
Addendum 3 til artikkelen Forskning på alternativ medisin

Eksempler på forskning som har endret medisinsk praksis
1. Magesår:  for bare noen tiår siden trodde man at magesår kom av stress, for mye kaffedrikking 
og sure matvarer. Derfor rådet man pasientene til å stresse ned, spise mat man antok var skånsomt 
for magen (fiskepudding, hvitt brød ikke sterke krydder etc.). Man brukte også syredempende 
midler, bl.a. magnesiumkarbonat. 

Logisk, ikke sant? Og det hjalp nok til en viss grad, men løste ikke problemet.

Man opererte også magesår, ved å fjerne deler av magesekken, eller kutte noen nervene som gikk til 
magesekken. 

Men så var det noen smartinger som ikke var overbevist om at dette stemte, og etter mye forskning 
fant de ut at det som oftest utløste magesår var en bakterie, som skapte iritasjon i slimhinnene, som 
igjen gjorde at det ble produsert for mye magesyre. Dermed kan man behandle magesår med 
antibiotika og syredempende i en kort periode, og de fleste blir ikke bare friske men varig friske.

2. Ørebetennelse hos barn: Akutt mellomørebetennelse hos små barn er vanlig, og smertefullt.
Gir man penicillin blir de fleste bedre i løpet av et par dager. Gir man ikke penicillin blir også de 
fleste bedre etter et par dager. Hvis jeg gir alle penicillin vil jeg få den oppfatning at penicillin er 
nødvendig for at barna skal bli friske. Foreldrene vil oppleve det samme, og bli frustrerte hvis de 
kommer til en lege som ikke gir det.

Slik kunne det fortsette. Men heldigvis er det noen som har forsket på ørebetennelse hos barn, sett 
på store tall, og funnet ut at penicillin vanligvis ikke er nødvendig. Når jeg har denne forskingen i 
ryggen kan jeg la være å gi penicillin, og heller be foreldrene komme tilbake hvis det ikke er bedre 
etter noen dager. Da kan jeg også forklare foreldrene at dette er en trygg framgangsmåte.

Så kan man si: Alle vet vel at det er best uten penicillin! Joda, nå vet alle det. Men man hadde ikke 
visst det hvis ingen hadde undersøkt det.

NB saken stiller seg annerledes hvis det er en alvorlig ørebetennelse, sprukken trommehinne, høy 
feber over flere dager. Da er det nødvendig med penicillin, ellers riskikerer barnet å få langvarig 
væskeopphopning i øret med følger for hørsel og språkutvikling. Men for å skille ut hvem som har 
nytte av penicillin om hvem som ikke bør få det, må man forske.
3. Bronkitt 
Tilsvarende som for ørebetennelse: før brukte man ofte penicillin mot bronkitt, og mange mener de 
trenger det for å bli friske. Nå viser forskning at det har lite nytte for de fleste bronkitter, og man 
prøver å unngå det i det lengste. Og det er viktigere å treffe forebyggende tiltak, som røykeslutt. Får 
vedkommende ofte bronkitt må man vurdere om det ligger noe bak, som astma eller KOLS. 

NB her gjelder det samme som for ørebetennelse: Ved høy feber, langvarig forløp, og hvis man har 
stor risiko for å utvikle lungebetennelse skal man ha penicillin eller annen antibiotika. 

Et interessant poeng med nr. 2. og 3. er at man har gått bort fra medikamentbruk som følge av 
forskning. Dette stemmer dårlig med påstandene om at legene er i lomma på legemiddelindustrien, 
og at all forskning har som formål å selge mer medisiner.   
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