Reklameller riktig tidning

- orr FamiljeTidningenochLiv & Hiilsa

Hjiirtinfarkt, dflligt minne
reumatism, barnltishet. AIlt
fixar sig med naturmedel och
kosttillskott. Det hiir budskapet
sprids i ett par tidningar som
pi ytan ser ut som
journalistiska produkter, men
som till stiirsta delen frr ren
rektram.Frilansjournali sten
Clharlotta Sjiistedt har kikat
bakom ytan.
FamiljetidningenFritid & Hiilsa heter
den ena tidningen och den andra heter
Liv & Hdlsa. BAda gick ut till samtliga
hushAlli Sverigei borjan av iret.
Kanskehar du kastat en hastig blick i
nAgonav rJeminnan de fitt fladdra ner
i kassenmed gamla tidningar. Minga
av artiklarna dr skrivna enligt formeln:
PersonX har blivit fri frAn krdmpan y
eftcr al"tha tagit preparatetZ. Hon
eller han har blivit pigg och alert och
allt dr bara solsken.Rynkorna har
sldtatsut, vdrken f6rsvunnit, kilona
ramlat av.
I Familjetidningen pflstfisart C-vitamin
kan bota barnloshet.Den kanskemest
uppseendevdckandeartikeln har
rubriken "Selenkompenserarosunda
levnadsvanor".En bild visar ett paket
selentabletterbrevid ett askfat med
fimpar.
- Rent skojeri. Det dr viildigt farligt och
fullstiindigt ogrundat att pflstfl nAgot
sint, sdger docent Karl Swedberg,chef
for hjiirtsektionen pi Ostra sjukhuset i
Goteborg.
Han anser ocksi att tidningen ger
missvisandeinformation om coenzvm
Q10 eller ubiqinon. Tidningen skriver
att varje recept pi hjiirtmedicin borde
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innehilla en rekommendationpi e10tillskott ftir att ge patienten chans till
forbiittring.
- Det finns vissaindikationer pi att det
kan ha en marginell effekt att ge e10
vid en del hjiirtsjukdomar,men dA ska
det vara i mycket hogre doser dn det
hiir kosttillskottet,sdgerKarl
Swedberg.
PolisenBertil Fredrikssondr en av dem
som berdttat for Familjetidningenhur
frisk han blivit sen han borjade iita
Q10. Han har haft tvfl hjiirtinfarkter,
och preparatetBio-Qinon som
innehiller Q10 iir "kanonpillretsom
sattjdttefart pi energin"for Bertil
Fredriksson.I{an dter ocksi Bio-Marin
som innehiller fiskolja och det har
enligt Familjetidningen kraftigt sdnkt
kolesterolhalteni hansblod. I artikeln
stflr inte att Bertil Fredrikssonocksi
har lagt om kostentotalt.
- Jag har fitt liira mig dta gronsaker,
sdger Bertil Fredriksson ndr jag soker
upp honom.
Men han anser att det Familjetidningen
skriver dr korrekt. I sarnbandmed
intervjun fick han en irsforbrukning av
de bida preparaten.
En som som ddremot inte anser att
artikeln om henne iir korrekt i alla
delar iir Gina Jiighammar. Det dr
riktigt att hon har blivit friskare och
piggare,men hon gick inte ner tio kilo
sen hon borjade iita Bio-Qinon och
Bio-Antioxidant, ett annat preparat
frin samma tillverkare. Kilona hade
hon gjort sig av med tidigare. Ocksi
Gina Jiighammar fick en
irsforbrukning.

Ett annat preparat som
Familjetidningenpropagerarfor dr
Glandin 25, ett kosttillskottmed den
fleromdttadefettsyrangammalinolen.
Det kan anvdndasvid behandlingav
astmaoch allergi och det har en
lugnandeeffekt pfl barn med diagnosen
MBD, Minimal Brain Dysfunction,
pistir Familjetidningen.
FrAganinfinner sig,6r det tillAtet att
skriva sAhiir? Ja, det beror pA om
tidningen ska betraktassom en
journalistiskprodukt som bedoms
enligt tryckfrihetsforordningeneller om
det 6r reklam som bed6msenligt
marknadsforinglagen.
Tryckfrihetsforordningengcr mycket
storre frihet dn marknadsforingslagen
i
det hdr fallet. Men konsumentverket
anseratt Familjetidningendr reklam
och det dr inte tillitet att utforma
reklam sfl att det liknar vanliga
tidningsartiklar.Det dr inte heller
tillitet att i reklam rekommendera
naturmedelmot andra ikclmmor dn de
som ldmpar sig for egenvird. Ndr det
giiller kosttillskott fflr man inte ndmna
nigra medicinska effekter alls"

&8c,;;"#

%3E

%

Alla de naturmedeloch kosttillsko{t
som omskrivtsi dversvallandeordalagi
Familjetidningenkommer frAn ett och
sammaforetag,ndmligenPharma-Hus^
PA derasforfackningarfinns talonger
ddr konsumentenkan beritta om sina
upplevelserav att ta preparatet.Flera
av de intervjuadepersonernakom i
kontakt med Familjetidningenefter att
ha skickat talongentill Pharma-Flus.
Familjetidningeniir pfl 20 sidor och
tryckt i fzirg.Att skicka ut den gratis till
alla hushill i Sverige har naturligtvis
kostat en ndtt summa. Pharma-Hus
uppger att de inte har betalat Kielo
forlag, som ger ut Familjetidningen,ett
ore for detta. Men derasforsiiljning har
okat sen tidningen kom ut.
Distributionen av tidningen har enligt
uppgift frfln Postenbestdlltsoch
betalatsav Pharma-Hus.
Maria Kielo heter innehavarenav
Forlaget Kielo AB. Niir forlaget
registreradesi juli L992 angavsatt det
skullc sysslamed "marknadsforingav
hrilsokostprodukter".Men IVIariaKielo
menar att Familjetidningendr en
journalistiskprodukt sclmska beclomas
enligt trvckfrihetsfororclningen.
Hon
sdgeratt hon zir sjiilvlrircijournalist.
Hon anscrsig ha ratt att skrivaorn
rniinniskorsom tar naturrnedelAvenfdr
att lrota allvarligasjukdomar.

det eirmissvisandeatt inte tala om att
Bertil Fredrikssonlagt om kosten"Att
Gina J:ighammargitt ner tio kilo innan
hon borjade med Bio-einon och BioAntioxidant kommenterar Maria Kielo
si hdr:
- Det dr ju ritt lustigt hur folk dndrar
sina uppgifter i si fall.
Hon sdgeratt hon inte har f6tt nigon
som helst betalning frfln Pharma-Hus
for att gora tidingen. Men det ir
Pharma-Hussom betalarndr
intervjupersonernafir en
irsforbrukning av ett preparat.Hon
gor tidningen pfl eget initiativ och det
dr meningcn att den ska finansieras
med annonser.Forsta numret
innchAllertvi stycken.(Orn man nu
inte betraktar artiklarna om PharmaHus produkter som annonser.)
- Forstanumrct var intc sAlyckat,si
dzirikte jug pi en ordentlig kostnad,
saigerMaria Kielo.

- Det ir ju ingen som pistf,r att
niiraklet ir fullbordat, utan det iir.ju
dcras personligaupplevelser.Jag ve.t
inte varfdr man pekar ut det som
reklam om folk talar om sina
personligaupplevelser.

Men hur kan det komma sig att alla
preparat som skrivsom i tidningen
kommer frin ett och samma foretag?

Men Maria Kielo medger att ordvalet
"Selenkompenserar
osunda
levnadsvanor"intri dr det blsta och att

- Det var viildigt svirt att fi material till
tidningen eftersom den dr ny, sdger
Maria Kielo.

Marknadsdomstolenhar forbjudit
Pharma-Husoch forlaget Kielo att
utforma reklam sisom den i
Familjetidningen.Upprepas det m6ste
de betala en halv miljon kronor var i
boter.
Liv & Hiilsa skiljer sig frfrn
Familjetidningenpi det viset att
artiklarna handlar om preparat frAn
flera olika foretag.I tidningen finns
dvenvanligaannonserfor just <ie
preparat som artiklarna handlar orn.
Ocksi i Liv & Hiilsa dr alla omdomen
om preparatenhelt tiversvallande.De
intervjuadepersonernasprudlar av
lycka 6ver att ha blivit av med sin
overvikt eller sin reumatiskavdrk. De
har fitt orken tilltraka,har inte varit
forkylda pi tio frr och sfl vidarc.
En av dem sclmintervjuasdr
reumatologBo Ringertz.Han citcrasi
borjan av artikcln pA fbljandc sdtt: "(-'vitamin dr ingen nyhet inom
reumatikervird. Den dr bra for att
finga upp syreradikaleroch minska
smdrta."Bo Ringertz sdgeratt han
aldrig har sagt detta. Journalistensool
intervjuathonom, Britt Dahlberg sdger
att det inte dr hon som har skrivit
inledningenpi artikeln. Den dr ett
tilliigg som hon inte tar pi sig ansvaret
ftir.
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PA e,ttannat stdllei tidningenberdttas
att farmakognostiska
institutionenvid
universiteteti Uppsalautbildar
personali halsokostaffdrer.
Kursen sor
deltagarnatill auktoriserade
hiilor6dgivare,
stflr det. Studicrektorn
pii farmakognostiska
institutionen,Jan
Bruhn har inviindningarmot innehAllet
i notisen.

Ake Fdrnlof iir ordforandei
branschorganisationen
Hdlsokostriclet.
Han betraktarbdde Familjctidningen
och Liv & Hiilsa som reklamskrifter.

Man angeratt dctta iir pcriodiska
tidskrifter, utgivnaav frist6endefdrlag,
men det dr klart att de bekostasav dem
som har produkterna.Forlagkanju
inte ge ut gratistidningar
till alla
- Det dr en misstolkning.Det hAr Ar ctr
svenskahushill, sdgcrAke Farnlof"
sAttatt snyltalite pfi univcrsitetots
Och han har branschensegen
renomm6"
bedomningsnAmnd
bakom-sie.Detta ar
annonstidningar.Hdlsokostbianschens
Sanningendr att det ar HdlokostrAdet, Icverantorsforeninghar beslutatinftira
en branschorganisation
som
botcr for annonsersom fiills i
auktoriserarhdlsorfidgivare,
som k6per bcdomningsndmnden.
Dctta just for att
fi stopp pfl tidningar som
Familjetidningenoch Liv & Hdlsa.Det
sessom illojal kclnkurrensndr nigon
iorsoker profitera pi pressfrihctenpi
det hdr sdttet.Det kommer alt bli btitcr
som verkligenar kdnnbara.
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Charlotta$osredt/RcflexReportage
Artikeln har tidigarevarir publiceradi
SvenskFarmacev-risk'Iidskrift.

vissadelar av sin utbilclninsav
univcrsite:tct.
Liv & Fliilsagors av (ilobe Media AB
och mannenbakrlrnclethctcr Sclren
Schlberg.Ilan sligcrail.om notiscn
blivit missvisande
bcror cletp;i hans
o ti l l rd ckligltk uns k ap.
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Sorcn Sehlberganseral.tticlningenar
tryckfrihetsskyddad
- Syftet med den hiir tidninsen dr
atr
informera svenskarnaom f6rdelar med
naturmedeloch dA mAsteman skriva
om olika produktcr. Vi har ju
pressfrihet,sdgerSorenSchlbere.

+

^ 1 ,

vr
riJ

Le

\)

J

:

v

.x

.J.

-

+

,

/

&

o

I

J

&
F O r . K v E l - TN R I

I

rgg)

1

ooso
.J"

