Toxisk Epistel
Skolmedicinens blinda skamfläck

F

ör precis ett år sedan skrev
jag en artikel (se 2000-Talets
Vetenskap nr 1/2011) under
rubriken “Endokrinologmaffian och Scandlab”. Den var
föranledd av att några kända endokrinologer på DN-debatt julen 2010 gått till
hårt angrepp mot analysföretaget Scandlab, som kort och gott utmålades som ett
bluff-företag. I den debatt som utbröt på
Internet visade det sig att 95 procent av
de människor som anlitat Scandlab för
att få rätsida på sin hälsoproblem tyckte
att Scandlabs tester varit till stor hjälp.
Den intensivaste debatten fördes på
Andreas Eenfeldts blogg Kostdoktorn.se.
Alldeles nyligen var det dags igen. Denna
gång var det Vetenskapsradion som tog
till storsläggan mot Scandlab. I reportaget påstod expertläkare att hypotyreos
typ 2 är en diagnos som inte finns. En
wallraffande reporter lyckade få en medarbetare på Scandlab att övertolka reporterns labsvar. Trots att labsvaret i stort
sett var normalt tyckte medarbetaren att
reportern borde låta sig behandlas. Även
denna gång passade Kostdoktorn Andreas Eenfeldt på att sabla av Scandlab
ordentligt med ett inlägg med rubriken
“Hormonskandal på Scandlab”.
I skrivande stund (30 januari 2012) har
detta inlägg renderat 230 kommentarer,
varav 95 procent är kritiska till Vetenskapsradions larmjournalistik och till
Kostdoktorns skolmedicinska hållning.

Genomgående kom rösterna från personer som själva blivit illa bemötta i sjukvården och som sökt och fått hjälp på
annat sätt, ofta via Scandlabs tester.
Två röster ur kommentarerna
Signaturen Anna skriver: ”Hade den
offentliga sjukvården tagit sina patienter
på allvar hade inte vi alla behövt söka oss
till Scandlab, men när vi får höra att vi är
friska trots att vi mår skit, så söker vi oss
någon annanstans.”
Signaturen Gunnel skriver: ”Jag har
bara positiva erfarenheter av Scandlab
och kan inte förstå hur journalisten kan
ha fått råd och behandling för friska
provsvar. Hypotyreosvården av idag är en
stor skandal, i klass med kostråden till
våra diabetiker.”
Sammanfattningsvis verkar läget ganska låst. Inte mycket har förändrats
under det år som gått. Däremot har snaran dragits åt runt Scandlabs hals, eftersom Socialstyrelsen utreder om företagets
tester ska förbjudas eller inte.
Blickar vi utanför Sveriges gränser tycks
det dock hända saker. I Storbritannien
har brittiska Socialstyrelsen (GMC)
beslutat att tillåta den 69-årige läkaren
Gordon Bruce Skinner att behandla patienter med hypotyreossymtom med
sköldkörtelhormon, trots att de inte haft
avvikande blodprover, eller då han gett
patienter naturligt sköldkörtelhormon
istället för syntetiskt tyroxin (Levaxin).

Tiotusentals sjuka med symptom på odiagnostiserad hypotyreos i Storbritannien
kan till slut få en diagnos och effektiv
behandling. Den friande domen avkunnades av GMC den 17 november 2011.
Efter sju års kamp kunde Gordon Bruce
Skinner få sitt namn rentvått.
Vi kritiserar ofta sjukvården för att ägna
sig åt medikalisering. Många som blir
kallade till doktorn känner sig friska,
men efter några blodtester så har man ett
antal recept på mediciner med sig hem
och har förvandlats från en frisk människa till en sjuk patient. Hypotyreospatienter är ofta jättesjuka när de söker sjukvården men får besked om att de är friska,
eftersom blodproverna inte visar något.
Kunskapen om hypotyreos typ 2 är gammal (se 2000-Talets Vetenskap nr
4/2007), fast tillståndet då inte hade
något eget namn. Ett betydligt större
problem är övermedicineringen av våra
äldre som sker med myndigheternas och
läkarnas goda minne.
Skriver man in sökordet "sockersjuka" på
Socialstyrelsens hemsida får man noll
träffar. Däremot får man ett antal träffar
om något som heter "diabetes". Enligt
Socialstyrelsen finns inget som heter
sockersjuka. Betyder det att sjukdomen
inte finns?
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m du inte är medlem i föreningen
SARA eller prenumerant på 2000Talets Vetenskap bör du bli det.
Medlemskap i föreningen SARA kostar
190 kr för år 2012 inom Norden. Utanför
Norden, 220 kr. Då inkluderas hela 2012
års tidningsutgivning (5 nr). Som medlem hoppas vi att du efter förmåga sprider
tidningens kunskaper om hälsa, miljö och
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samhälle. Genom tidningen får du kallelse
till föreningens årsmöte, där du kan delta
i föreningens demokratiska beslutsfattande.
Gör så här
Skriv ditt namn och adress på ett inbetalningskort för postgiro. Skriv föreningen
SARA som mottagare. Betala in beloppet

till plusgiro 429 39 38 - 9.
Eller anmäl dig som medlem direkt på
vår hemsida: www.2000taletsvetenskap.nu
Enbart prenumeration kostar 230 kr
inom Norden och är främst avsedd för
företag, institutioner, bibliotek m.fl.
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