
Medisinske myter
DET ER GLEDELIG A KoNSTATERE at lege Pernille i

Nylehn og jeg kan være enige om mange ting. 
i

Vi kan være enige i at det å være terapeut og 
i

bare være knyttet opp til ett flrma og ett sett pro- 
i

dukter kan være diskutabelt. Vi kan være enige 
.

om at det kan være god grunn til å Bå profittmar- 
i

ginene og prisene på skolemedisinske og natur- 
,

medisinske produKer etter i sømmene. At man
skal ha en sunn skepsis til både naturmedisin og

skolemedisin, er det lett å være enig i. At medisin-
industrien er en skitten bransje, vil jeg o$så skrive
under på. 

I

0g det er omtrent så langt enigheten rekker.

NYTEHN SKRIVER at i motsetning til naturmedisi- '

nen,måskolemedisinenbeviseatproduktenevir-
ker (underforstått som de skal). Det høres ut til at
hun vil ha oss til å tro at skolemedisinene er solid
vitenskapelig dokumenterte. Hva skal man da tro
om Dr. Marcia Angells påstander. Hun er tidligere :

redaktør av New England Journal of Medicineog 
i

har skrevet en bok med tittelen nlhe Truth obout 
i

Drug Companies: How they deceive us ond what l

to do about lf,. Hun og mange andre som har satt
seg inn i problematikken, viser til at mye av det
som blir presentert, ikke fortjener bete!,nelsen vi-
tenskap, at forskningen er manipulert av medisin- 

iselskapene. 
i

Det er disse selskapene som finansierer en meget :

stor del av forskningen, og det viser seg at bare 
l

en del av de utførte studiene blir offentliggjort. De

som kommer ut negativt, blir ikke publisert. 
i

lkke nok med det Direktøren for Bioteknologi-
nemnda, Sissel Rogne, gikk for en tid siden ut i

med en påstand om at toppforskere ikke tør stå 
I

fram med sin kunnskap av fryK for å miste forsk- :

ningsmidler fra Big Pharmo 
I

å:ffifiil'åill'* :1'.1ili:#fl[e'il,:y,?ffllå 
:

alvorlige 0g dødelige bivirkninger fra en rekke 
)

kjente medisiner - lykkepiller, ritalin, østrogen- 
)

midler, prevensjonsmidler, vaksiner, kolesterolsen-
kende midler m.fl.

Likevel fortsetter legestanden og offentlige myndig-
heter å pushe disse midlene på folk under på-

standen om at de er trygge. Nylehn forsøker å

framstille det slik at legene er nøytrale overfor me-
disinindustrien. Er det ikke heller slik at legestan-

den er fullstendig avhengis av denne industrien i

og med at det eneste de har å tilby kommer fra
Big Pharma?

DET NORSKE HELSEBUDSJETTET har vokst fra 135
milliarder kr i 2002 til over 200 milliarder i 2010.
Formidable pengebeløp og meget bratt stigning.
Likevel fortsetter sykeligheten å vokse. Forekoms-
ten av forskjellige kreftyper, diabetes, Parkinson,
Alzheimer, revmatisme, allergier, astma, hjer-

te/kar, depresjoner, angst, ADHD osv. bare vokser
ogl vokser.

Er ikke dette tegn på at det ensidig kurativt orien-
terte 0g pilledrevne helsevesenet har spilt fallitt?
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