
IN[|M MEDIGINEN

Fiir att vdrdera troviirdighe-
ten i alternativmedicinska tera-
peuters liiften om bot eller
fiirbfrttring krdvs bide kritiskt
tdnkande och iippet sinnelag.
Vissa tumregler kan dock un-
derldtta granskningen. I arti-
keln ges ocksfl exempel pi en ga-
ranterat framgingsrik alterna-
t i v t e r a p i . . .

Utbudet av >alternativa> mediciner
och behandlingar har okat enormt och
fcjrvdntas genom EU-anslutningen att
fortsdtta sin snabba expansion. Naturki-
kemedel iir redan en miljardindustri.
Objektir.' och vrilutford dokumentation
fcjr dessa terapier saknas ofta.

Det rir drirfor mycket svirt fbr liikare
och potentiella patienter att bilda sig en
upplattning om terapierna, speciellt
som de ofta marknadsfors med lockan-
de reklam som inger hopp om hrilsa och
skonhet. Vi behover ova upp en fcirmi-
ga att avgdra trovrirdigheten i de lciften
om bot eller forbzittrin-s som ges av till-
verkarna och f-ciresprAkarna.

Pi det allmdnna planet handlar det
helt enkelt om att forsoka skil ja mellan
sitnt och talskt. nigonting som vi gor
dagligen och egentligen borde vara vf,l
trdnade i. Men i sjiilva verket dr vi som
individer ofta pitagligt dfl l iga pi att
gora de hiir bedomningarna spontant
och korrekt.

Minga felkillor hos oss sitlua
Vi i ir t ex dil iga pA att intuit ivt bedo-

nra sannolikheter f i ir hrindelser och i itt
avgdra om slunrpen spelat oss ett spratt.
Virr hjiirna fbrsoker se mcinster iiven ddr
inget monster f inns (exernpelvis ansik-
ten i n-rolnfonnatione r. stj i irnbilder).
Sjrilvbedrigeri iir ocksfi en mrinskii-e
egenskap som ilr cl jupt rotad - lognen
ger tri ist och hopp (exernpelvis "l iv ef-
ter  doden>).
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bitri idande riverlakare i i inestesi och
intensivvird, I-owenstrdrnska siuk-
huset.

Vi har en medfodd beneisenhet att tro
pfl det som sdgs till oss. Oei ar ofta med
motvilja vi dndrar oss och erkdnner att
vir tidigare stindpunkt var felaktig.
Vira sinnens ofullkomlighet ger moj-
lighet till feltolkningar. Vir minnes-
funktion iir selektiv och k[nslomrissigt
pruiglad - vi kommer ihig det som stdm-
mer med v6r grundinstdllning men
glommer det som inte stdmmer in.

Att soka efter ,sanning> krdver ett
logiskt tiinkande baserat pfl faktakun-
skap, nflgot som i sig kan vara bide an-
striingande och ovant. Oklart och kzins-
lomiissigt tiinkande [r vanligare i vflr
vardag.

Det finns ofta en rent negativ attityd
mot logiskt tulnkande - speciellt som re-
sultatet ibland kan upplevas obehagligt
och omdnskligt eller ge en kdnsla av
meningsloshet och hoppl6shet.

ilegla slolpar ftir atl
uirdera sanningshalten
Ett oppet sinnelag rir grundforutsdtt-

ningen for att kunna vdrdera sannings-
halten i ett pflst6ende. Denna oppenhet
innebtir naturligtvis att man iir beredd
att rindra sig om nya fakta kommer i da-
gen. Neir vi aktivt forsoker vdrdera och
ta strillning till ett pistfrende eller ett f-e-
nomen, har vi god hjiilp av att ha nigra
stolpar som struktur i t i l lvrigagingsslit-
tet.

Den forsta dr att fi det past&ende
man har att ta stri l lning ti l l  ordentligt
prec'iserutt Vad pistir sig en homeopat.
ir isdiagnostiker eller akupressor egent-
l igen kunna utfora'l Lyssna noga pA vad
som egentligen szigs. Stall >besvdrliga>
frf,gor. Kan metoden diagnostisera en
viss sjukdom, bota sjukdornen, forhind-
ra i ldrande, ge bestirende viktminsk-
ning. fungerar den allt id osv.

Konr ihig atI bevisbdrulrrr ligger pi
den som kommer med piistaendet. inte
pA dig. Det i ir inte din sak att , 'bevisa',
(r, i lket ofla dr bide omojligt och absurt)
att vederborande har f-el (t ex i pestiten-
det att minskensbestri lning hji i lper mot
cancer) .

Friga vad det finns fcir argurnent t-or
att du skell tro pi det sorn utlovas. Vil-
ket rir deras starkaste argument? Ar det
bdsta argumentet enbart: >Tro pi rnig
for at t  jag sdger at t  det  i r  s i . , '

)r . . . reiki, moxaterapi,
s c i entolo g i, he lblods analy s,
b lo d s t cimnin g, kri s t allt e ra-
pi, mineralanalys, osteopa-
ti, hellenvork, spiralmas-
sage, longe ring, venpulnp-
te rapi, biopati, hydro-
terapi, .floating, prima vera,
pendling, THX, naturopati,
b i o ha rmon.y-, auri c ttl o -
t e rap i, b indv civ smas s a g e,
j o n t e r a p i . . . ) 9

Frfrga dven vilket argument som
skulle fi den troende att overge sin ldra
- ofta kan de inte trinka si,e nigot sfldant.

Extruordirttiru pdstciendert krdver
extraordindra bevis, speciellt niir de stri-
der mot beprovade principer som t ex
naturlagarna. Ett pistiende om att man
genom meditation kan li ira sig att svdva,
"leviterar. postulerar nflgonting helt
annat dn fbrmigan att med muskelkraft
hoppa upp och ner i sittande sti i l lning
med benen korsla-qda!

Ett fundarnentalt begrepp, och en
sji i lvklarhet tbr den vetenskapligt sko-
lade. iir kravi:t pit upprepburltet. Orn pi-
stflendet f irngerar bara fbr en individ el-
ler vid ett t i l l f l i l le blir det rnedicinska
viirdet fbrsumbart fbr alla andra. Anek-
dot iska tal lbeskr ivningar kan kr inslo-
rniissigt vara rnycket dvertygande. nren
deras r, ' i irde i jakten pi '>saiiningen> ;.ir
yt terst  tveksamt.

Om terapins pistidda ef'tekter visa-
de sig sti inrma, skulle de{ta ofta vara en
revolution fcjr rniinskligheten, och ut-
ovarna borde dlirf 6r klinna en stark mo-
ralisk skyldi-ehet alt omerlelburt kitu
ntt 'toden g rnn.yku.s r,,etetrskaplist f 'or att
grira tlen ti l lgringlig t(ir allmrinheten
(t ex en blodstrirnnrarc pir rarje opera-
t ionssa l ) .

Irrldrors
kinnetecken
lrrliiror har ofia vissa flterkomrnande

kiinnetecken. Man bor bli vaksam ndr

naturldkare



foljande typiska karaktrirsdrag visar
sig:

l. Auktoritetsbundna samfund med
karismatisk ledare.

2. Metoden pistfls vara bra for en
miingd vitt skilda, ej beskiktade sjukdo-
mar.

3. Pitagliga ekonomiska fortjiinst-
mojligheter kan skdnjas - >bondfinge-
ri>>.

4. Laran rir oforrindrad sedan grun-
dandet - kontinuerlig utveckling sak-
nas.

5. Liiran appelerar direkt till starka
kiinslomrissiga behov och onsketdnkan-
de.

6. Foresprflkarna visar likgiltighet
infor motsAgande fakta.

7. Minga stridande ldror finns inom
samrna omrflde.

8. Motstflnd mot l6ran fcirklaras bero
pi konspiration.

9. Ovilja mot vetenskaplig gransk-
ning och frinvaro av sjiilvkritik.

10. Hiinvisning till handplockade pa-
tientexempel.

11. Metoden pf;stAs fungera ti l l  100
procent!

12. Metoden saknar helt bieffekter.

Exempel pi allematiYliror
Hiir foljer en uppriikning av nigra av

de civer 200 alternativmedicinska kiror
sorn flnns i Svenge:

Irisdiagnostik, homeopati, fotsule-
akuroressur. rnagnetterapi, naprapati,
healing, hypnos, yoga, meditation,
energimassage, laserbehandling, zonte-
rapi, chiropraktik, reiki, moxaterapi,
scientologi, helblodsanalys, blodstiim-
ning, kristallterapi, mineralanalys,
osteopati, hellerwork, spiralmassage,
longering, venpumpterapi, biopati,
hydroterapi, floating" prima vera, pend-
ling, THX, naturopati, bio harmony, au-
riculoterapi, bindvriv smassage, j ontera-
pi, vacuumterapi, vega-test, eurytmi,
gestaltterapi, primalterapi, biofeed-
back, meditation. mahikari, hiranalys,
jin-shin-do, kirlian, shiatsu, makrobio-
tik, do-in, djupterapi, rebirthing, trager-
massage. rolfing, radiestesi, elektrote-
rapi, radionik, rayid-metoden, tandre-
fl exologi, Hawaiiansk tarnrrening, olje-
behandling, fasta, doftterapi, enderlein-
metctden, Schusslers vdvnadssalter, ler-
behandling, koppning, purifrcation
rundorvn. ortobionomi osv.

flylande grinser
Ingen skarp grdns existerar mellan

klassisk och alternativ medicin. och en
del av de skolmedicinska terapier som
baseras pi >beprovad erfarenhet> vilar
pi mycket briicklig grund. Det finns
heller ingen anledning att anta att en
skolmedicinsk utbildning automatiskt
>vaccinerar>> mot accepterande av irrlii-
ror.

Hdlsa

Figur 1. Patientens subjektiva hdlsa.
Pilarna visar ldmpliga tidpunkter for
teraoistart.

Det rir oomtvistligt att mflnga mf,n-
niskor som provat nflgon alternativme-
dicinsk terapi kcinner sig bcittre, men de
96r det kanske av andra skiil iin de sjiil-
va tror. Placeboeffekten dr mycket
kraftfull hos somliga. Uppm[rksamhet,
kroppskontakt, empati, omvflrdnad och
mcijlighet att fi tala ut om sina besviir i
en avstressad miljd iir nigra faktorer
som fflr de flesta av oss att kdnna oss
biittre.

En terapi
som alllid lyckas
Fcir den som trots allt vill ge sig in i

den lukrativa alternativmedicinska
branschen foljer hiir nigra tips och ett
exempel pfl hur man garanterat fflr
framging.

Viilj en terapiform som dr garanterat
ofarlig och som giirna involverar
kroppskontakt av nigot slag. Den bdrha
ett utlzindskt namn och sdgas ha mflng-
hundrairig historia med pfrstidd an-
knytning till traditionell folkmedicin.

Den skall vara bra fdr en mdngd oli-
ka diffusa obehag och besvrir och ta
hdnsyn till individen som helhet. Regel-
bundna iterbesok skall krrivas fcir full
effekt. Likhetstecken sdtts mellan hog
kostnad och effektiv behandling.

Nyckeln till framgflng iir kunskapen
att flertalet sjukdomstillstind (eller in-
billade sfldana) har ett varierande fcir-
lopp med perioder av fdrsdmringar och
fcirbrittringar omvdxlat med stabila pe-
rioder.

Fdrloppet kan se ut som i diagram-
met i Figur l.

Det v6sentliga rir att alltid starta tera-
pin ndr patienten kdnner sig sdmre - vil-
ket zir leitt eftersom han eller hon oftast
sdker just dfl. Fyra mojliga behand-
lingsresultat av din terapi finns:

I . Patienten blir biittre = Bevis for ef-
fekt!

2. Patienten stabiliseras = Du har
brutit forloppet.

3. Patienten fiirsdmras = Fdr lig dos,
scjkt for sent, ej anr,Snt terapin tillriick-
ligt liinge.

4. Patienten dcir = >>Om honftran bara
hade sokt tidigare . . .>.

Iui grunper kual
Sritt ut eller minska behandlingen pfl

dem som ?ir stabila och vdnta tills de
kdnner sig siimre, flterinsdtt diirefter.
N[r patienten fcirbiittras reduceras do-
sen - om patienten dr fortsatt bra bevi-
sar det behandlingens botande effekt,
och om patienten fdrsdmras igen visar
det att behandlingen behovdes i den ti-
digare dosen!

Si sminingom utkristallerar sig tv&
patientkategorier - de som rir frirbiittra-
de av behandlingen och de (fdrhopp-
ningsvis fi) som ddtt.

Metoden fungerar pi de flesta sjuk-
domstillstind, men rir s[rskilt effektiv
pfl sidana tillstind av olust och diffus
sjukdomsk[nsla som alla mdnniskor
drabbas av dfl och di, t ex trotthet, dom-
ningar och stickningar, muskelvlrk,
koncentrationssvirigheter, stelhet, in-
somningssvflrigheter.

Den iir givetvis ocksi fiamgingsrik
bland psykosomatiska sjukdomar, ddr
den fysiologiska kopplingen mellan
sinnestillstflnd och organfunktion gor
placeboeffekten extra pitaglig.

Ual sfieplislr!
Vanliga argument fbr att inte nd.rma-

re granska en alternativmedicinsk kira
dr >Om man kcinner sig bra cir vril tera-
pin ocksd bra, och >Vctr och en skall lft
bLi salig pd sin tro>.

Foljande motargument borde dock
vdcka till eftertanke.

l. Patienten kan bli avsiktl ist lurad
att tro pi en l6gn!

2. Patienten och hans omgivning blir
uppliirda i magiskt tf,nkande, vilket kan
fi allvarliga foljder i andra samman-
hang.

3. Patienten kan bir kommersiellt ut-
nyttjad av >bondf&ngale>>.

4. Behandiingen kan vara rent l-ralso-
vfldlig, vilket finns rtrokumenterat i ett
stigande antal fall.

5. Beteendet sprids genom att pari-
eiife:: genom sitt exempel stimulerar
andra a'"t prova.

6. Terapin kan fdrdrdja eller forhincl-
ra atl patienten fflr en tungerande be-
handling.

7.'Ierapin gen*rer&r ingen kun-
skapsbas att bygga pa f'or framtiden.

8. Naturliikemedelsnrarknaden mot-
verkar den seriosa kikemedelsindu-
strins satsningar inom omridet. Ingen
effekt funnen = forskningsuteifter rnen
inga inkomster. Effekt finns = markna-
den redan blockerad av billist l'rarnst,rill-
da, diligt kontrolleradc pre[arat.

En sund skepsis Zir individens (l l ika-
rens och patientens) hzista sAtt att mcita
ett ociverskidligt utbud av i huvuclsak
verkningsicisa terapicr. o




