Modernitetssjukdomar
Amalgamforgiftning,el6verk6nslighet, bildskiirmsallergi, sjuka
hus-sjuka,multipel kemisk overkiinslighetoch kroniskt trotthetssyndrom kan inordnas under
begreppet rtmodernitetssjukdomar" eller "miljokanslighetssjukdomar". Det som utmdrker
dem dr att forskarna ster villridiga infor dessa nya fenomen.
Patienternamir diligt, men lakarna gir bet pi att finna nigot
egentligtfysiskt fel pi dem.
I en stort uppslagenartikel i
det nummer av Dagens Medicin
som gavs ut i sambandmed Iakarstamman i november (och
deladesut gratis till deltagarna)
Wtrar sig docent Bengt Arneta
forskare i yrkes- och miljomedicin Han konstaterardels att det
inte dr otankbartatt vissapersoner kan utveckla overkanslighet
mot t ex elektronlagnetiska
falt.
dels att det hittills inte lyckatsatt
med provokationsstudier
(di man
avsiktligt utsatter personer for
det som de er,,entuelltinte tel)
visa nigot sambandmellan falt
och symptom
Socialstyrelsen konstaterar
att symtombildenar diffus vid
samtligaav dessatillstind. Samnra symptom drabbarminga som
inte anser sig vara overkansliga
fbr el eller strfllning.
Dataoperatorer klagar ofta
over hudbesviir av vissa typer,
men det visar sig att larare har
sammabesvdrannuoftare!
Sjukdomsforloppetvisar ofta
ett monster:sl,mtomenvisar sig i
sambandmed en stressigperiod
pi jobbet, doktorn hittar inget
fel, patientenvagraratt acceptera
beskedav typen "det beror vZilpA

neryerna" och bOrjar ett alltmer
intensil't sdkandeefter en fysisk
orsak till sina tilltagandebesviir.
Ju mer medierna uppmlrksammar en tankbar mekanism,desto
fler manniskordiagnosticerarsig
sjalva enligt denna tolkningsmodell. SamtidiE 6kar 6ven antalet
faktorer som villar symptomen:
datorer, Iysror, TV, elektriska
falt i allmiinhet.En del av patienterna slutar som "sjukvirdshaverister", med svira lidanden och
helt utan fortroende for siukvirden.
En framkomlig v6g kan vara
att trana patienternaatt hantera
symptomenoch stressenutan att
vare sig accepteraeller forkasta
deras tolkning av orsaken till
besvaren.Ju tidigare itgarderna
sirtts in, desto battre blir resultatet.Elsaneringingir dock ofta i
behandlingen Till och med
Socialstyrelsen
har l6tit elsanera
en del av sinalokaler!
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KallaSocialstyrelsen

Amalgamenheten vid Huddinge sjukhus lades ned "av
misstag"i sambandmed att ett
stort sparkpaket genomfordes,
men verksamhetenskall utviirderas. Kliniken hann ta emot 380
patienterunder de ir den var i
ging Prelimindrt hade l0-l 5
procent av dessahelt andra sjukdomar 6n amalgamdverkInslighet, ungefiir lika minga hade
pivisbara fel pi tanderna som
gav dem besvir, och ndstan
halften var "rdtt normala manniskor som mitt diligt i kroppen
en ltingre tid och som liist for
mycket tidningsartiklarom amalgamforgiftning och oral galvanism" De iterstiende 20-30
procenten ans6g sig amalgamfor_rliftade
trots att det inte eick
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