
Blolight - en Ij usskygg

Lanthandlare Jonasson i Wtlanda till Big

Bengt:
- Den inlagda sillen Du silde till migfina

uechan g'dr ju inte att iita - den tir jlist!
- Ata? Vemfan bar ben Dig ala den? Du

slza siilia den!-
(SmdlAndsh uandringssiigen med sannoliht
uerhlighetsundcrkg)

Detta som en bakgrund till en helsides-

a n n o n s  i  S v e n s k a  D a g b l a d e t  d e n

10.8.1994 om 
"Biol ight"  -  som presen-

teras som en nybehandlingsmetod. Den-
na metod uppges forbettra sirllkning,
hudutslag, infl ammationer, muskel/led-

besvlr och $rsisk prestationsformiga.
Biolightmetoden sdgs bygga pi:

"...tuserlririga erfarenheter fdn binesisk

aleupunhtur tillsammans med den senaste

forskningen inom biofisih och biohemi".

Dvs man lyckas i samma mening ti l l

sin lordel anvdnda sig snvil av dess ilder-

domlighet som dess nyhet, varvid egent-

l igen ingetdera utsdger nigot om det
vdsentliga - dess ff ihtiuita. Man utgir

pedagogiskt riktigt frin vad som fbrut-

sdtts vara ganska vllkdnt for kciparen,

ndmligen att:

"De 
fiisihaliska lagar som styr udr utirld

anulinds inom de mest shifiande omrfrden

som rymdtehnologi, datorer och telehom-
munihation. Den samlade hunshap som

inom dessa omrdden f)rt udr ciuilisation

famdt anulinds ntt mer och mer inom

medicinen. 
"

Man kan ha invd.ndningar mot ut-

trycket 
"at'ivlnda" n1r det glller en $tsi-

kalisk l"g, ry rnan 
"anvdnder" ju inte

ryngdlagen di man faller nedit i std.llet
lor uppit frin ett dppeltrld, utan man dr
"underkastad" 

den (dven denna formu-

lering kan naturligwis diskuteras), och i

denna mening har man ju i alla dagar och

pi alla omrlden av nodvd.ndighet 
"an-

vl.nt" vira frsikaliska lagar. Men det kan
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av Hans lsaksson

pseudomedici nsk i n novation
vara ett civersdttningsfel (ty "Anwen-

dung", t ex beryder ju "ti l lampning").

Fcir att ta ett annat exempel ar ju Jrirn-
spettetocksi en tillimpning av en fysika-
lisk lag, och har haft en mycket stor
berydelse for vi.r civilisation. I detta sam-
manhang bedoms dock rydligen rymd-
teknologi och datorer som bettre sdljar-
gument.

Att bl a den samlade kunskapen om
de $rsikaliska lagarna anvd.nds inom
medicinen Ir inte si. nytt, som annonsij-
ren sciker piskina genom det lilla ordet
"nu". 

Det torde ha varit en sjdlvklarhet
redan for Hippokrates. Ddremot har
kunskapsmd.ngden iihat sedan en ld.ngre
tid. Om annonsciren nojt sig med att

sdga att okade kunskaper om $'sik och
kemi kommer medicinen tillgodo si hade

det varit korrekt, men truismen hade
varit uppenbar. I stdllet bollar man med
termer som man inte $tller med nigot
innehill, och soker ge sken av att sti vid

Frontlinjen for ett vetenskapligt genom-
brott. Lisaren erbjuds nu att stdlla sig pi
samma frontl inje:

"Biolight 
metoden bygger pd fi,sihalisha

lagar. Samma lagar som pduerhar allt pd
och omhring udr jord. Under det senaste
drtiondet har manfasistlillt att mtinnisho-

cellen libsom jordhlotet har ett magnetfiih
omhring sig. Med Biolightmetodrn kan
man inte bara miita denna spiinningutan
iiuen pduerha statusen (!) hos de magnetis-
ha Jiilt som zmger cellen. Biolightmetoden
giir det miijligt att behandk indiuiduella
orgAn. 

"

Det hade siledes varit mera ftirvinan-
de om Biolightmetoden inte byggt pi

$'sikaliska lagar (men om man med den-
na formulering onskat avgrlnsa sig fri.n
metoder som healing och handpilagg-
ning mi frasen passera). Att det florsiggi.r
elektrisk aktivitet i mdnsklig vdvnad dr
vdl bekant sedan 200 ir. Att elektrisk
aktivitet ir forknippad med ett magnet-
f;.lt 1r kent sedan Ohrstedts forsok pi
I830-talet .

Ndr magnetismen och elektromag-
netiska fenomen blev loremil For studi-
um vid sekelskiftet 17-1800 uppstod,
inte bara romaner som Mary Shelleys
"Frankensteins 

monster" utan d"ven ett
stort utbud av terapimetoder, vilka likt
hdr annonscirerna med stor bridska och
utan mellankommande forskning sokte
overfora $rsikens senaste rcjn i medi-
cinsk-kommersiell tillimp ning.

Av och till ser vi alltjimt efterdyning-
ar av denna pseudomedicin blomma upp,
och det finns fortfarande magnetbelten
och kungliga armband att kopa pi post-
order. Magnetterapierna blev inte mera
vetenskapliga for att de utgich frin mo-
derna vetenskapliga ron - lika litet som
New Ages hror blir mera vetenskapliga
om de anvlnder kvantmekaniska ter-
mer.

Det 1r metoden vid tillimpningen av,
och ftirhillningssittet till rcinen som av-
gcir vetenskapligheten. A,ren om Bio-
lightmetodens ansprik pi att 

"piverka

de elektriska F;lt som omger cellen" vore
korrekt skulle detta inte sdga nigonting
om metodens terapeutiska effekt.

Man gor nu ett Forsok att ytterligare
belagga Biolightmetodens karaktir av
frontlinjeteknologi och anvinder sig av

respekterade vetenskapsmdn som man

ger sken av att ha anknytning till den
produkt man soker silja:

"Wtenskapsomrddena biofisik och bioke-
mi har nrirmat sig uarandra de senltste
drtiond.ena och dhatfirstdelsen och samAr-
betet melkn oliha forshare. Detta har lett
till ahadforshning och d^rirmed iihad hun-
skap om dzn medicinsha biofiisiken.

Drirf)r uar det gLidjande att de bida no-

belprisen i fiisiologi och medicin gemen-
samt tilldelndes tud tyska cellf,siologer I 99 I

Ji)r deras tehnih att miita och beuisa be4t-
delsen au den elehtriska aktiuiteten i udra
celler. Det positiua med detta erkrinnanr/e
uar ur uir synpunht att intresset for Bio-
lightmetoden iihade marhant. (Detta) be-
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riirde ntimligen de tuorier som Biolights
innouatiir Rolf Thiberg utarbetat under
I 0  i r . "

Man kan lesa detta si, att det egentli-
gen var Rolf Thiberg som borde ha fitt
Nobelpriset, eftersom han enligt citatet
ovan rydligcn konstruerat en enkel appa-
rat som icke-inuasiut pi md.nnisko r i kli-
nish praktik sedan tio ir gcir det som
nobelpristagarna med dyr instrumente-
ring och mikroelektroder i laboratorie-
miljii nu gcir pi vdvnadsbitar eller expe-
rimentdjur, nlmligen mlter den indiai-
duelk cellens elektriska splnning.

Nd.r man vidare siger att" intressetfir
Biolightmetoden iihade marhanf' si 1r
detta en anmirkningsvirt allmin for-
mulering, med tanke pi <ivrig detaljrike-
dom i framstdllningen. Wm blev mera
intresserad? Vetenskapsminnen ? Nobel-
kommittin? Aktielgarna? Annonscirer-
na sjdlva? Formuleringen avser sannolikt
att ge intryck av att Biolight befinner sig
i spetsen av en dynamisk uweckling pi
den $'sikaliska terapins omri.de.

Man tivergir derefter till att relatera
vissa sakftirhillanden, som er vdlklnda
ftir naturvetenskapligt allminbildade -

hur cellerna ser ut, att det finns en spdn-
ning civer cellvdggen, och att det finns
"jonkanaler" 

i denna cellmembran som
kan reglera spdnningsskillnaden genom
att slnda ut och in laddade partiklar.
Framstlllningen 1r till ncids acceptabel,
med e tt,sannolikt berydelsefullt, undan-
tag:

" 
D e ssA h ana lerfungerar som sinnri ka pum-

par som firser cellen med uad den behiiuer
samtidigt som cellens aufall srinds ut denna
,iig."

Detra 1r i bista fall ett gravt missftir-
stind, men mera sannolikt en meduetet
uilseledande framstdllning av natrium-
k a l i u m p u m p e n s  f u n k t i o n .  D e n n a
"pr-p" 

transporterar joner, veterligen
ingenting annat. Andra Imnen som cel-
len behciver ftir sin funktion, eller beho-
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ver gcira sig av med , kommer in och ut
pi helt andra (och skilda) vdgar och med
hj:ilp av andra mekanismer, som pi sin
htijd indirekt och pi ett htrgt oftrurse-
bart sitt 1r beroende av membranporen-
tialen.

Men genom denna vinkling anryder
annonsciren att Biolightmetoden kan
"rensa" 

organismen pi 
"slagg" 

eller bota
"brister" 

i cellen, dvs gcira det som enligt
folkron minga huskurer gcir. Man spe-
lar her medvetet pi urgamla trosftire-
stillningar om kroppens funktioner och
sjukdomars uppkomst. Man ger her ocksi
en vink om hur koparen kan presenrera
metoden fcir den alltid lika okunnige
patienten.

Det infrartida 
"naturliga" 

ljus som
Biolight emitterar slgs verka genom arr
reglera flodet i dessa kanaler genom:

" 
I . Att sluta nya kretsar som tidigare bliuit

blocherade

2. Att frterahtiuera transporten au jonerna

genom att

pduerha de elehtrisha sfftimmarna och nor-
malisera

membranpotentialen. 
"

Biolight infrarcida ljus betecknas som
"naturligt", vilket rimligen inte kan inne-
blra nigot annat In att det 1r av samma
viglingd som det som alltid finns om-
kring oss. (man undviker att sdga att det
dr samma slags infrarcida lj us som vlrmer
oss pi ryggen med hj:ilp av en apparat
som kostar 100 kr pi OK-mackarna, ty
det ljuset ir ju inte 

"naturligt").

Men den association man ftirsoker
ftirmedla med uttrycket 

"narurligt" 
1r

att det Ir 
"hi.lsosamt", 

ett slags Grtin
svan-beteckning. Uttrycket tillhor de
mest missbrukade inom den alternativa
medicinen. Det ir indi intressant, och

rypiskt ftir pseudomedicin, att man i
samma annons till sin fordel siiker vlnda

metodens ilder - och frontlinjekaraktlr,
dess naturenlighet - och beroende av
hcigteknologi - alla associationer utan
berydelse for metodens medicinska vd.r-
de, men lgnade att cika dess attraktivitet
som produkt.

Biolights lormiga att oka 
"borrrran-

sporten av slaggprodukter" i.terkommer
senare, di rnan sciker overftira dess fcire-
givna celluhra verkningsmekanismer till
organnivi:

"Du 
uet att ufrrt sambrille rir beh beroende

au elehtricitet. Si rir det riuen i udr leropp.

Blodbanorna fungertr sotn elehtrisht le-
dande habLtr, ladd^ade med positiua oclt
n e glt t i u lt j o n e r. Nri r . . . k ap i I /z rsy s te m e t b I i r
blocherat au slagtrodukter, blocleeras de
mihrostriimmar som fnns i blodomloppet.
I hroppen fnns alltsi ett system au biolo-
gisht slutna elehtriska hretsar. Dessa leret-
sar iir en mycket uihtig transportmekanism
uid lrihning au shador. De shiiter borrJi;r-
se ln au firbru hat materia 1..... med Bio ligh t

fir man in ljus i hroppen som inte bara
"lngar" 

de blockerade hretsarna utan liuen
parallellkopplar nya hretsar oclt gi)r kh-
ningen mycket effektiuare. Frisle t uliunads-
materia I ti lfo rs frnn flera hill o c h Likn ing
en piskyndas markant.

Ljuset fdn Biolighx behandlingsappara-
hrr kan haja den eleleniska potentialen.
Med rritt ljus, urighingd, pulsfehuens oclt
styrka kan man stimttlera hroppens mikro-
cir ku la ti o n, f igti ra s lagpro du hter, s ti mu-
lera blod och lymftarlscirhulationen samt
u i ta lis e ra ce llsystem e t. 

"

Professor Sven Ohman har i en serie
(av kulturjournalister mindre ftirstidda
dn kritiserade) tidningsartiklar varnat j ust
fcir hur populirvetenskapliga framstdll-
ningar av samvetsl<isa krafter kan anvin-
das fur manipulation av opinioner. Ovan-
stiende alster Ir en utmd.rkt illustration
av hans tes, att metaforisk framstillning
av vetenskapliga ron bir pi stora risker.
Om man som har dartill inte ens utgd,
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jldn erfarenhet och beprovad vetenskap,
utan bara ger sken av det, kan man
hamna var som helst.

Att kroppen har ett" system au biolo-
gisl<t (htrr annars???) slutna e/ehtriska
hretsai'dnr blodkdrlen fungerar som elek-
triska kablar 1r en fantastisk tanke, v1r-

dig Mary Shelley, men pi ett metaforiskt
prlern naturligwis l ikasann som akupunk-
torernas $'sikaliska teori om kanaler for
l ivsenergins flode.

Vad som ernellertid :ir intressant i
detta poetiska avsnitt 1r emellertid att
annonsoren her, t i l lsynes utan att rodna,
pistir att Biolight pi organ- och kanske
till och nred organismnivi. utfor exabt
sAtnTrtlt sak som de n gjorde pi molekylar
(atom;ir) nivi, nimligen piverkar flodet
i kanaler och lorbattrar avflodet av slagg-
produkter samt okar ti l l lorseln av nd-
ring. Men om en si. pass grovt t i l lyxad
metod gor just  det ta,  ingent ing annat,  t
ex det motsatta, f ir det snarast t i l lskrivas
en lycklig slump.

Som synes 1r den tankefigur man
anvd,nder sig av stdndigt densamma, dar-
ti l l  densamma som huskurens: att rensa
bort skit ur kroppen.

Nivll, alla invdndningarvore av intet
vdrde, om annonscjren kunde lamnagod-
tagbara belagg lor att metoden fungerar
i prahtiken, dvs qenom vilken mekanism
som helst gor det den pistlr sig gora, dvs
att :

"Behandla 
tjukdom och shadtt..."

" 
Fi)re byga tj ukdom... 

"

"M 
t)j liggiira maximaI prestation. 

"

Med tanke p& att man anvdnder nis-

tan en hel morgontidningsida ti l l  att
presentera den pseudoteoretiska grund-
ualen lor Biolightmetoden 1r det fior-
bluffande hur litet utrymme dohumenta-
tionen au dess effehter dgnas. Vad glller
dess formS.ga att bota sjukdom finns t ex
inte en stavelse. Ej heller beldggs ett enda
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fall dar metoden kunnatprebygasjuk-
dom. Vad gdller 

" 
att mi)jligdramaximal

prestation" (obs! - inte art fahtishr oka
prestationen!) havdas arr:

"Studier 
utf;rda au idrottsLihare (hur-

rtrir-uem? )har pduisat att ljusetfdn Bio-
ligh t p du erhar syreupp tagningsfi;rmdgan
(uar?) och dirigenom (obs!) kroppens pre-
stationsf)rmdga. "

Dvs man ldmnas i okunskap huruvi-
da man verkligen i kontrollerade studier
visat att Biolight okar kroppens presta-
tioner (man pistir det inte ens, strdngt
taget); vidare:

"Vid hontroll au spansha profficyblister,
sorn under ldng tid behandlats med Bio-
lightmetoden, fann man att deras smlirt-

grlins dkade proportionelh med att mjtiil?-
syraproduhtionen mins hade. 

"

Muskelsmlrta vid $'sisk anstrd.ng-
ning orsakas till stor del av mjolksyra-
p roduktionen, och o m mjolksyrap roduk-
tionen minskar kan nog smirttroskeln
forvantas oka. Men. observera atr an-
nonsciren forsiktigtvis inte pistlr att
miolksyraproduktionen minskade mera
hos dem som behandkdes med Biolightan
hos andra!

Man sdger i stlllet ^tt om vdrdet y
minskar sd okar z. vilket kan vara sant
oberoende av om x overhuvudtaget in-
verkar piy, ja oavsett det overhuvudta-
get finns ett x eller inte. HIr kan vi
sS.ledes lugnt tro annonsorens pi hans
ord, som dock inte dger n5.gon anknyt-
ning till frigan om Biolights effekter.

Man berlttar vidare att elitryklisten
Miguel Indurain har anvdnt sig av Bio-
l ight sedan 1989, och att man haft ett
mycket givande samarbete med rekrFte-
ringsgruppen och rehabiliteringscentret
pi Boson " under ndgra di' (man skriver
inte" sedan n5.gra ir" och detta skulle av
en illvillig bedomare kunna tolkas s&, att
samarbetet inte lengre pigir).

Det hade legat nirmare till hands att

presentera fahtisha resultatfrin detta 
"gi-

vande samarbete" p5. svensk botten, t ex
lyckade terpier med namns nlmnande,
men si. sker av n5.gon anledning inte,
utan vdljer man att namnge en spansk
tdvlingsryklist i st:illet.

Detta dr allt vad som bjuds av doku-
mentation over denna mirakelmetod. I
en undertext havdar man dock, att ldi-
niska studier piborjats i f lera lander samt
att man inlett en kliniskstudie i 

"muske-

literhdmtning" vid Karolinska Institu-
tet. Man kan tycka att det 1r att kasta in
jdsten efter degen, eftersom endast sida-
na studier kunnat besvara frigan om
metoden hil ler vad annonsen lovar.

Andi borde Biolightmetoden, som
enligt annonstjren dr bide 

"smlrtfri 
och

anvdndarvlnlig" larnpa sig ovanligt bra
for kontrollerade, ja ti l l  och med dubbel-
blinda studier. Inget skulle ha hindrat
innovatorerna bakom Biolight, att be-
handla t ex 20 patienter med vdrk med
Biolight och samtidigt med hjalp av en
pi ytan likadan apparat ge vanligt ljus
och/eller vdrme ti l l  20 andra patienter
med samma krdmpa och att ddrefter se
efter, vilken grupp som blev mest hjalpt.
Denna mojlighet st5.r annars ganska sdl-
lan till buds vid uwlrderingen av $'sika-
liska terapier - det 1r t ex erkent svirt att
utlora placebo-sjukgymnastik dubbel-
blint.

Annonsens forfattare har genom sin
formiga att presentera en hogst trolig
pseudometod utan att komma med pi-
stienden, som skulle kunna falla under
bedrdgerii.tal, visat att han vet en del om
nredicinsk publicistik. Man kan derfor
utgi ifrin att han ocksi kdnner till att det
endast dr kontrollerade kliniska studier
som sist och slutgilt igt avgor vlrdet av en
terapi.

Hade sidana studier genomforts och
givit positivt resultat kan vi lugnt utgi
frin att annonsoren omnd"mnt detta fttr-
hillande. Omvint kan vi med stor slker-
het f,orutsdtta att fiorhillandet att ingen-
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t ing ndmns om kontrollerade studier
antingen innebdr att studier aldrig ut-

fl irts, eller att de visserligen utflorts, men

inte kunnat pS.visa den effekt man i an-

nonsen hevdar att Biolightmetoden har.

I petit-petitsti l  har man underst i

texten lagt in brasklappen, att:

"samtliga 
uppgtfier om Biolights behand-

lingsmetod i denna Annzns rir de ueten-

skapliga teorier som innouatiiren RolfThi-

berg utnrbetat. Dessa rir au naturliga shiil

ej al/mrint uet/ertagna inom medicinen."

Vad vi i annonsen fitt ta delav 1r inga
"vetenskapliga teorier" utan en parafras

pi naturvetenskap.

Det 1r dock sannolikt inte detta for-

hil lande annonsoren syftar pi, di han

anser att medicinen haft 
"naturliga skal"

att inte ta Biolight t i l l  sitt brost.

Fram t i l l  den 31.12.1994 r ider sk f r i

etableringsrd.tt for lakare och sjukgym-

naster i Sverige. Det inneblr att den som

lger legitimation och oppnat eget fore-

tag i branschen har rdtt att fri.n Forsdk-

ringskassan erhilla ersdttning for de tjdns-

ter man presterar. Det senaste i.ret, och i

synnerhet infor det forvlntade reger-

ingsskiftet, har foljaktligen etableringen

av privatldkare, i synnerhet i storstads-

omridena okat kraftigt. E,tableringen av

sjukgymnaster i privat regi har okat In

kraftigare.

Det ir frarnfor allt behandlingen av

ortopediska smdrttt i l lstind som ti l ldrar

sig intresse frin patienternas sida, en

dessvdrre outtomlig marknad, der som

allt id mingfalden av terapier stir i om-

vind proportion ti l l  effektens slkerhet

och graden av dokumentation. Vid si-

dan av legitimerade sjukgymnaster f inns

ett berydande antal chiropraktorer ( med

eller utan osteopatexamen) och, sjilvfal-

let, 
"naturlakare", precis som inom ovri-

ga grenar av medicinen. Det 1r t i l l  dessa

kategorier man vlnder sig , dvs till :

"...prahtiserande lahare, sjuhgtmnast,
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mdssiir, sju kshi;terslea, tattdLikare, idrotts-

fi,sio log e ller lihnande. 
"

E,n okad privatisering av sjukvirden
skulle med viss sannolikhet oka markna-
den for pseudoterapier. Derfor var det
med ti l l lorsikt som annonsciren ocksi
inbjod oss att bli aktiedgare i Biolight

International AB (med adress i Dande-

ryd) som inrdttats for att marknadsFora
och uweckla Biolightmetoden.

Annonsens innehil l dr intressant sonl

ett srycke pseudovetenskap i kommersi-

ella intressens tjdnst. Det : ir i och for sig

ingenting ovanligt att i dagspressen- pi
annonsplats eller annorstldes - f inna

presentationer av sk alternativa behand-
lingsFormer som ir medvetet eller omed-
vetet  v i lseledande. Att  en medicinsk

metod pn detta sdtt uppges ha positiva
effekter vid en rad tillstind med helt

skilda orsaker ir heller inget nytt. Det ir
vdlbekant i patentmedicinens historia,

men det dr numera sdllsynt, for att inte

slga oklnt inom den vetenskapligt base-

rade medicinen.

Den enda 
" innovat ion" som Biol ight

her istadkommit  dr  ivalet  av mS.lgrupp,

der man litsas forutsdtta en viss naturve-

tenskaplig allmlnbildning (varken mer

eller mindre) hos lesaren. Och att man i

sin annons erbjuder en pseudovetenskap
for iterfiorsdljning, inte for omedelbar
konsumtion. Det nya med Biolightme-

todens lanser ing dr at t  den med en

100000-kronors annons vd.nder sig, inte

ti l l  patienterna, utan ti l l  en presumtiv
skara smi.loretagare, samt ti l l  investerare

i  v i rdbranschen.

Sjalvfallet kan jag inte i strikt mening

bevisa att Biolightmetodens inte hil ler

vad annonsoren lovar. Det dr heller inte

min sak att bevisa dess oduglighet, det

tillkommer slljaren att bevisa dess vdlgo-

rande effekter. Det har han definitivt

inte gjort, trots att han haft allt intresse

derav, och att utrymmet vdl rdckt till. Jag
har di rdtt att anta, att metoden lr en

bluff, tills motsatsen 1r bevisad.

Men vdrme Cr skont. dven infravdr-

me. Effekten av Biolight kan mycket v:il

nrotsvara den nran kan uppni nred ett

par yl lekalsonger el ler en vrirmedyna.

l)et enda sorn ski l jer 1r priset - fcir  kun-

den och for  det  a l lmlnna -  och v insten

for den terapeut som : ir  okunnig el ler

samvetslos nog att kopa skrdpet.

lArbetet som avslojare av
pseudove tenskap  kan

j.lmforas med arbetet som
sophdmtare.  At t  sopbi len
hemtar sopor idag beqyder
inte att det inte kommer att
finnas nigra sopor i mor-
gon. Me n om inga sopor al ls
hemtades, skulle resultatet
bli mvcket vrirre .

(L Sprague de Camp, The Fringe
oFthe Unknown,  1983,  s  201)
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