interaktion - samverkan - mellan placeboeffekten 
och medicinen diskuteras. Denna innebär att man ofta inte kan dra 
några slutsatser om en terapieffekt i en annan situation än just den 
där den blivit prövad. 

Kapitel 8: Om grunden för den medicinska vetenskapen har raserats 
eller ifrågasatts bör alternativa metoder rekommenderas. Detta görs 
och följande testmetoder för terapi föreslås: "Envar sin egen farma
kolog", "SM i terapi" och "Det longitudinella överlägsenhetstestet". 

Kapitel 9: Måste alltid krångliga, ifrågasatta och "vetenskapliga" 
metoder användas när något skall bevisas? Nej, genom ett försiktigt 
användande av det sunda förnuftet kan ofta säkra resultat ernås. Det 
sunda förnuftets gränser diskuteras, liksom hur det skall användas. 
Det ifrågasätts om experter kan anses ha sunt förnuft inom sitt spe
cialområde. De har så mycket lärdom som förmörkar det sunda för
nuftet när detta kommer i konflikt med ana kunskaperna! 

Kapitel 10: Om det nu är svårt eller omöjligt att bevisa att en be
handling är verksam, hur skall då ofarlighet kunna bevisas? Detta 
går inte heller, och författarna hävdar att i jakten på obevisade och 
påstått overksamma metoder biverkningssidan starkt försummats. 
Garantier för att våra läkemedel, här kailade giftmedel, t ex fördubb
lar dödligheten saknas. 

Kapitel 11: Är ur strikt vetenskaplig synpunkt några behandlingsme
toder säkert bevisade? Placebo- eiler suggestionseffekten är den största 
och därmed viktigaste av alla terapiformer. Man säger ofta att kvack
salvarna är de som behärskar denna behandlingsmetod bäst. Är det 
då fritt fram för kvacksalveriet? Nej, läkekonsten har säkert en 
framtid även i händerna på de legitimerade experterna, bara dessa 
ser till att åstadkomma en bättre placeboeffekt och minskar sina me
toders biverkningar. Kvacksalveri kan definieras- inte som overksam 
behandling utan som skadlig behandling oberoende av vem som 
ger den. 

141 



Slutord 

Kära läsare, speciellt patienter. Är ni nu grundligt förvirrade och 
frågar: "Vad skall man egentligen tro?" Ja, tror ni bara tillräckligt 
starkt på någonting är det en god början. Använd sedan ert vanliga, 
r·ätt goda omdöme. Är man svårt och akut sjuk bör läkare uppsökas. 
Om man utan framgång behandlats lång tid och sjukdomen blivit 
kronisk, kan folkterapeuterna efter tycke och smak gott anlitas -
med en läkarkontroll då och då. På lång sikt får man ha hopp om 
läkekonstens framtid och framsteg. Tyvärr är "livet kort, konsten 
svår och erfarenheten bedräglig", vilket gäller både lärde och lekmän. 
Vi har dock i Sverige kanske världens dyraste och mest utbyggda 
sjukvård, varför situationen inte kan vara helt hopplös. Vi har likaså 
sannolikt världens bästa naturläkekonst Vi hoppas att denna bok 
med tiden skall kunna bidra till att göra båda bättre. 
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