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Pseudovetenskapi
domstolar
T ra u mati sk cancer
Med "traumatisk cancer" menasatt
nlgon fflr ett slag pi kroppen, och att
det
inom nAgradagar eller veckor
Den amerikanskerdttsvetarenPeler
upptrdderen cancersvulstpi platsenfor
Iluber har gitt i nirkamp med
slaget.
Det har kinge statt klart att
anvdndningeni domstolarav
traumatisk
cancerinte finns. Cancer
pseudovetcnskap,
eller
"skrdpvetenskap"
kan inte uppst6,i vart fall inte sfl
(junk science)som
snabbt,
som en fiiljd av enstakaslag
han kallar den. De som stflr for (den
cgentliga)vetenskapenvid rdtteg6ngar e l l e r a n dra trauman.
Teorin om traumatiskcancerhar
zir i allmdnhetexpertvittnen.Det dr
haft
storre framging inoni juridiken dn
ocksi i huvudsakgenom partsinkallade
inorn
medicinen.Medicinska
expertvittnensom pseudovetenskapen
"expertvittnen"har i ett stort
antal fall
har ff;tt utrymme i det anrerikanska
lyckats
overtyga
domstolar
om
att
rdttsvhsendet.
cancerkan uppstl pi detta sitt. Detta
pflgick
frln I9Z}-talet fram till 1970bilp
e
d
a
l
e
r?
Fe l k opplade
talet.
Sedan
desshar domstolarnaI{uber gir igenom en rad olika
minga Srtiondenforsenat- hunnit
pseudovetenskapliga
ldror som har
ikapp ldkarvetenskapen
pl dennapunkt.
vunnit anklangi amerikanska
Till
forsvar
for
dc
domare
som f?iste
domstolar.Ett av de miirkligastefallen
"traurnatisk
tiiltro till
cancer"ska dct
giillde ett bilmiirke onl vilket det hette
srigas
att
deras
domslut
i mf;ngafall var
att bilarna ibland plotsligt accelererade
mer
hedervdrda
dn
domskdlen.
Fallen
ndr man tryckte pi bromspedalen.Ndr
"traumatisk
med
canccr" var oftast
de forsta rapporternaom sidana
Peter W Huber, Galileo's Revenge.
Junk Science in the Courtroom. 199I.

arbetsskademil.Cancernhade lorsatt
dcn sjuke och hansfamilj i en myckct
s v i r e k onomi sksi tuati on.Om
domstolenforklaradeatt cancern
beroddepl det slag mot kroppensonr
han hade fAtt pl arbetsplatsen,
si skullc
skadestindsdrenden.
Tillsammansmed
"experter"
familjeekonomin
kunna
gcnom
rdddas
en handfull entusiastiska
ersdttning
frin
lyckadcsde ocksi fi utverkabetydandc
arbetsskade
forsikri ncen.
summor, delvis som skadestAnd
men
framfor allt gcnonr forlikning.
Anti-kriiknredel
Bilforetagetgjorde dessutomen stor
Vid borjan av 1980-taletdeklareradeen
forlust genom minskad fors:iljning.
enskild
forskareatt en ny
I sjzilvaverket var tillverkarenhclt
neurosedynskandal
var pi vdg. Det
oskyldig till dessahhndelser.I flertalct
fall hade en fcirvirrad forare energiskt gillde Benedictin,ett ldkemedelsom
frdmst anvdndesmot (svirt) illamiende
tryckt pi gaspedaleni tro att han
vid
graviditet.Bevisningenfor detta
tryckte pl bromsen.
episodernfldde allmdnheten,hcirde
fltskilliga biliigare av sig till de
advokatersom forsokte fi ut skadestind
av biltillverkaren. Advokaterna fick
ddrfor en diger samling av

pf,stfrendevar emellertid obefintlig, och
den medicinskaexpertisenansflgatt
anklagelsernavar ogrundade.
Bristen pi vetenskapligbevisning
hindrade inte advokater frin att med
stor frenesi samla in fall av lcvinnor
som hade tagit Benedictin och som ffltt
skadadebarn. Med det insamlade
matcrialetsom underlagdrog de igflng
omfattanderdttsligaprocesser.For
ldkemedelsforetaget
blev processandet
en dyr affdr, och irdr kostnadenvar
uppe i 100 miljoner dollar beslutade
foretagetatt dra tillbaka mcdlet frfrn
marknaden.Nigot nredicinsktskiil att
dra tillbaka preparatetflberopadesinte,
utan sk:ilenvar rent ekonomiska.
Huber rapporteraratt dvcn de andra
anrerikanskaliikcmedelsforetagen
har
dragi t l drdornav dcnna er f ar cnhet .
Inget av dcssaforctag utvecklarnumera
nlgra nya l:ikemedcl l'iir graviditetsrelateradebcsvdr. Riskernafcir
kostsamnrarittegf,ngarbedomssom
al l tfor stora.
K ej sarsni tt
Overhuvutttagethar missfalloch
nri ssbi l dni ngar
bl i vi t ett om r ide f or
intensivjuridisk aktivitet i USA. Den
storaanvdndningenav kejsarsnitti USA
hdngerbl a sammanmed detta.En
forlossningsldkare
som inte gjort
kejsarsnittriskeraratt stlmmas om
barnet fods med en skadasom
advokateroch derasexpertvittnenvill
hdnfora till t ex syrebristvid
forlossningen.
Dessa rittsfall [r mycket ommande,
och de har ddrfcir stora chansertill
framgflng infor jurydomstolar. For
advokaterna,som tar ut procent pi
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skadestinden, dr sldana fall en god
inkomstkdlla.
"Omkring fyra miljoner barn fcids
friska varje flr. Glom dem. Cirka
4000 barn fods med cerebral
forlamning. Glom de flesta av dem
ocks6. Men (lit oss s?iga)400 av dem

ilrl{,

hade en komplicerad forlossning.
Detta dr de fall som det dr mest
troligt att domstolar fir behandla."
I New York har en illegal handel med
personuppgifter om skadade barn
avslojats. For tio Ar sedan fick
sj u khus per s onal 2 0 0 0 d o l l a r fo r
j o u rnaluppgif t er om b a rn s o m fo tts
med skador. Med dessa uPPgifter
som grund tog advokatfirmor
ko n tak t m ed f am il i e n o c h fo re s l o g
rdttegAng.
Frin TBC till Aids
Ndr tuberkulosen var som mest utbredd
fick amerikanska domstolarbehandla
klagom8l frin fastighetsdgareotrh
grannar som ville ha bort
"smittsamma" lungsotspatienterfrin sin
nirhet. Pi senare ir har flera liknande
riitteglngar dykt upp. Nu giiller det inte
ldngre tuberkulos utan AIDS.
Siikert som amen i kyrkan kommer
det dl fram expertvittnen, som infor
domstolen hf,vdar att aids sprids genom
nysningar och hostningar.(Den gingse,
och mycket viilbelagda, uppfattningen
1r att sjukdomen inte kan spridas pi det
siittet.)
ar tqSO frtntog en domstol i
Indianapolis en hiv-smittad fader hans
umgdngesritt med dottern. De ovriga
fall som Huber refererar har ddremot
avgjorts till de AIDS-sjukas fordel.
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" D o c to r D eath"
Atltfor kortfattat (Pl 1a rader)
behandlar Huber fallet med JamesP
"Dr.
Grigson, vanligen benlmnd
Death". Tack vare bokens
kiillh?invisningarvar det dock liitt att
inhdmta fler uppgifter. (Jag bygger hdr
pn en artikel i New York Times 10/6
1988, sid 89.)
Dr Grigson ir en psykiaterbosatti
Dallas, Texas, som har specialiseratsig
pl att vittna infor domstol om
brottslingars farlighet. Aklagarna
behover hans hjdlp bl a ddrfor att lagen
i Texas inte tilltter dodsstraffannat f,n
om den domde kan forvdntas begfr
ytterligare vlldsbrott. Dr Grigson hade
fram till L988 vittnat i 111 fall dtir
flklagaren krivde dcidsstraff.I samtliga
dessa fall stodde Grigson kravet om
dcidsstraff,och i 102 av dem utdomdes
nDr.
ocksfl dodsstraff. St hir kan
Death" siiga till juryn:
"Han skulle bli en si svirartad
sociopat som det ir mojligt att vara.
Det Ir inte en sjukdom, s6 det finns
ingen behandling.Det finns

ingenting som kan goras med
medicin, psykiatri eller
rehabilitering. Hans beteende
kommer att fortsdtta oavsettvar han
dr, oavsett om han finns innanfor
eller utanfor f;ingelset."
D et ameri kanska psykiat er f or bundet
(A meri can P sychi atri c Associat ion)
har offentligt tagit avstAnd frAn
Grigsons forehavanden i
domstol arna. E nl i gt samf undet f inns
det over huvud taget ingen
moj l i ghet att l A ngsi kti g t bedom a
risken for att en mdnniska beoAr
vAldsbrott.
Pengar som drivkraft
Huber dr starkt kritisk mot de
professionellaexpertvittnena,som fir
en stor del av sin forsorjning genom att
framtrddasom vittnen. Det dr,
framhflller han, oftast inte de
skickligaste ldkarna och forskarna som
viiljer att tillbringa en stor del av sin tid
infor domstol. Dhremot kan detta vara
en lukrativ verksamhet.
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Insiktsfullt om NewAge
"Det dr pengar som driver
rdttssokandetill domstolen.Det dr
pengarsom betalaradvokaterna.Det
dr pengar som drar till sig deras
expertvittnen. Pengar kan, i sjrilva
verket, skapa experter ddr det
tidigare inte fanns nigra."
I Roc k v ille, M ar y la n d fi n n s e n fi rma
med namet The Medical Legal
Consulting Service. Den sysslar med att
fcjrmedlamedicinska experter 6t
advokater. I sin sjdlvpresentation
utlovar firman:
"Om den forsta doktor som vi
fornedlar inte hiller med om din
juridiska teori, st forser vi dig med
namnetpi en annanldkare."
H u b er m enar at t e x p e rtv i ttn e ni n te
b o rd e t illA t as at t v i ttn a o m s i n e g e n
p e rs onliga A s ik t . I s td l l e t b o r d e
utfrAgas om den gingse Asikten i
den "relevanta gruppen av experter"
("re lev ant c om m un i ty o f e x p e rts " ).

ger inte minniskan nigra gudomliga
krafter, eller nigon rdtt att stdlla
ansprlk pA Gud. Anklagelsenfor magi
drabbar inte bara New Age utan i lika
Den norskejournalistenJan Inge SOrbO hog grad den s k framgflngsteologin
har skrivit en debattbokom hur kyrkan (som i Sverige representerasav Livets
"dr det
bor mcita utmaningen frln de nyandliga Ord).Inom bida riktningarna
riktningar som gtr under bendmningen den andliga civermdnniskansom vi ser
konturernaav". Denna skiljer sig frln
New Age. Rcdovisningcnom New Age
"enkla
iir insiktsfull men kortfattad,och storre andragenom att att ha ldrt sig
tekniker for att ffl kraft, skaffa sig
delen av boken handlarom kyrkans
tillriicklig tro for att befalla over
den
pietistiska
riktningens)
(slrskilt
makternaoch dirmed skaffa sig det
svagheteroch hur man bor rida bot pi
man behciverav andlig makt och
dem. Han varnar for byrflkratisering
materi
el lri kedom" . D et handlarom at t
och for principlos anpasslighet
"finna sina andliga
krafter, bli stark
gentemotnya stromningari samhdllet,
och anvdnda den kosmiska kraften f<ir
och foresprikar att man ska liigga
att
skapasig sjdlv ett bdttreliv".
vid
de kyrkliga ritualerna.
storre vikt
Infor
dessatendenseri tiden menar
SOrbOskanskeviktigaste kritik av
SOrbgatt kyrkan mflstes?illasig till
New Age dr att den upphdver
rationalitetensforsvarareoch gora
skillnaden mellan magi och religion.
"att
gemensam
sak mot "ett dyrkandeav
skaffa sig tillging till och
Magi dr
den starka individen som isidosdtter
makt over de gudomliga krafterna".
alla
tankenskrav".
Den religion som han sjilv foresprikar
SOH
Jan Inge Sorb6, Svar till en scltaman.
Om New Age och en kyrka pd flykt,
EFSforlaget 1992.

For att utrona expertvittnenas
tro var dighet bor de o c k s A
d o ms t olar naf or ho ra d e m o m h u r
d e ras k om pet ens 6 r d o k u m e n te ra d ,
om hur ofta de vittnar och for vem,
etc.
I S v er ige A r pr o fe s s i o n a l i s e ra d e
e xp er t v it t nen annu e n t6 ml i g e n
ma rg inell f or et eel s e , o c h
pseudovetenskapen har inte alls
h a ft s A dana r A t t sl i g a fra mg A n g a r
som i USA. Det hindrar inte att man
mAste vara vaksam.
Pseudovetenskap brukar inte gora
h a l t v id nat ions gri n s e r.
Sven Ove Hansson
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