I en DN-debattartikel går fem tunga endokrinologer till våldsamt angrepp mot företaget Scandlab, ett antal läkare och terapetuer. Rubriken till artikeln löd: ”Hjälpsökande luras betala för otillförlitligt hormontest”. Artikeln orsakade en proteststorm i stor skala.

Scandlab och endokrinologmaffian
Analysföretaget Scandlab säljer olika tester där människor kan få svar
på bland annat hormonella obalanser. Fem svenska endokrinologer
gick den 21 december 2010 i DN till hårt angrepp mot företaget. Sedan
utbröt en intressant och klargörande debatt på internet.

T

vå dagar före julafton riktade fem
tunga endokrinologer ett våldsamt
slag mot det svenska företaget
Scandlab. Kritiken träffade även ett antal
läkare och terapeuter. Kärnan i kritiken
gick ut på att Scandlab var ett blufföretag
och att deras tester var både meningslösa
och felaktiga. Humbug, enligt de fem
endokrinologerna.
Sedan utbröt en våldsam debatt på
hemsidor och bloggar. Kostdoktorn
Andreas Eenfeldt, som gjort sig känd som
en kritiskt tänkande läkare, var snabbt ute
och hakade på kritiken [1]. Enligt Eenfeldt
är det oseriöst att skriva ut hormoner ”till
höger och vänster”. Även Annika Dahlqvist uttryckte viss skepsis på sin blogg. Båda
uttryckte oro över att patienter med tecken på hypotyreos och/eller underproduktion av stresshormon, gavs för mycket uppåttjack i form av sköldkörtelhormoner och
hydrokortison. Höga hormondoser under
lång tid kan orsaka farliga biverkningar,
vilket är korrekt.
Moteld
Här nånstans tog medhållet slut. I kommentarstrådarna flödade rapporter in från
patienter som ansåg sig ha blivit hjälpta
såväl av Scandlabs tester som av den efterföljande behandlingen. Signaturen Vetgirig skriver den 22 december en betecknande kommentar på Kostdoktorn.se:
”Vi är många med underfunktion i
sköldkörteln som inte blivit hjälpta vid
besök på vårdcentral och endokrinologiska mottagningar! Att vi då vänder oss till
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t.ex. Scandlab för att få ett mått på värdena i kroppen är ett sista hopp om att komma tillrätta med vad som är fel. Att efter
det få kontakt med en läkare som dels lyssnar på hur man mår, dels tar del av testet
från Scandlab och sedan sätter in medicinering som fungerar är helt fantastiskt.”
Signaturen Gittan skriver i samma tråd:
”Hej Andreas! Jag har troget följt din blogg
i flera år. Beundrat din analysförmåga, kaxighet och omsorg om oss läsare och patienter, men nu blev jag riktigt besviken! Jag,
min syster och min dotter har äntligen,
efter 20 års vanvård där man stirrat på
blodprov, fått hjälp, tack vare Scandlabs
prover.”
Genomgående för de personer som försvarar Scandlabs verksamhet är att de har
en lång sjukhistoria bakom sig. Åratal av
verkningslösa insatser från sjukvården har
till slut tvingat dem att söka hjälp på alternativa vägar och då har Scandlabs tester
även om patienterna måste betala ur egen
ficka, uppenbarligen varit en väg till återfunnen hälsa.
Två kunniga läkare ger svar på tal
Det kanske mest intressanta i den livliga
diskussion som uppstod på Andreas Eenfeldts hemsida, är att två kunniga läkare på
området skriver två längre och förklarande
kommentarer. Den 12 januari 2011 tar
Karin Munsterhjelm, läkare från Finland,
till orda. Hon berättar om sin egen långa
väg till insikt och hur hon behandlat cirka
1000 svårt sjuka hypotyreospatienter,
bland annat med torkad svinsköldkörtel

och i vissa fall med låga doser hydrokortison. Ofta har resultatet av behandlingen
varit fantastisk.
Tio dagar senare, den 22 januari 2011,
gör läkaren Kajs-Marie Nordell ett kompletterande inlägg. Hon har ungefär samma erfarenheter som Munsterhjelm och
kan inte förstå det motstånd som finns i
läkarkåren mot att ge dessa svårt sjuka patienter en verksam behandling. Hon skriver:
”För mig är det en stor gåta, hur någon
läkargrupp, distriktsläkare, internmedicinare eller endokrinolog frivilligt kan frånhända sig denna fantastiska patientgrupp.
Människor med alla möjliga och omöjliga
kombinationer av mer eller mindre vanliga eller ovanliga symtom på just hypotyreos. Människor, som trots att många av
dem är svårt sjuka, orkar och vill förkovra
sig i problematiken och som endast genom
enkla och korta anvisningar själva kan ta
hand om sin behandling. Och sedan, det
mest fantastiska, människor som sakta och
säkert återvänder till ett liv med tilltagande
ork, krafter, livslust och hälsa.”
Stor nytta av Scandlabs analyser
DN tillät ingen replik i papperstidningen
på de fem endokrinologernas våldsamma
utfall. Men några bra motinlägg las ut på
DN.se. Medicine doktor Magnus Nylanders bidrag refuserades helt och hållet. Han
skriver: ”I mitt arbete har jag haft ett långvarigt samarbete med bl.a. Scandlab.
Under det sista året har samarbetet utökats
och vi har fått stor nytta av de analyser som
Scandlab förmedlar genom Genova Diagnostics i USA.”
Bo Zackrisson
1. www.kostdoktorn.se/scandlab-dyraoch-oseriosa-hormontester
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