Kraftflilt i politiken
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Melatonin I
Melatonin, ett hormon som producerasav tallkottkdrteln, iir ett riktigt
mirakelmedel,omman fflrtro massmedia.Det skabl.a. fiirebygga cancer, uppskjuta flldrandet,ersflttaPpiller, fcirblittra minnet, hjiilpa mot
niithinneavlossning och 6ka den
sexuellanjutningen.

Naturlflkemdel
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Sedanden nya liikemedelslagen
Akervall,
somutsflgstill fuets
trtiddei kraft 1993harantaletnatur- Sassa
fiirvillare
L993,
liikemedelpfr marknadenminskat "sakkunnig figurerarnu som
i det of6rklarliga"i
kraftigt.TillverkarnamistenukunHemmets
veckotidning.
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Floberg,
innehAllervad
dep&stisg6raochaff
som "lever€rat en och annan sandetillverkasunderbetryggande
for- ning
till den moderna vetenskapen
I vissaliinder siilj smelatoninfritt, mer. Det kostar sl mycket att ta
men i Sverige lir det klassat som fram dokumentationatt tillverkar- genomtren".
liikemedel. Liikemedelsverket no- na hellre avregistrerarmedlenom
En av dessasanningariir att han
terar att allt mer melatonin skrivits ftirsiiljningeniir liten, enligtBengt har funnit orsakentill cancer:'Jorut under det gAngna 6ret. Verket Gustafssonp[ liikemedelsverket, denspuls" och "cancerfrekvensen"
konstaterarocksfl att sttidet fiir p&- somansvararfiir godkflnnanden
av sammanfallerniimligen. Ftin i viirlstienden om melatoninets fantas- naturliikemedlen.
den kiinde alla till dennajordstr6l-

tiska egenskaper?irsvagt. Det kan
mtijligen vara befogat att skriva ut
melatonin vid vissa sdmnrubbningar, menar man. <ivrig anviindning iir diiremot inte ftirenlig med
vetenskapoch beprdvaderfarenhet.
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Melatonin II
Pi planethem frfln USA mtiterjournalisten Lasse Arnell en svenskau
pair-flicka som entusiastisktberiittar om den nya drogen melatonin,
"som alla
miinniskor iiter". Anrell
iir sjiilv skeptisk: han tiinker att det
nog iir nagot skumt med ett preparat
som bflde gdr en pigg och sOmnig.
Och som missbrukas av au pairflickor.
(Aftonbladet 27/I 0 -96)
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Att ett naturlflkemedel
godkiinns
betyderdockinteattdetocksflfungerar.De beh0verintegenomglkliniskapriivningarpAsaulmasflttsom
vanliga liikemedel.Enligt Bengt
Gustafsson
kanmanniimligeninte
stiilla sammakrav pAnaturlflkemedel sompfl modernaliikemedel.
Naturltikemedel
somavregistreratsffu inte siiljas.Men tillverkarna
kaniblandheltenkeltbestiimma
sig
ftir att kalla medlenftir livsmedel,
kosttillskotteller kosmetikai stiillet, och pfl sfl stittkringgflbestlimmelserna.Ett nytt ftirslagomgrllnsdragningmellanliikemedelochlivsmedeliir dock pl viig.
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nings farlighet, enligt I-eif Flodberg:
- Men i och med att universiteten
bildades fdrm6rkadeskunskapen.
Floberg pfistir sig vidare ha funnit ftirklaringen inte baratill cancer,
utan till de flesta av vtra sjukdomar
(inklusive ryggskott): lven d[r
handlardet om jordstrfllning. Detra
pflstiende levererar Flobrg enligt
artikeln "utan minsta tillstymmelse
till skrytsamton".

Miirner Yfigrar att sko sig
Tror du att en forskare som [r van
att arbetasericistska vara med pi en
amerikansktrollkarls jiidra jippon,
att girighetenskaslfl ut intellektet?"

Ingen patientbrist

Det svararNils-Axel Mdrner niir
tidningen Metros Cecilia Ahlbeck
En kvinnai Appletoni Wisconsini frflgar honom varftir han sagtnej till
USA har stiimt sin psykiater,som ett erbjudandefrin JamesRandi att
stellt diagnosenpersonlighets- mot ett bevis ftir att slagrutor fungklyvning och sedantagit betaltftir erar fi 6,8 miljoner kronor.
gruppterapi.Llkaren hiivdar att
Han fortsiitter: "Mitt endaintreskvinnanspsykeiir indelati 120olika personligheter
och har inkasse- se i det hela skulle vara att slfl en
rat 2 miljoner kronor av kvinnans sf;dan hiir mdrkrets riddare. Man
jag beh6verinte gdradet, fdrjag har
fcirstikringsbolag.
si mycket pi fdtterna att jag-inte
behdver spela efter hansregler."
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