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Abstract 
 

Irradia AB is a manufacturer and seller of medical, surgical and cosmetical laser 
instruments. So far the company has failed in establishing exchange with the public 
health services in Sweden. The purpose of this studie was to analyse and evaluate 
obstacles in the way of Irradia ABs introduction on the public health service market. 
The medical lasers were chosen as the primary products to study. 

Due to the nature of the area of investigation, mega level marketing was separated 
from the market level. On the mega level, new and complex medical products must be 
approved by experts. On the market level, a comparison was made between Irradia AB 
and the public health service market. 
 
The case study was chosen as a main method. Qualitative primary data was collected 
by interviewing. 

On the market level, interviews were conducted with Lars Hode, managing 
director of Irradia AB, Jan Svenonius, former director of purchasing at Huddinge 
Sjukhus and Mikael Wickström, director of purchasing at Karolinska Sjukhuset.   

On the mega-level, Audio Laser-Kliniken was chosen to represent Irradia AB, 
since their medical lasers are used for treatment of hearing disorders at the clinic. By 
using directive selection, the authors could quickly identify and interview persons who 
are negative when it comes to laser treatment of hearing disorders. 
 
Competitive strategies, the involvement theory, network theory and factors influencing 
buyer behavior were applied in the market level analysis. The mega level analysis is 
based on the network theory, the theory of dominant ideas and social psychology.  
 
Results of the market level analysis show that relations are of great importance in 
public health service purchasing processes. Irradia AB meets most of the basic 
conditions that are required for establishing exchange with the public health service 
market, but a relatively low degree of networking has been a flaw in the strategy that 
Irradia AB has had so far. 

Results of the mega level analysis show that the laser treatment of hearing 
disorders at Audio Laser-Kliniken does not comply with the requirements for an 
evidence-based medicine, according to the interviewees. Therefore laser treatment of 
hearing disorders has been announced illegitimate by the experts. The results also 
show that other treatment forms of hearing disorders can be difficult to evaluate 
regarding to the requirements of an evidence-based medicine. 

The results show, above all, that any possible distrust to the products among 
experts will have a negative impact on the possibility to establish exchange with the 
public health service market. 
 
The question at issue focused on factors that are of importance for companies trying to 
establish exchange with the public health service market. Conclusions of the study 
show that differentiation can be a suitable strategy for establishers with new products, 
and that customer academies can be a relevant way to reduce risks if the products are 
complex. New companies should try to create relations on both the mega level and 
market level. The study shows that relations with experts on the mega level are critical 
for companies trying to sell new products to the public health service market. 
 



     

Sammanfattning 
 
Irradia AB tillverkar och säljer terapeutiska, kirurgiska och kosmetiska lasrar. 
Företaget har hittills inte lyckats skapa utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden. 
Syftet med undersökningen var därför att analysera och utvärdera hinder för Irradia 
ABs introduktion på den offentliga svenska sjukvårdsmarknaden. Fokus lades på de 
terapeutiska lasrarna. 

På grund av undersökningsområdets natur gjordes en separation av mega- och 
marknadsnivå. På meganivån undersöktes ett expertnätverk, som skall acceptera nya 
medicinsktekniska produkter inom sitt verksamhetsområde, och på marknadsnivån 
undersöktes Irradia AB och den offentliga sjukvårdsmarknaden. 
 
Författarna valde fallstudien som metod. För att samla in primärdata ansåg författarna 
att intervjuer var den mest relevanta metoden.  

På marknadsnivån intervjuades Lars Hode, VD för Irradia AB, och Jan Svenonius, 
tidigare upphandlingschef på Huddinge sjukhus och Mikael Wickström, 
upphandlingschef, Karolinska Universitetssjukhuset. 

På meganivån fick Audio Laser-Kliniken representera Irradia AB, då företagets 
produkter används till behandling av hörselsjukdomar på kliniken. Med hjälp av ett 
anvisningsurval lyckades författarna snabbt identifiera och intervjua respondenter som 
varit kritiska till behandlingsformen som tillämpas på kliniken. 
 
Analysen på meganivån genomfördes utifrån nätverksteorin, teorin om idésystem och 
socialpsykologi. I analysen på marknadsnivån tillämpades konkurrensstrategier, 
involveringsteorin, faktorer som påverkar köpbeslut och nätverksteorin.  
 
Resultatet visar att Irradia AB möter hinder på marknadsnivån, framför allt när det 
gäller relationers betydelse i upphandlingsprocessen. Irradia AB har goda 
förutsättningar för att bemästra de flesta hindren, men relativt lite nätverkande har 
varit svagheten i den strategi som tillämpats hittills. 

Resultatet på meganivån visar att aktörerna anser att Mikael Bäckmans verksamhet 
på Audio Laser-Kliniken inte svarar mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Därmed 
har experterna kunnat förklara laserbehandling av hörselsjukdomar som illegitim. 
Undersökningen visar dock att andra behandlingsmetoder på hörselområdet inte möter 
samma krav utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Resultatet visar framför allt att liten tilltro till produkterna i expertnätverket sänker 
möjligheten till utbyte med den offentliga sjukvården.  
 
Frågeställningen hade fokus på faktorer som är viktiga för nyetablerare på 
sjukvårdsmarknaden. Slutsatserna är att differentiering kan vara en lämplig strategi för 
företag med små resurser, och att utbildning som mervärde kan vara lämpligt om 
produkterna är komplexa. Nyetablerare bör satsa på löpande bearbetning av aktörer 
både på mega- och marknadsnivå. Undersökningen tyder dock på att bearbetningen på 
meganivå bör ske i första hand, för att nyetablerare skall kunna sälja nya produkter på 
den offentliga sjukvårdsmarknaden. 
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1 Inledning 
Denna uppsats handlar om nyetablering med nya medicinsktekniska produkter i den 
svenska sjukvården. 

1.1 Problembakgrund och diskussion 
I mitten av 1600-talet fanns bara ett fåtal vad vi idag skulle kalla läkare, d v s 
professionella utövare av läkekonsten. Ännu existerade ingen myndighet som kunde 
kontrollera den medicinska verksamheten. Därför bildades Collegium Medicorum 
1663. Syftet var att reglera läkarnas verksamhet och avgränsa den från kvacksalveriet.  

Kungliga Sundhetskollegiet inrättades 1813 och hade samma uppgifter som 
Collegium Medicorum. Sundhetskollegiet ersattes sedermera av Kungliga 
Medicinalstyrelsen 1878. Verket tog över uppgiften som tillsynsenhet för den 
allmänna hälso- och sjukvården i landet och fick även ansvaret för utbildning av 
läkare. 1967 ersattes Kungliga Medicinalstyrelsen av Socialstyrelsen. (Kongliga 
Medicinalstyrelsen 1962: 19) 
 
Serafimerlasarettet, som grundades i Stockholm år 1752, räknas som Sveriges första 
sjukhus. Behovet av fler vårdplatser ledde till att Staten tvingades överge tanken på ett 
enda nationellt sjukhus. De började därför uppföra offentliga sjukhus i flera svenska 
städer, till exempel i Uppsala 1776. Detta var startskottet för den offentliga sjukvården 
i Sverige. (http://www.locum.se/upload/Rum/2004Rum4Serafen.pdf)  

De från början enläkarbemannade sjukhusen blev rätt snart delade i medicin och 
kirurgi följt av röntgen, som fanns på de flesta lasarett på 1920-talet. Laboratorier 
inrättades under samma period och så småningom tillkom den ena specialenheten efter 
den andra. (Wennermark 1994: 10) 

Flera nya sjukvårdsreformer infördes på 1950-talet. Exempel på dessa var 1955 års 
läkemedelsreform och cancerregistret, som infördes 1958. 

Den svenska sjukvården upplevde en kraftig expansion mellan 1960 och 1970. 
Expansionen innebar bland annat att nya sjukhus byggdes, ny utrustning 
införskaffades, läkarutbildningar utökades och att antalet anställda fördubblades. 
(Södersten 1998: 321) 
 
Den ökade betydelsen av den postindustriella tjänsteekonomin som uppstod kring 
1970, främst i den privata sektorn, omvandlade industrier såsom gruvor, stålverk och 
varv till krishärdar. Detta påverkade hela den svenska ekonomin negativt med tanke på 
att dessa industrier var starkt representerade i landet.  

Den offentliga sektorn hör till de verksamheter som förlorade på förändringarna. 
Budgetrestriktionerna blev allt hårdare och medförde ett rationaliseringstryck, som i 
hög grad drabbade sjukvården.  (ibid: 31) Den svenska sjukvården hamnade därför i en 
lång period av tröghet, som ännu inte sett sitt slut. Den så kallade svenska modellen, 
som ”förenade sociala och politiska mål med ett program för tillväxt efter bestämda 
riktlinjer”, har bidragit till trögheten.  (ibid: 55)  

Historiskt sett har det funnits ett nära samband mellan ekonomisk och politisk 
makt. Men den bild som ges av Sverige är något annorlunda. Vad som betonas här är 
snarast den stora klyftan som skiljer den offentliga och den privata sektorn.  
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En enkät med företagsledare 1975 visade att det var de största företagen som hade 

mest omfattande regerings- och departementskontakter. Det starka inslaget av selektiv 
teknik i näringspolitiken hade ökat företagsledarnas benägenhet att söka kontakt. 
(Petersson 1989: 137)  

Näringsutskottets betänkande 2002/2003:NU1 visar också att villkoren för 
företagande oftast gynnar storföretagen. Vidare står detta i betänkandet: ”Framväxt av 
nya företag inom tjänste- och servicesektorerna har effektivt hindrats genom den 
offentliga sektorns kraftiga utbyggnad och monopol. Världens största offentliga sektor 
har krävt världens högsta skatter, vilket ytterligare har bromsat tillkomst av företag 
och tillväxt. Den arbetsintensiva privata tjänstesektorn som fungerat som 
sysselsättningsmotor i exempelvis Förenta staterna har utvecklats betydligt 
långsammare i Sverige. 
(http://www.riksdagen.se/debatt/200203/utskott/NU/NU1/NU100006.asp) 
 
I Sverige har landstinget varit dominerande finansiär och producent av sjukvård sedan 
1860-talet. Privata aktörer har än så länge en marginell roll och finansieras oftast av 
det offentliga. Politikerna bestämmer hur sjukvården skall finansieras och styras samt 
storleken på de anslag som verksamheten får. Den primära uppgiften för politikerna är  
dock att tillhandahålla ett solidariskt system där alla har tillträde. I Näringsutskottets 
betänkande nämns följande: ”Statens roll i näringspolitiken skall främst vara att sätta 
ramar för och övervaka spelreglerna på marknaden, ansvara för samhällsplanering och 
infrastruktur samt att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt.” (2002/2003:NU1) 

På grund av detta infördes beställar-utförarmodellen i Sverige under 1990-talet. 
Syftet var att skapa ett fungerande produktionssystem inom offentlig verksamhet. 
Modellen innebär en tydligare separering av finansiering och produktion. Vidare 
innehåller modellen tydliga inslag av marknadsliknande former vilket står i kontrast 
till hur vården tidigare har organiserats och styrts. Marknadsanpassning och politiskt 
styre står oftast i kontrast till varandra. (Jacobsson 2002: 63) I Näringsutskottets 
betänkande står följande: ”När staten agerar såväl domare som spelare på marknaden 
är risken stor att konkurrensen snedvrids och att investeringar inte görs på ett optimalt 
sätt i de företag som har de bästa förutsättningarna.” (2002/2003:NU1) 
 
En av de viktigaste förutsättningarna för effektiv sjukvård är att introduktionen av ny 
teknik fungerar. Dessutom bör hänsyn tas till intäkter och kostnader för alternativa 
handlingssätt. Så är inte alltid fallet i den svenska sjukvården. (Södersten 1998: 21)  
För att nya produkter och metoder skall få acceptans krävs det att den bygger på 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Problemet är dock att beställarna har svårt att 
beställa rätt vårdmetoder. Somliga åtgärder börjar tillämpas i vården utan att någonsin 
ha prövats vetenskapligt. Andra metoder, som är föråldrade men har blivit rutin, 
fortsätter att användas. (http://www.sbu.se/www/index.asp) 

I en marknadsekonomi skall det råda fri konkurrens mellan producenterna. Inom 
sjukvårdssektorn försöker dock många producenter begränsa konkurrensen eftersom 
det är lönsamt för dem. Sjukvårdsmarknadens struktur underlättar dessutom 
kartellbildning. Ett exempel på detta är att en vanlig avtalstid till producenter är åtta år 
med förlängningsoption. Detta medför att nyetablerare har svårt att överhuvudtaget få 
konkurrera om nya avtal. (http://www.foukronoberg.com/pdf/Fou_meddelande_2003-
1.pdf) Marknadsliknande konkurrens har bara existerat på vissa utvalda delsegment 
där det funnits ett beslut om att upphandla i konkurrens. 
(http://www.kkv.se/bestall/pdf/rap_forsk_sjukvard2004.pdf)  
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Problemet kan exemplifieras med fallet Filtrator. Företaget grundades 1972 och 
tillverkade inledningsvis amalgamavskiljare för användning i tandläkarmottagningar. 
1973 utvecklade Filtrator en prototyp, VACUP, som patenterades i 16 länder. Därefter 
genomgick prototypen vetenskaplig prövning fram till 1974, då produkten ansågs vara 
klar för marknaden. Filtrator lyckades dock inte skapa framgångsrika relationer med 
någon av de tre dominerande distributörerna på marknaden, som stod för 90 procent av 
försäljningsvolymen av dentalprodukter. Distributörerna hade redan långa, starka 
relationer med andra tillverkare. Trots att det fanns ett behov av att hantera det 
kvicksilverhaltiga amalgamavfallet misslyckades Filtrator med att nå 
tandvårdsmarknaden. (Hammarkvist et al 1982: 46) Idag tillverkar företaget främst 
ventilationsprodukter till militären. (http://www.filtrator.se) 
 
Nedan sammanfattas de problem som nämns i problembakgrunden: 

 
• Spelreglerna på marknaden bestäms huvudsakligen på politisk nivå. 

Politik och marknadsekonomi står dock i kontrast till varandra. 
• Spelreglerna på marknaden försvårar för mindre privata producenter, 

exempelvis genom villkor för företagande och avtalsutformning. 
• De etablerade aktörerna i sjukvårdssektorn har redan starka relationer, såsom 

exemplet med Filtrator visar. 
• Beställarna i sjukvårdssektorn har ofta inte tillräcklig kunskap som underlag 

för bedömning av nya produkter och de behandlingsmetoder som produkterna 
ger upphov till. 

 

1.2 Problemformulering 
Problembakgrunden ovan ger upphov till följande problemformulering: 
 
Vilka faktorer är viktiga för att små företag inom den svenska medicintekniska sektorn 
skall kunna sälja nya produkter till den offentliga sjukvården? 
 

1.3 Syfte  
Irradia AB har medicinsktekniska produkter, så kallade terapeutiska lasrar, som har 
godkänts inom den offentliga sjukvården i flertalet länder. Introduktionen i Sverige har 
dock varit mindre lyckad. 
 
Syftet med undersökningen är att analysera och utvärdera hinder för Irradia AB:s 
introduktion på den offentliga svenska sjukvårdsmarknaden.  
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1.4 Perspektiv 
Fokus kommer att ligga på Irradia ABs produkter och företagets förmåga att skapa 
utbyte. Leverantörsegenskaper som inte är direkt relaterade till produkter och 
försäljning kommer inte att undersökas. Den produkt som kommer att ligga i fokus är 
terapeutisk laser (terapeutisk laser). 

Vad gäller sjukvårdens olika verksamhetsgrenar skall fokus läggas på 
hörselsjukdomar, som är ett intressant område med stor forskningspotential. 

Undersökningen kommer att delas in i en meganivå, där expertnätverk för 
acceptans av nya produkter granskas, och en marknadsnivå, där Irradia ABs 
förutsättningar ställs mot den offentliga sjukvårdsmarknadens egenskaper. Denna 
särskiljning blir relevant utifrån sammanfattningen i slutet av problembakgrunden, där 
de två nivåerna framträder på ett tydligt sätt. Eventuell koppling mellan nivåerna är 
även intressant.  
 

1.5 Definitioner och förkortningar 
Dubbelblind och enkelblind studie 
En dubbelblind studie innebär att en grupp med försökspersoner ges en ”äkta” 
behandling/medicin medan en annan grupp får placebobehandling/placebomedicin (se 
Placebo). Varken utföraren eller de som ingår i studien vet vilka försökspersoner som 
får den ”äkta” behandlingen/medicinen. På detta sätt ökar objektivitet och även 
validiteten i studien.  

Enkelblind studie innebär att antingen utföraren eller deltagaren vet vilken åtgärd 
deltagaren får. Oftast är det deltagaren som är ovetande. 
(http://www.sbu.se/Filer/Content0/Dokument/ordlistan.html) 
 
Expertnätverk 
 
Begreppet kommer att användas för det nätverk som kommer att undersökas på 
meganivån. Med expert avses i detta fall inte nödvändigtvis expert på laserbehandling 
eller terapeutiska lasrar, utan att aktörerna i nätverket har stora kunskaper på  sina 
ämnesområden såsom tillsyn av sjukvårdsverksamhet eller audiologi. 
 
Evidens  
Ordet evidens kommer från det engelska ordet för vetenskapliga bevis eller belägg, 
evidence. Evidensbaserad vård innebär att vården byggs på bästa möjliga 
vetenskapliga grund. Besluten skall baseras på vetenskapliga resultat från välgjorda 
undersökningar, som ett komplement till annan kunskap. (http://www.sbu.se) 
 
HSAN 
 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kommer att förkortas till HSAN i vissa delar av 
uppsatsen. 
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Laser 
Enligt europiska standarden IEC 601, definieras laser som: ”Any device which can be 
made to produce or amplify electromagnetic radiation in the wavelength range from 
180 nm to 1 mm primarily by the process of controlled stimulated emission." (Tunér & 
Hode 2004: 8) 
 
Placebo 
Behandling som avses vara biologiskt overksam och som används för jämförelse av 
effekter och biverkningar med dito hos aktiv behandling. Den vanligaste formen av 
placebo är overksamma läkemedelsberedningar (t ex ”blindtabletter”), men 
placeboåtgärder kan ibland användas vid prövning av kirurgi, sjukgymnastik m.m. 
(http://www.sbu.se/Filer/Content0/Dokument/ordlistan.html) 
 
Randomiserad studie 
Randomiserade studier (RCT) tillämpas för att öka validiteten och reliabiliteten vid 
undersökning av mediciner eller behandlingsmetoder. Randomiseringen innebär att 
patienterna i de två grupperna väljs ut med slumpens hjälp. 
(http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Randomized_controlled_trial)  
 
Terapeutiska lasrar 
Kan även kallas medicinska lasrar. LLLT är en äldre definition, men används 
fortfarande. (http://www.irradia.se) 
 
Vetenskap och beprövad erfarenhet 
Begreppet ”vetenskap” eller ”vetenskapligt bevisat” syftar på att en behandlingsmetod 
har studerats utifrån kraven på evidensbaserad vård, EBM.  

Begreppet ”beprövad erfarenhet” syftar på att en behandlingsmetod har använts i 
vården under en viss tidsperiod. De konkreta krav som satts upp för den beprövade 
erfarenheten saknar gängse definition.  

Följande svar gavs 1976 av Socialstyrelsen på direkt fråga av en läkare:  
 

När exempelvis en ny behandlingsmetod introduceras saknas självklart erfarenhet, det 
vetenskapliga underlaget får vara grunden för att metoden accepteras eventuellt efter erfarenheter 
vunna vid försök på djur. I andra fall kan långvarig klinisk erfarenhet vara det dominerande 
underlaget för att en behandlingsmetod accepteras medan de teoretiska och/eller experimentella 
vetenskapliga bevisen för dess effektivitet kan vara begränsade. 
(http://www.sbu.se/www/index.asp?ReportID=518&key=bepr%F6vad&from=AdvancedSearch.a
sp&typeId=4&subject=0&searchType=)  
 

På SBU:s hemsida står följande:  
 

[…] Kanske är det fortfarande så, att allt det som krävs för en god sjukvård och som inte ryms i 
begreppet ’vetenskap’ läggs i ’beprövad erfarenhet’ - allt från konsensus, behandlingstradition, 
professionellt omdöme, sunt förnuft, klinisk blick och lyhördhet till vars och ens personliga 
värderingar. Samtliga är nödvändiga - men det kan vara meningsfullt att hålla isär dem. 
(http://www.sbu.se/www/index.asp?ReportID=518&key=bepr%F6vad&from=AdvancedSearch.a
sp&typeId=4&subject=0&searchType=) 

 
ÖNH 
Denna förkortning kommer på vissa ställen att användas istället för öron-näsa-hals. 
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2 Metod 
Metoderna har valts utifrån litteratur av Denscombe, Patel/Davidsson och 
Sjövall/Wahlbin. 
 
Undersökningen kommer att delas in i två nivåer: Meganivå och marknadsnivå. På 
meganivån undersöks det expertnätverk som skall acceptera nya produkter innan de 
kan säljas till den offentliga sjukvården. På marknadsnivån undersöks 
fallstudieföretaget och den offentliga sjukvården som marknadssegment. 
 

2.1 Angreppssätt 

2.1.1 Deduktion 
Den deduktiva ansatsen kännetecknas av att verkligheten avgränsas till enskilda 
fenomen, som sedan undersöks med hjälp av befintliga teorier. Teorierna ger en 
kontext för tolkningen av data. Teorierna väljs utifrån problemdiskussionen så att det 
skapas en tydlig koppling mellan problem, analys och slutsatser. Arbetsgången är 
alltså teori – empiri – resultat. Forskaren skall utifrån ”allmänna principer och 
existerande teorier dra slutsatser om enskilda företeelser”. (Patel & Davidsson 2000: 
21) 
 
Den deduktiva ansatsen kommer att användas, då den är lämplig med hänsyn till 
författarnas något bristfälliga förkunskaper. Fenomen i verkligheten får utgöra 
grunden för valet av teorier. 
 

2.2 Forskningsansats 

2.2.1 Fallstudie 
Fallstudien innebär att forskaren analyserar bakomliggande värderingar och motiv till 
beteende i enskilda fall. Jämförelser mellan individer eller grupper görs inte. Antalet 
fallstudieobjekt är oftast relativt litet. Detta medför att forskaren kan fokusera på 
detaljerad och djupgående beskrivning och analys. (Sjövall & Wahlbin 2001: 209) 

Fördelarna med en fallstudie är att forskaren kan använda flera olika källor, data 
och forskningsmetoder. Dessutom kan forskaren upptäcka förhållanden som ej har 
beaktats på förhand. (ibid: 215) 

Nackdelen med fallstudien är den svaga generaliserbarheten. 
 
Fallstudien kommer att användas då den är väl anpassad mot ämnet – en 
tvärsnittsstudie skulle inte ge ett lika fokuserat svar på vald problemfråga. Audio 
Laser-Kliniken, en klinik där Irradia ABs produkter används, kommer att vara den 
primära källan i undersökningen av expertnätverket på meganivå. Anledningen till 
valet av Audio Laser-Kliniken som primär källa är att kliniken förkroppsligar 
problemet med expertnätverk som måste acceptera nya behandlingsmetoder. 

I undersökningen på marknadsnivån kommer Irradia AB att vara det primära 
fallstudieobjektet.  
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Det begränsade antalet fallstudieobjekt förklaras av att Irradia AB är det enda 
företaget som tillverkar terapeutiska lasrar i Sverige.   

 

2.2.2 Kvalitativt  
Med den kvalitativa undersökningen läggs fokus på så kallad mjuk data. Med detta 
menas att materialet hanteras i form av ord och text. Insamlade data baseras på kvalitet 
och inte kvantitet. Kvalitativa undersökningar tenderar att ligga som grund för 
fallstudier. (Sjövall & Wahlbin 2001: 213-215)  
 
Det kvalitativa angreppssättet kommer uteslutande att användas i denna studie.  
Detta är lämpligt då fallstudien, som kan ge djup i analysen, kommer att användas som 
forskningsmetod. Dessutom kommer kvalitativ data att ge det bästa svaret på vald 
problemformulering, som har fokus på så kallade mjuka data. Dessutom skulle en 
kvantitativ undersökning varit mindre lämplig med tanke på nätverkssynsättet, som 
skall utgöra en stor del av teoribilden för denna uppsats. 
 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 
Primärdata är benämningen på data som forskaren själv samlat in som en del av 
undersökningen. Informationen kommer från en unik källa och kan fås genom 
intervjuer, enkätundersökningar eller marknadsundersökningar. Fördelen med 
primärdata är den höga tillförlitligheten. Förutsättningen är dock att forskaren 
verkligen får svar på de frågor som ingår i undersökningen. Nackdelen är att insamling 
av primärdata är tidskrävande. (ibid: 212) 

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som redan samlats in och sammanställts av andra. Dessa data 
finns redan i böcker och artiklar, på Internet samt i form av statistik och tidigare 
undersökningar. Fördelen med sekundärdata är tillgängligheten. Nackdelen är att en 
del av materialet ej är aktuellt samt att felaktiga data kan smyga sig in i 
undersökningen.  (ibid: 212) 
 
Primärdata kommer att samlas in genom intervjuer med Mikael Bäckman på Audio 
Laser-Kliniken och Lars Hode på Irradia AB som representerar fallstudieobjekten.  

Fokus kommer även att läggas på privatläkare, professorer och upphandlare i den 
offentliga sjukvården. Därmed fås en bra helhetsbild av det problem som skall 
besvaras.  
 
Sekundärdata fås från tryckt material och Internet. Exempelvis har SNS förlag 
publicerat flera relevanta böcker om den offentliga sektorn. Dessutom finns det flera 
vetenskapliga studier som genomförts i samband med den vetenskapliga prövningen 
av laserterapi med terapeutiska lasrar. 
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2.4 Intervjuer 
Intervjuer kommer att användas som metod för insamling av primärdata. Denna 
datainsamlingsmetod är lämplig då kvalitativ data skall samlas in i samband med 
fallstudien. (Sjövall & Wahlbin 2001: 261-270)  

Fördelar med intervjun som metod för insamling av primärdata är att frågetekniken 
inte begränsas. Dessutom är metoden relativt snabb. God kontroll av vem som svarar 
är ytterligare en fördel. Nackdelar med intervjun är den begränsade anonymiteten för 
respondenten och begränsningar i åtkomst av respondenter. (ibid: 263)  

Datafångsten kommer att ske både genom inspelning med bandspelare och genom 
anteckningar. 
 
Intervjuerna med Lars Hode, Mikael Bäckman, Jan Svenonius och Mikael Wickström 
kommer att vara personliga och semistrukturerade. Därmed fås svar på de frågor och 
ämnesområden som är relevanta samtidigt som respondenterna inte begränsas i sina 
svarsmöjligheter. Respondenternas svar kan ge upphov till frågor som inte är 
formulerade i förväg. 

Strukturerade telefonintervjuer, med i förväg planerade frågor men även utrymme 
för breddning, kommer att genomföras med aktörerna i expertnätverket. Detta medför 
att fler intervjuer kan genomföras än vad som hade varit fallet om alla intervjuer skulle 
varit personliga. Därmed kan en maximal utdelning i form av relevant information 
uppnås. (ibid: 266) Nackdelen med telefonintervjuerna är att respondenten inte har 
samma kontrollförmåga som vid en personlig intervju. Respondenten har dock full 
frihet att inte svara på frågorna. 
 
Den första frågan i samband med varje intervju är ”går det bra om vi spelar in 
intervjun?”. 

Svarsmaterialet från intervjuerna med respondenter i expertnätverket kommer att  
återges som talspråk överfört till text. Detta gör att nyanser i respondenternas sätt att 
svara på frågorna blir tydligare. Målet är att så ordagrant som möjligt återge de svar 
respondenten har givit. Därför har författarna i inledningen av varje intervju frågat 
”kan vi citera dig ordagrant?”. De respondenter som inte svarar ja skall godkänna 
materialet innan det förs in i uppsatsen. Övriga respondenter får ha överseende med att 
författarna återger talspråk. Författarna har dock försökt eliminera eventuell 
”pratighet” som normalt uppkommer i samtalssituationer. 

Om något har förkortats i svaren så har det handlat om referering till 
respondentens egen verksamhet, som endast använts för exemplifiering under 
samtalet. 

2.4.1 Urval 
Vad gäller urval av aktörer i expertnätverket som skall ingå i undersökningen kommer 
anvisningsurval att användas.  (ibid: 247) Detta innebär att intervjun med Mikael 
Bäckman kommer att påvisa vilka övriga respondenter kommer att vara. Valet av 
anvisningsurval gör att författarna snabbt och effektivt kan identifiera aktörer som kan 
intervjuas. Detta skulle vara avsevärt mycket svårare utan tillämpning av 
anvisningsurval.  
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Valet av Mikael Bäckman som källa för anvisningsurval motiveras även av att de i 

nätverket riktat sig till honom i första hand, inte till Irradia AB. Detta gör att Mikael 
Bäckman hamnar i fokus i denna del av undersökningen. En stark koppling finns dock 
till Irradia AB, då deras lasrar används på kliniken.  

Intervjuer genomfördes med de aktörer som var nåbara utifrån personerna som 
Mikael Bäckman hänvisade till [se 4.1.2]. Övriga har inte varit tillgängliga för 
intervju. 

 
När det gäller jämförelse mellan Irradia AB och den offentliga sjukvårdsmarknaden 
kommer Lars Hode, vd på Irradia AB, Jan Svenonius, upphandlingschef på Huddinge 
sjukhus och Mikael Wickström, upphandlingschef för Karolinska sjukhuset och 
Huddinge sjukhus, att utgöra respondenter. Urvalet här har varit icke-
sannolikhetsurval. (Denscombe 2002: 22)  Detta motiveras av att en av författarna 
hade vissa kontakter med Hode och berörda sjukhus sedan tidigare och visste att dessa 
personer hade relevanta kunskaper på undersökningsområdet.  
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3 Teori 

3.1 Motivering till val av teorier 
Problemformuleringen och problemdiskussionen ligger som grund för val av teorier. 
Teorierna skall tillämpas på de data som framkommer i undersökningen. Teorierna ger 
en kontext för tolkningen av data. Detta innebär att analysen av undersökningsdata 
sker med hjälp av de referensramar som skapas utifrån teorierna. 
 
Repetition av problemformulering: 
 
Vilka faktorer är viktiga för att små företag inom den svenska medicintekniska sektorn 
skall kunna sälja nya produkter till den offentliga sjukvården? 
 
Teorierna som väljs skall vara relaterade till produkter och marknader för att svar skall 
kunna ges på problemformuleringen. Undersökningen genomförs på två plan: 
meganivån, med fokus på expertnätverket som måste acceptera nya 
behandlingsmetoder, och marknadsnivån, där den offentliga sjukvården utgör 
marknaden. 
 
Teorier att tillämpa på meganivå 
 
Företag med nya medicinsktekniska produkter kan inte direkt skapa försäljning till den 
offentliga sjukvården. Produkterna och tillämpningen av dem måste först bli 
accepterade av expertråd såsom professorer och tillsynsenheter såsom Socialstyrelsen. 
Dessa bildar ofta nätverk som avgör huruvida det nya företaget kan komma vidare till 
upphandlingsfasen. Expertnätverket utgör alltså det första hindret som företag med 
nya medicinsktekniska produkter stöter på. Därför är nätverksteorin tillämpbar här. 
Megarelationer kommer då att ligga i fokus. 

Spelreglerna i expertnätverket bestäms huvudsakligen på statlig nivå. Detta 
innebär att personer med statlig koppling, såsom professorer, har makt över de 
dominerande idéerna på marknaden. Problembakgrunden tyder också på att de 
dominerande idéerna försvårar för nyetablerare med nya produkter. Därför är Richard 
Normanns teori om idésystemet relevant i sammanhanget. De dominerande idéerna 
kan då ses som spelreglerna i expertnätverket. 

Interaktion sker i relationerna mellan existerande aktörer inom expertnätverket. 
Den sociala biten har stor påverkan på individerna i nätverket och deras beteende. 
Därför är socialpsykologi relevant att tillämpa på individnivån i det nätverk som skall 
analyseras. Det bör dock noteras att socialpsykologin inte är en teori utan en del av 
psykologin. 
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Teorier att tillämpa på marknadsnivå 
 
Beställarna i sjukvårdssektorn har ofta inte tillräcklig kunskap som underlag för 
bedömning av nya produkter och de behandlingsmetoder som produkterna ger upphov 
till. Nyetableraren måste därför aktivt studera marknaden och bör känna till vad som 
kännetecknar den offentliga sjukvården med avseende på faktorer som 
förhandlingsstyrka och etableringshinder. Därför är det lämpligt att tillämpa 
köparurvalsanalysen i teorin konkurrensstrategier.  

De behov som ett urval av köpare har kan analyseras genom tillämpning av  
involveringsteorin. Detta teorival motiveras av att nya produkter kan tänkas ge 
upphov till en hög nivå av upplevd risk för köparen. Dessutom betyder en hög 
personlig relevans att produkten är viktig för köparen. Detta skall ställas mot de 
produkt- och marknadsföringsegenskaper som det nyetablerande företaget har. 
Faktorer som påverkar köpbeslut blir då ett relevant val. Därmed kan analysen 
påvisa om det finns en matchning mellan företagets produkter och behovet hos den 
önskvärda kundmålgruppen.  

Nyetablerare som vill sälja nya produkter till den offentliga sjukvården bör 
tillämpa en strategi som är anpassad till de egna förutsättningarna och till de 
egenskaper som kännetecknar målkundgruppen. Denna strategi kommer att analyseras 
utifrån konkurrensstrategier. Problembakgrunden tyder på att redan etablerade 
företag, som säljer produkter till den offentliga sjukvården, har starka relationer till 
varandra. Nyetableraren behöver alltså komma in i detta nätverk för att kunna skapa 
utbyte. Nätverksteorin kommer därför att användas för analys av hur relationerna 
mellan de redan etablerade aktörerna fungerar och hur de påverkar nyetablering. Fokus 
ligger då på nätverk på marknadsnivån.   

 

3.2 Konkurrensstrategier 
Basstrategier 
 
Enligt Porter kan de flesta strategier för att skapa en position på marknaden delas in i 
tre övergripande basstrategier. Dessa är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och 
fokusering. 

Kostnadsöverlägsenhet handlar om att företaget når en överlägsen 
kostnadsstruktur i sin bransch. Denna strategi kräver insatser för att kontrollera 
kostnader, söka kostnadsreduktioner, skapa optimala anläggningar och minimera 
exempelvis FoU. Kostnadspositionen gör att konkurrenterna tvingas att sänka 
vinsterna för att kunna ligga på samma prisnivå.  

Differentiering av produkter och/eller service som företaget erbjuder är en annan 
basstrategi. Företaget kan exempelvis differentiera design, teknologi, finesser eller 
kundservice. Differentieringen erbjuder ett skydd mot konkurrenterna genom att 
kunderna blir märkestrogna och mindre priskänsliga. Nackdelen är att företaget inte 
kan nå riktigt höga marknadsandelar. 

Fokusering innebär att företaget fokuserar på en viss köpgrupp, ett visst segment 
av sortimentet eller en geografisk marknad. Syftet är att företaget kan betjäna sin 
målgrupp mer effektivt än konkurrenter med bredare inriktning. Fokuseringen innebär 
dock en avvägning mellan lönsamhet och försäljningsvolym. (Porter 1983: 53-56)  
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Köparurvalsanalys 
 
Olika köpargrupper skiljer sig bland annat utifrån tillväxtpotential och därmed 
sannolik tillväxt av inköpsvolym. För nyetablerare gäller det att kunna ta reda på vilka 
som är de mest gynnsamma köparna och att kunna rikta sig till dessa med hjälp av 
lämpliga strategier.  

Köparurvalet är därmed en viktig övergripande variabel. Den är speciellt viktig i 
mättnadsbranscher och branscher med flera etableringshinder. Köparurvalet kan 
analyseras utifrån flera kriterier såsom köparbehov, tillväxtpotential, strukturmässig 
position och servicekostnader. (ibid: 106-108)  
 
Etableringshinder i strategiska grupper 
 
Olika branscher kan delas in i olika strategiska grupper. Inom de strategiska grupperna 
ställs krav på exempelvis prisnivå och kvalitet. Nyetablerare måste kunna hitta den 
strategiska grupp vars behov de bäst kan svara mot utifrån de egna förutsättningarna. 

De olika strategiska grupperna kännetecknas av olika etableringshinder. Dessa 
etableringshinder kan vara följande: 

• Stordriftsfördelar: Etablerade aktörer har redan stordriftsfördelar. 
Nyetablerarna måste därför våga satsa lika stort för att kunna bli lika effektiva. 

• Produktdifferentiering: Etablerade aktörer har ofta kända varumärken och 
lojala kunder. Det är kostsamt för nyetablerarna att vinna över kunderna. 

• Kapitalresurser: Nyetablerare saknar ofta de stora kapitalresurser som 
etablerade aktörer har hunnit bygga upp. 

• Omställningskostnader: Kunderna kan vara mindre benägna att söka sig till 
nyetableraren om de får höga omställningskostnader i form av exempelvis 
utbildning. 

• Kostnadsfördelar: Etablerade aktörer kan ha kostnadsfördelar genom 
patenterade produktteknologier, gynnsam tillgång till råmaterial, gynnsam 
lokalisering, statliga subventioner eller mer kunskap och kompetens. 

• Statlig politik: Den statliga politiken kan begränsa rätten till råmaterial eller 
införa tillståndsgivning. Kontroll över produktsäkerhet och produktlämplighet 
kan även utövas av staten. 

Nyetableraren måste således kunna identifiera de hinder som förknippas med olika 
strategiska grupper. Då kan företaget ta reda på om vald strategi är genomförbar i 
praktiken för att nå den strategiska gruppen.  (Porter: 28-34) 
 

3.3 Faktorer som påverkar köpbeslut 
Kunder uppfattar ofta beslutet att köpa en ny produkt som en högrisksituation. Därför 
är det viktigt att det säljande företaget känner till de faktorer som påverkar kundens 
köpbeslut. När ett företag säljer nya produkter bör de alltså titta på följande faktorer: 

• Relativa fördelar: Vilka är fördelarna med att använda produkten jämfört med 
dess kostnad, och även jämfört med alternativa produkter. 

• Kompatibilitet: Hur mycket måste användaren anpassa sig och sitt beteende 
för att kunna använda produkten? Hur fungerar produkten tillsammans med 
andra produkter som kunden använder? 

• Komplexitet: Hur svårt är det att använda produkten?  



 

 
 

18

• Förmåga att framhäva fördelarna: Hur lätt eller svårt är det för säljaren att 
framhäva de fördelar som kan förknippas med produkten?  

• Observerbarhet: Hur lätt kan användaren observera de fördelar som 
förknippas med produkten? 

 
Dessa faktorer kan utgöra hinder för det säljande företaget om de inte tänker på dem 
eller om de hanteras på fel sätt. (Mohr 2001: 148-150) 
 

3.4 Involveringsteorin 
Involveringsteorin kan definieras på olika sätt beroende på perspektiv. I denna uppsats 
kommer det kognitiva perspektivet att tillämpas i analysen. 

Det kognitiva perspektivet har fokus på individers personliga uppfattning om 
produkten. Vad andra individer tycker om produkten spelar har ofta en avgörande roll 
för den egna tolkningen. Därmed finns det en koppling mellan involveringsteorin och 
socialpsykologin. 
 
Enligt det kognitiva perspektivet påverkas individer framför allt av två faktorer när det 
gäller involvering. Dessa faktorer är personlig relevans och risk.  

Den personliga relevansen anger hur viktig en viss produkt är för en individ. 
Relevansen är olika för olika individer och kan i vissa fall influeras av andra individers 
uppfattningar. Därmed finns en koppling till socialpsykologi. 

Individen uppfattar oftast en risk vid köpet av en produkt, inte minst när det gäller 
nya produkter. Risken kan delas in i följande kategorier: funktionell, finansiell, fysisk, 
social och personlig. Risken vid en köpsituation kan reduceras främst genom 
informationssökning. 
 
Graden av involvering kan vara hög eller låg. Hög involvering kännetecknas av att 
individen uppfattar risken som stor samtidigt som den personliga relevansen är hög. 
Låg involvering kännetecknas av låg risk och låg relevans.  
(Fill 1995: 94-98) 
 

3.5 Nätverksteorin 
Enligt nätverkssynsättet skall organisationer inte ses som enskilda aktörer som enbart 
konkurrerar om resurserna på en marknad, utan snarare som aktörer i ett nätverk med 
kontinuerlig interaktion. Jämfört med det traditionella synsättet får aktörernas 
relationer en större betydelse.  

Organisationerna bör ses till den kontext som de verkar i. Deras identitet skapas 
inte bara av dem själva, utan även utifrån relationerna i kontexten. Dessa relationer bör 
vara långsiktiga och ge fördelar till samtliga inblandade parter, så kallad win-
winsituation. (Gummesson 2004: 14)  
 
Enligt Gummesson kan nätverken finnas på tre nivåer. Marknadsnivån innehåller 
aktörer såsom företag, kunder och distributörer. Meganivån som finns ovanför 
marknadsnivån innehåller bland annat politiker, tjänstemän, media och olika 
intressegrupper. Nanonivån som ligger under marknadsnivån har fokus på företagets 
interna delar och anställda. (Gummesson 2004: 18) 
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Tillämpningen av nätverksteorin kommer i denna uppsats att vara på marknads- 
och meganivå. Nanonivån kommer inte att undersökas då den inte är intressant med 
avseende på vald problemformulering och syfte. 
 
Hammarkvist med flera (1982) har beskrivit fem typer av bindningar mellan aktörerna 
i ett nätverk: 

• Tekniska: teknisk anpassning med avseende på produkter eller produktion 
• Sociala: personliga relationer mellan individerna i ett nätverk – existerar alltid 
• Kunskapsmässiga: alla inblandade parter får kunskap från varandra 
• Juridiska: avtal mellan parter för att försäkra att relationerna fungerar 
• Ekonomiska: en grundförutsättning för alla bindningar – utbytet (Hammarkvist 

et al, sid. 23-24)  
 
Följande centrala begrepp används ofta i samband med nätverksteorin: 

Aktörer är de personer, grupper, individer, företag eller koncerner som 
kontrollerar resurser som är avgörande för den aktuella frågan.  

Resurser kan vara insatsvaror, finansiellt kapital, teknologi, personal eller 
marknadsföringsresurser. Resurserna kan kontrolleras direkt, genom ägande, eller 
indirekt, genom relationer med ägarna. Kombinationer av resurser är viktiga för 
produkt- och processutveckling. Det är också viktigt att rätt aktörer använder 
resurserna. 

Aktiviteter kan delas in i produktionsaktiviteter, som utförs inom företag, och 
utbytesaktiviteter, som äger rum i samspel mellan aktörer.  

Relationer finns mellan aktörerna i nätverk. Aktörerna samverkar och konkurrerar 
med varandra. Hos aktörerna finns ofta både gemensamma och motstridiga intressen. 
Det gäller att aktörernas relationer har tillräcklig variation och kritisk massa för att de 
ska lyckas inom nätverket. (Brunsson & Hägg 1992:  88-93) 

Aktörerna, resurserna och aktiviteterna bildar tre separata nätverk. Dessa hänger 
dock ihop genom att aktörerna förädlar resurser med hjälp av aktiviteter. Därmed 
bildas ett totalnätverk.   
 

3.6 Idésystemet  
Idésystemet kan delas in i situation, struktur, dominerande idéer, etablerade 
föreställningar och signifikanta aktörer. Nedan beskrivs de tre sistnämna elementen 
som kommer att tillämpas i denna uppsats. 
 
Dominerande idéer 
 
Organisationers värderingar, normer, trossatser, antaganden o.s.v. kan sägas utgöra ett 
idésystem. Alla idéer i en organisation kan inte ha ett avgörande inflytande över hur 
utvecklingen skall ske. Istället sker en ”kamp” mellan idéerna där den starkaste 
fungerar som dominerande idé. Denna utgör rådande och etablerad tolkning av en 
organisations situation och de åtgärder som kan vara lämpliga.  

De värderingar och föreställningar som kommit att bli dominerande är delvis 
resultatet av en successiv utveckling, men de styrs också av kritiska händelser i 
organisationens förflutna. Det är ofta just oväntade och oförutsedda situationer som 
leder till förändring av de dominerande idéerna. Det är inte ovanligt att en påtaglig 
kriskänsla kan infinna sig när detta sker. 
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Den kritiska händelsen karakteriseras ofta av att nya värderingar och 
föreställningar ”invaderar” en organisation utifrån. En vanlig källa till en sådan 
”invasion” är anställandet av nya, viktiga aktörer som har annorlunda värderingar och 
föreställningar. Därför krävs ofta en marginell förändring av idésystemet för att 
exempelvis nyrekryteringar skall fungera.  
 
Signifikanta aktörer 
 
Signifikanta aktörer är de personer som har tillräcklig makt för att kunna bestämma 
över de dominerande idéerna. Aktörerna, som bildar en sorts kärngrupp, speglar de 
dominerande idéerna men behöver inte alltid ha skapat dem. Gruppens 
sammansättning är ett slags avspegling av maktsystemet och de dominerande idéer 
som styr rekrytering till organisationen. Organisationers och branschers förmåga att 
växa och lära sig kan analyseras med hjälp av kärngruppen. 

Kärngruppen består av personer som har förmåga att hantera och reducera 
osäkerhet. Individerna i gruppen kan anta olika roller såsom ”politikern”, vars uppgift 
är att hantera hinder inom maktsystemet. De signifikanta aktörerna är enligt Normann 
sällan fler än fem. 
 
Föreställningar 
 
De signifikanta aktörernas tidigare erfarenheter av kritiska händelser förser dem med 
normer och verklighetsföreställningar. Det kan handla om rent professionella eller mer 
generella värderingar.  

Varje individ skapar sig en inre verklighet som består av föreställningar, 
antaganden och illusioner om sin egen identitet. Individen sätter medvetet eller 
omedvetet upp idealbilder av det egna jaget och bedömer sig själv gentemot dessa. 
Denna ”inre kamp” präglar även kampen om de dominerande idéerna. 

Kunskaper och färdigheter hos de signifikanta aktörerna påverkar i hög grad de 
dominerande idéerna. Faktorer såsom utbildningsbakgrund och tidigare karriärväg är 
viktiga i sammanhanget. En vanlig orsak till att idéerna inte förändras är de 
kunskapsmässiga hindren hos de signifikanta aktörerna. Exempel på detta kan vara  
blockeringar i form av otillräckliga problemlösningsresurser eller felaktiga 
föreställningar om orsak-verkanförhållanden. Denna typ av brister i de intellektuella 
föreställningarna kan ses som hinder i det kognitiva systemet. (Normann 1975: 215-
217) 

Föreställningar kan kopplas till nätverkssynsättet. Nätverk tolkas olika av olika 
aktörer. Tolkningen sker utifrån position, mål och intressen. Uppfattningen av viktiga 
aktörer, resurser och aktiviteter gör att aktören kan bedöma möjligt agerande, 
identifiera samband och vänta in rätt tillfälle. (Brunsson & Hägg 1992: 93) 

 

3.7 Socialpsykologi 
Den sociala biten är väldigt viktig när det gäller relationer mellan aktörer i ett nätverk. 
När företag och andra organisationer interagerar är det ju trots allt individer som 
representerar dem. Därför kan socialpsykologi vara intressant att tillämpa i analysen 
av nätverket. 

Socialpsykologin handlar på det generella planet om hur individers tankar, känslor 
och beteende influeras av andra individer. Influenserna kan vara relevanta även när de 
andra individerna inte är fysiskt närvarande. 
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Socialpsykologin kan förklara hur en person definierar och tolkar en situation. Denna 
tolkning ligger sedan som grund för personens agerande. (Eysenck 2004: 629) 

Följsamhet innebär att individer baserar sin tolkning av situationen på auktoriteters 
synsätt. Individen kan i vissa fall bortse från sina egna preferenser och välja att agera 
helt utifrån auktoritära åsikter och krav. Graden av följsamhet i ett samhälle har en 
stark koppling tradition och kultur. Den process som innebär att individen bortser från 
egna preferenser och anammar någon annans åsikter kallas för internalisering. (ibid: 
724) 

 

3.8 Teoretisk referensram 
Irradia AB har medicinsktekniska produkter, så kallade terapeutiska lasrar, som har 
godkänts inom den offentliga sjukvården i flertalet länder. Introduktionen i Sverige har 
dock varit mindre lyckad. 
 
Syftet med undersökningen är att analysera och utvärdera hinder för Irradia AB:s 
introduktion på den svenska marknaden. 
 
Syftet är alltså att analysera och utvärdera de hinder som lett till att Irradia AB inte 
lyckats sälja sina produkter till den offentliga sjukvården. Valet av variabler är baserat 
på relevans och användbarhet med avseende på detta. En figur som visar sambandet 
mellan teorierna/variablerna avslutar detta avsnitt. 

3.8.1 Konkurrensstrategier 
Basstrategier 
 
De tre basstrategierna som presenterades tidigare ställer olika krav på företagets 
organisation och de resurser som företaget förfogar över. För att nå framgång i 
etableringen bör Irradia AB välja en strategi som är anpassad till deras 
förutsättningar. 
 
Kostnadsöverlägsenhet ställer följande krav på företagets kunnande och resurser: 
Ihållande investeringar och tillgång till kapital, processtillverkningskunnande, intensiv 
tillverkningskontroll och produktionsanpassad produktutformning. Irradia AB, som är 
ett relativt litet företag, har troligtvis inte de förutsättningar som krävs för denna 
strategi.  

Vidare ställer kostnadsöverlägsenheten följande krav på organisationen: Noggrann 
kostnadskontroll, klar organisations- och ansvarsfördelning och belöningssystem 
utifrån kvantitativa mål. Inte heller här kan kraven tänkas passa Irradia AB. 
 
Differentiering ställer följande krav på kunnande och resurser: Gediget 
marknadsföringskunnande, produkttillverkning, känsla för nyskapande, gediget 
kunnande inom grundforskning och en unik kombination av kunskaper. Dessa krav 
kan tänkas passa in på Irradia AB, som har anställda med bred kunskap inom 
exempelvis forskning. 

Följande krav ställs på organisationen när det gäller differentieringsstrategin: Stark 
samordning av FoU, produktutveckling och marknadsföring, subjektiva 
belöningssystem och åtgärder för att locka forskare och kreativa personer till företaget. 
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Även dessa krav kan tänkas vara passande för ett företag som Irradia AB, med tanke 
på den storlek och inriktning som de har. 
 
De krav som ställs på företag med fokuseringsstrategin är en kombination av kraven 
för ovanstående basstrategier. (Porter 1983: 58) Undersökningen skall visa på vilken 
strategi Irradia AB har tillämpat. Detta ställs sedan mot variabeln etableringshinder i 
den offentliga sjukvårdsmarknaden. 

 
Köparurval 
 
Köparurvalet skall analyseras med avseende på den offentliga sjukvårdsmarknaden. 
Därmed kan analysen påvisa varför Irradia AB inte lyckats sälja till den offentliga 
sjukvården. Variabeln köparurval ges av de underliggande variablerna nedan: 
 
Köparbehov är den första variabeln i analys av köparurvalet. Företaget lyckas bäst 
om de väljer den strategiska grupp vars behov de bäst kan svara mot utifrån de egna 
förutsättningarna. För att kunna analysera den offentliga sjukvårdens behov kommer 
involveringsteorin att tillämpas. Detta skall sedan jämföras med vad Irradia AB har att 
erbjuda och hur de gör för att svara mot köparnas behov. Analys av Irradia ABs 
produkter sker med hjälp av teorin Faktorer som påverkar köpbeslut. 
 
Strukturmässig position är nästa variabel. Den anger köparens inflytande och makt 
gentemot säljaren och benägenheten att tillämpa denna makt exempelvis för att kräva 
låga priser. Liten förhandlingsstyrka hos köparen ges av att varje enskild köpare köper 
små kvantiteter, att de saknar alternativ, att transaktions- och förhandlingskostnaderna 
är höga samt att de kostnaderna blir höga vid omställning. Här kan det tänkas att den 
offentliga sjukvården faktiskt har en svag strukturmässig position med tanke på att 
nämnda kriterier kännetecknar verksamheten.  

Köparnas förhandlingsstyrka skall jämföras med leverantörens, d v s Irradia ABs, 
förhandlingsstyrka. En leverantör med makt kännetecknas exempelvis av att det 
saknas substitut för produkten, att produkten är viktig i kundens verksamhet och att 
produkterna i branschen är differentierade. Alla dessa kriterier kan tänkas gälla för 
Irradia AB och deras produkter. 
 
Servicekostnader är den sista variabeln som styr köparurval. Servicekostnader 
omfattar bland annat säljkostnader, leveranskostnader och behov av kundanpassning. 
Den offentliga sjukvårdens storlek och verksamhet medför, med hög sannolikhet, höga 
servicekostnader för Irradia AB. Servicekostnaderna skall ställas mot Irradia ABs 
resurser för att påvisa om företaget kan ge kunderna den service de förväntar sig. 
Service är trots allt en viktig del av produkten.  
 
Etableringshinder kan också användas som en variabel i köparurvalanalysen. 
Eftersom Irradia AB har misslyckats med att skapa utbyte med den offentliga 
sjukvården kan det tänkas att denna strategiska grupp innehåller flera hinder. 
Etableringshinder som variabel kan innehålla följande värden: 

Stordriftsfördelar är ett tänkbart hinder. Det finns många storföretag i den 
medicinsktekniska branschen. 

Produktdifferentiering är ett annat tänkbart hinder, då etablerade aktörer redan har 
relationer till kunder i den offentliga sjukvården. Därmed kan deras varumärke vara 
mer inarbetat på marknaden. 
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Kapitalresuserna kan även utgöra ett hinder. Företag som redan har etablerade 
kontakter med den offentliga sjukvården har kunnat bygga upp stora kapitalresurser. 

Omställningskostnader är med hög sannolikhet ett stort hinder eftersom Irradia AB 
tillhandahåller nya produkter som saknar egentlig motsvarighet. Detta leder till att 
omställningskostnaderna kan bli stora i den offentliga sjukvården, något som sänker 
attraktiviteten i Irradia ABs produkter. 

Kostnadsfördelar kan också utgöra ett hinder för Irradia AB. Dessa kan vara 
exempelvis gynnsam lokalisering eller statliga subventioner. 

Statlig politik är, som problembakgrunden visar, ett hinder på 
sjukvårdsmarknaden. Irradia AB måste, som tidigare nämnts, få sina produkter 
godkända av ett expertnätverk med exempelvis Socialstyrelsen, som har en stark 
koppling till staten.  
 
De hinder som upptäcks kommer att jämföras med den basstrategi som Irradia AB har 
tillämpat. Därmed kan undersökningen påvisa om Irradia AB haft fel strategi gentemot 
den offentliga sjukvårdsmarknaden. 

3.8.2 Faktorer som påverkar köpbeslut 
De fem faktorerna som nämndes tidigare kommer att användas som variabler. Detta 
innebär att undersökningen kan ge svar på huruvida Irradia ABs erbjudanden är 
kongruenta med de behov som finns i den offentliga sjukvården. 
 
Undersökningen skall påvisa vilka relativa fördelar Irradia ABs produkter har 
jämfört med motsvarande alternativ. Ju fler fördelar, desto lättare blir det för Irradia 
AB att kunna sälja till den offentliga sjukvården.  

Kompatibiliteten är en viktig faktor i den offentliga sjukvården, där de 
medicinsktekniska produkterna är många och behöver anpassas till verksamheten. 

Komplexiteten är generellt sett hög för medicinsktekniska produkter. Hur väl 
detta gäller för Irradia ABs produkter skall undersökningen ge svar på. 

Irradia ABs förmåga att framhäva produktfördelarna skall också undersökas. 
Genom att granska produktinformation kan svar ges på hur pass lätt det är att förstå 
fördelarna med Irradia ABs produkter. 

Den sista faktorn, observerbarhet, kan tänkas utgöra ett hinder för Irradia AB. 
Detta beror på att företaget bland annat säljer terapeutiska lasrar. Resultatet vid 
användning av dessa  är inte direkt synligt, såsom fallet är när det gäller kirurgiska 
lasrar. Detta är ett hinder som Irradia AB måste kunna hantera. 

3.8.3 Involveringsteorin 
Variabler som kommer att tillämpas i denna teori är personlig relevans och risk. 

Uppkomsten av nya produkter medför att individer uppfattar en större risk än när 
det gäller äldre produkter. (Mohr: 148) Detta beror på att individen inte är van vid den 
nya produkten. Huruvida detta stämmer skall framgå av resultatet. Om aktörerna 
uppfattar Irradia ABs produkter som högriskprodukter skulle detta utgöra ett stort 
hinder för företagets etablering på den offentliga sjukvårdsmarknaden. Den sociala 
risken kan tänkas vara väldigt viktig då den offentliga sjukvårdsmarknaden ses som 
nätverk. 

Den personliga relevansen som skapas av Irradia ABs produkter bör vara hög inom 
sjukvården med tanke på avsaknaden av egentliga substitutprodukter, till exempel när 
det gäller tinnitusbehandling. Undersökningen skall visa hur pass stor personlig 
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relevans Irradia ABs produkter skapar hos inköpare och brukare i den offentliga 
sjukvården. Låg relevans skulle utgöra ett möjligt hinder i etableringen. 

 

3.8.4 Nätverksteorin 
De viktigaste variablerna i denna teori är aktörer och relationer.  

 
Denna teori kommer att tillämpas på två nivåer, meganivån och marknadsnivån.  

Intervjun med Mikael Bäckman kommer att påvisa vilka aktörer som finns i det 
expertnätverk som skall undersökas. Vilka typer av bindningar som finns mellan 
aktörerna är även intressant. Sociala och juridiska bindningar är speciellt intressanta 
med tanke på ämnet. De aktörer som fås fram genom tillämpning av nätverksteorin 
kommer sedan att analyseras med hjälp av idésystemet och socialpsykologin.  

Undersökningen av den offentliga sjukvården som marknad skall ge svar på hur 
pass viktigt nätverkande är för etablerande företag i branschen. Detta ställs sedan mot 
huruvida nätverkande hittills använts som en del av strategin på Irradia AB. 

3.8.5 Idésystemet 
Idésystemet kommer att tillämpas på nätverk istället för organisation.  

En viktig variabel i denna teori är signifikanta aktörer. De signifikanta aktörerna 
kommer att identifieras utifrån alla de aktörer som fås fram med hjälp av 
nätverksteorin.  

Undersökningen skall visa på kopplingen mellan kunskaper och signifikanta 
aktörer. Rättvisa spelregler kan antas förutsätta att de med makt att påverka de 
dominerande idéerna är insatta i hur sjukvården fungerar och vad som krävs för att 
nyetablering skall fungera. 
 
En annan viktig variabel i teorin om idésystem är dominerande idéer.  De 
dominerande idéerna kan ses som spelreglerna i nätverket. Undersökningen skall ge 
svar på om de dominerande idéerna missgynnar nyetablerare.   

Politiska processer såsom omfördelning av makt, status och resurser krävs för 
förändring av marknader. Detta kan dock fungera även åt andra hållet. Alltför stark 
politisk påverkan på de dominerande idéerna kan medföra tröghet för nyetablering. 
Om så är fallet skall det framgå i undersökningsresultatet.   
 
Variabeln föreställningar kommer även att användas i analysen av empiriska data. 
Syftet är att ta reda på vad som styr de signifikanta aktörernas val och tillämpning av 
dominerande idéer. 

Det är inte ovanligt att makten utövas för att splittra andra grupper i organisationen 
och döda oppositionen. I sådana fall kan maktcentrumet vara svagt eftersom det för en 
destruktiv politik och utgör hinder för förändring. (Normann 1975: 213-215) Detta 
skulle av förståeliga skäl vara en förklaring till trögheten i Irradia ABs etablering. 

Denna variabel skall även tillämpas på de mindre signifikanta aktörerna i 
expertnätverket. Föreställningar som är relevanta att undersöka är åsikter om 
laserbehandling med terapeutiska lasrar och andra behandlingsmetoder. 
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Den sista variabeln som tillämpas med hjälp av denna teori är spänningsutfall. 
Undersökningen skall ge svar på exakt hur aktörerna i nätverket har hanterat 
uppkomsten av den behandlingsform som finns på Audio Laser-Kliniken. Normann 
presenterar fem typer av konfliktlösningar:  

• Kompromiss: spänningspolerna integreras och agerar i samexistens. 
Integrationen är dock ofta av ytlig karaktär. 

• Utstötning: eliminering av en spänningspol, som stöts ut från marknaden. Den 
utstötta aktörens verksamhet kan förklaras illegitim eller förträngas på annat 
sätt. Utstötningen förutsätter ett ojämnt maktförhållande. 

• Överlegitimation: uppdykande hot eller begynnande opposition tas emot med 
öppna armar. Men de nya idéerna används bara som en kuliss som ej integreras 
med traditionella värderingar. Denna typ av utfall sker oftast då motpolen inte 
har tillräckligt mycket makt för att kunna genomföra en utstötning. 

• Inkongruens: två spänningspoler sammanförs, men endast de traditionella 
idéerna framstår som viktiga. Helheten blir inkonsistent och fylld av nya 
spänningar. 

• Synergi: en kompromiss som ger synergieffekter. Nya föreställningsramar 
skapas ofta vid synergier. (Normann 1975: 198-206) 

3.8.6 Socialpsykologi 
De aktörer som inte klassats som signifikanta aktörer i expertnätverket kommer att 
analyseras med hjälp av socialpsykologin.  
 
Variabler/mekanismer som är relevanta och tillämpbara ur socialpsykologin är 
följsamhet och internalisering. Dessa beskrevs på generell nivå i avsnitt 3.4. 

Vad gäller följsamhet skall analysen påvisa hur stor makt de signifikanta aktörerna 
har i nätverket. Hög grad av följsamhet i anknytning till dominerande idéer som är 
emot nyetablerare skulle utgöra ett stort hinder för Irradia AB/Audio Laser-Kliniken 
och andra liknande aktörer. 

Ett relevant exempel på följsamhet gavs i samband med en studie från 1966, 
genomförd av Hofling. Experimentet gick ut på att en ”läkare” ringde till en 
sjuksköterska och bad denne att ge en patient 20 milligram Astroten. Denna order bröt 
mot föreskrifterna på tre sätt. För det första får sjuksköterskor inte ta emot order via 
telefon. För det andra fanns inte Astroten med på listan över tillåtna medel. För det 
tredje var maxdosen endast 10 milligram per dag. Trots detta var 21 av 22 
sjuksköterskor redo att ge Astroten till patienten. (Eysenck 2004: 721-722)  

Exemplet ovan visar att följsamheten är stor i sjukvårdssektorn. Undersökningen 
skall visa på hur stor graden av följsamhet är i det nätverk som skall undersökas.  

Internaliseringen har en stark koppling till följsamheten. Om en relation mellan två 
individer kännetecknas av följsamhet kommer en av individerna att internalisera den 
andra individens åsikter. Därför kommer konstaterad följsamhet i undersökningen 
även att tyda på om det har skett en internalisering hos den mindre signifikanta 
aktören. 
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3.9 Variabelsyntes 
Variablerna som valts ut kan kopplas ihop på följande sätt: 
 
 
EXPERTNÄTVERK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPÄNNINGSUTFALL

DOMINERANDE 
IDÉER 

ÖVRIGA 
AKTÖRER 

SIGNIFIKANTA 
AKTÖRER 

FÖRESTÄLLNINGAR

INTERNALISERING?

FÖLJSAMHET?

MEGANIVÅ 

MARKNADSNIVÅ

IRRADIA AB 
OCH 

DEN OFFENTLIGA 
SJUKVÅRDS-
MARKNADEN 

MÖJLIGT UTBYTE

OFFENTLIGA 
SJUKVÅRDSMARKNADEN 
 
- KÖPARBEHOV 
- KÖPARENS 
FÖRHANDLINGSSTYRKA 
- SERVICEKOSTNADER 
- ETABLERINGSHINDER 

 
IRRADIA AB 
 
- PRODUKTSYSTEM 
- LEVERANTÖRENS 
FÖRHANDLINGSSTYRKA 
- RESURSER 
- STRATEGI 
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Meganivå: Expertnätverket  
 
Det första steget innefattar ett expertnätverk vars aktörer skall acceptera nya 
behandlingsmetoder där nya medicinsktekniska produkter används.  

Föreställningar påverkar aktörernas situationstolkning och beteende. De 
signifikanta aktörerna styr, huvudsakligen utifrån sina egna föreställningar, de 
dominerande idéerna. Dessa idéer kan internaliseras av övriga aktörer om graden av 
följsamhet är hög. Om graden av följsamhet är låg så påverkas de mindre signifikanta 
aktörerna i större grad av sina egna föreställningar. 

Aktörerna hanterar uppkomsten av nyetablerare, i detta fall Irradia AB/Audio 
Laser-Kliniken, på ett visst sätt. Hur detta sker anges av variabeln spänningsutfall. 
Resultatet av detta utfall avgör huruvida nyetableraren kommer in i nätverket eller 
inte. Om produkten blir accepterad av expertnätverket har företaget möjlighet att 
försöka skapa utbyte på marknadsnivån. 
 
Marknadsnivå: Irradia AB och den offentliga sjukvårdsmarknaden 
 
Den offentliga sjukvårdsmarknaden kommer att jämföras med Irradia AB på 
marknadsnivån. Jämförelsen sker med hjälp av konkurrensstrategier som fungerar 
som ramteori. Teorin ger de fyra delområden som utgör grunden för jämförelsen: 

Den offentliga sjukvårdsmarknadens köparbehov kommer att analyseras med hjälp 
av involveringsteorin. Detta ställs mot Irradia ABs produkt- och 
marknadsföringsegenskaper, som analyseras med hjälp av faktorer som påverkar 
köpbeslut. 

Den offentliga sjukvårdsmarknadens förhandlingsstyrka kommer att jämföras med 
Irradia ABs förhandlingsstyrka. Konkurrensstrategier ligger bakom denna analys. 

Servicekostnaderna för den offentliga sjukvårdsmarknaden kommer att jämföras 
med Irradia ABs resurser. Även här är det konkurrensstrategier som används för 
analysen. 

Slutligen kommer etableringshindren för den offentliga sjukvårdsmarknaden att 
analyseras med inslag av nätverksteorin. Detta kommer sedan att jämföras med 
Irradia ABs strategi, som analyseras med hjälp av variabeln basstrategier i 
konkurrensstrategin. 
 
Syftet är alltså att identifiera hinder för utbyte mellan Irradia AB och den offentliga 
sjukvårdsmarknaden. En matris kommer att användas för sammanfattning av analysen 
på marknadsnivå i resultatkapitlet. 
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4 Empiri 
För läsarens skull är empiridelen utformad i två delar. I den första delen beskrivs 
Irradia AB och relevant information om upphandlingsprocessen. Audio Laser-
Kliniken och aktörerna i det undersökta expertnätverket beskrivs i den andra delen. 

Information om laserterapi återfinns i bilaga. Detsamma gäller för en del av 
intervjufrågorna. 
 

4.1 Irradia AB och den offentliga sjukvårdsmarknaden 

4.1.1 Irradia AB 
Irradia AB är ett helsvenskt företag med lokaler i centrala Stockholm och på Lidingö. 
Irradia AB grundades år 1977 av sju personer. Företaget utvecklar, tillverkar och 
marknadsför medicinska och kirurgiska laserinstrument och har varit verksamt sedan 
1983. 

Idag är Irradia AB det enda svenska företag som tillverkar både medicinska och 
kirugiska laserinstrument. Utomlands är Irradia AB större än i Sverige. Företaget 
exporterar bland annat instrument till drygt 20 länder. 

I Irradia ABs affärsidé ingår även utbildning inom området lasermedicin. Irradia 
AB går således längre än enbart forskning och tillverkning. Utbildningen sker i form 
av endagskurser med följande program: Allmänt om laser, biostimulering och 
beskrivning av praktisk behandling. Obligatorisk utbildning ingår i köp av kirurgisk 
laser. Dessutom har företagets vd, Lars Hode, tillsammans med tandläkare Jan Tunér, 
hittills givit ut fem böcker inom området lasermedicin. Hode och Tunér utgör landets 
främsta kompetens inom området medicinsk laser. 
 
Irradia ABs kunder spänner över många olika yrkesgrupper såsom läkare, tandläkare 
naprapater, akupunktörer, veterinärer, massörer och entreprenörer. Alla som är 
intresserade av framtidens medicinska teknik är potentiella kunder. Då företaget 
besitter spetskompetens kan man i vissa fall specialtillverka utrustningar efter kundens 
önskemål när det behövs. Dessutom har företaget en egen serviceverkstad.  
 
Produkterna beskrivs exempelvis på följande sätt: Teknisk specifikation med storlek, 
vikt, elektriska data, effektförbrukning, miljö (temperatur), kontrollpanel och 
kontrollfunktioner. Dessutom ges en utförligare funktionsbeskrivning som tar upp 
exempelvis på vilka sätt lasrarna kan drivas (kontinuerligt eller pulsat) och hur de 
olika inställningarna fungerar. (http://www.irradia.se/1company.htm) 
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4.1.2 Intervju med Lars Hode 
Denna intervju genomfördes som en personlig intervju fredagen den 13 maj 2005. 
 
Irradia AB utvecklar, tillverkar och marknadsför terapeutiska, kirurgiska och estetiska 
(för borttagning av hår, ytliga kärl, tatueringar, mm) lasrar. Irradia AB utbildar även 
sina kunder. Denna intervju avser främst de terapeutiska lasrarna. Prototyperna till 
samtliga produkter tas fram på företagets egen verkstad. Produktion av komponenter 
outsourcas sedan till underleverantörer. Kompetens och design utgör därmed 
kärnverksamheten på Irradia AB. 

Lars Hode, som är VD för Irradia AB, är fysiker med specialinriktning på optisk 
strålning och lasermedicin. Företaget har totalt tio anställda. På företaget finns, 
förutom produktionsavdelningen, även en marknadsföringsansvarig som utformar 
hemsidan och exempelvis broschyrdesign, en utvecklingsavdelning, en 
ekonomiavdelning, en försäljningsavdelning och en exportavdelning, med fokus på 
kontakter med andra länder. Organisationsstrukturen är väldigt platt. ”Alla är chefer” 
säger Lars Hode om de anställda på Irradia AB.  
 
Företagets omsättning för 2004 var ungefär sju miljoner kronor varav cirka hälften på 
terapilasrar. Försäljningen av terapeutiska (medicinska) lasrar ökar stadigt medan den 
totala försäljningsutvecklingen varierar mer. En stor del av försäljningen sker på 
export. 
 
Service är företagets starka sida. Lars Hode nämner att de flesta av Irradia ABs kunder 
upplever att företaget ger mycket god service. Företagets målsättning är att ge service 
samma dag som det uppstår problem med utrustningen hos en kund. Detta är speciellt 
viktigt med tanke på att kunderna ofta lever på användningen av instrumenten. För 
kunderna är det en fördel att kunskapen och teknologin finns i Sverige. Lars Hode 
framhäver dessutom att lasrarna har blivit mer robusta, vilket gör att de tål mer innan 
problem uppstår. 

Mervärde ges även i form av kunskap om lasrarna och hur de kan användas. 
Utbildning ingår i priset. Kunderna får, utan kostnad, delta i samtliga kurser som 
anordnas. Därmed kan de bidra med erfarenhet och delge sina kunskaper till andra.  

Garantitiden är 12 månader, men ”vi brukar vara generösa”, säger Lars Hode. 
 
Marknadsföring har skett via ett stort antal kanaler: böcker, Internet, annonser, 
direktutskick, utställningar på mässor, utlåning av instrument, föredrag och 
medverkande i studier och undersökningar. Företaget satsar allt mer på Internet som 
kanal. 

Det är dock ingen lätt sak för små företag att märkas – man har små resurser. 
Irradia AB har vid flera tillfällen skickat anbud på kirurgisk laser till sjukhus, men 
kontraktet har istället gått till större företag med relationer till den upphandlande 
enheten. 
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Små företag kan dessutom bara tillverka små serier jämfört med de större 

aktörerna. Detta sätter sina spår i prissättningen. Inkomsterna måste trots allt täcka 
utgifterna. Det hela blir en balansgång där företaget måste ställa frågan ”kan vi höja 
priserna?” mot frågan ”hur går det då på marknaden?”.  
 
Förutom med sina underleverantörer har Irradia AB ett samarbete med SLMS, 
Svenska Laser-Medicinska Sällskapet. Lars Hode är själv ordförande i SLMS. Ungefär 
90 procent av SLMS medlemmar äger en eller flera produkter från Irradia AB. Irradia 
AB samarbetar inte med några konkurrerande företag. 

Många kan tro att det är en fördel att vara ensam på en marknad. Detta är dock inte 
fallet när det gäller kliniker med laserbehandling. Lars Hode tar upp ett exempel på en 
studie som genomfördes 1989. Studien gick ut på att jämföra kundinflödet i 
Linköping, där det fanns en klinik, och i Sundsvall, där det fanns elva kliniker. Det 
visade sig att kliniken i Linköping hade väldigt få patienter, medan i princip alla 
kliniker i Sundsvall hade fullt upp. Detta kan ha berott på att det stora antalet kliniker i 
Sundsvall ledde till högre kännedom om behandlingsmetoden – där fanns många nöjda 
kunder, vilket ej var fallet med Linköping.  

Lars Hode har försökt bygga relationer med myndigheter, men uppger att det 
aldrig har varit enkelt. Han har bjudit in myndigheter till SLMS. Dessutom har han 
talat med Socialstyrelsen, men inte funnit någon som känt sig ansvarig för området 
terapeutisk laser. På tillsynsmyndigheten säger de anställda att de inte själva vill ta 
ställning, då de ej ”kan kunna allt – de tar bara upp en metod om det sker en anmälan”. 
De tar i så fall inte själva ställning utan anlitar experter när det gäller granskning av 
någon omtvistad metod. De anställda på Socialstyrelsen är främst juridiskt kunniga, 
inte medicinskt kunniga. 

För företag som Irradia AB finns det alltså svårigheter på två nivåer: en 
myndighetsnivå, där produkterna ses som kontroversiella, och en marknadsnivå, där 
kunderna oftast utgörs av enmansföretag eller små företag med små resurser. För 
kunderna upplevs priset på laserinstrumenten som högt, vilket beror på att dessa 
produceras i små serier varvid företagets samtliga kostnader måste fördelas på ett fåtal 
instrument som alltså blir ”dyra”. 
 
Attityden till laser hos sjukvårdspersonalen märks tydligt vid utställning på den årliga 
medicinska riksstämman. Inledningsvis var intresset nästan obefintligt, men nu börjar 
de flesta bli nyfikna. Läkarna får allt oftare patienter som tycks ha blivit bättre trots att 
de ”inte borde” kunnat bli det.  

Det är vanligt att man inom den offentliga sjukvården inte kan något om 
terapeutiska lasrar. Många – speciellt läkare säger ofta tvärsäkert att ”det där fungerar 
inte!” Lars Hode brukar då fråga dessa personer om de har prövat metoden. Han får då 
ofta höra att ”nej, men jag har surfat på Internet eller sökt på MedLine och inte hittat 
något!”. Detta kan ju vara riktigt, men problemet är att det inte finns något enhetligt 
namn för terapeutisk laserbehandling. Därmed är det också svårt att hitta relevant 
information på detta sätt. 

Problemet med den offentliga sjukvården som marknad är att 
personalomsättningen ofta är hög. Detta innebär att det inte är en person som använder 
produkterna under en längre tid. Kontinuiteten och kunskapsutvecklingen blir då 
lidande. 



 

 
 

31

Läkarnas åsikter är viktiga när det gäller laser. De skall trots allt remittera patienter 
till de som behandlar med laser idag, om behovet finns. Dessutom färgas exempelvis 
sjukgymnasternas uppfattning av vad läkarna tycker om produkterna. 
 
När det gäller risker så säger Lars Hode att de medicinska lasrarna är riskfria, om man 
bortser från kortvarig värk som kan uppstå efter behandling av kroniska tillstånd eller 
att patienterna kan överbelasta de behandlade områdena på grund av plötslig 
smärtfrihet.  

Det går att bränna vävnad med starkare lasrar, såsom kirurgiska eller estetiska 
lasrar, men terapeutiska lasrar har inte skadat någon. Ögonrisken kan vara ett problem, 
men även där är risktänkandet väldigt överdrivet enligt Lars Hode. Irradia ABs 
terapeutiska lasrar har sådan kombination av styrka och ljuskonfiguration att de inte 
kan åstadkomma skada.  
 
Inom sitt användningsområde (riskfrihet och bred användning) har terapeutisk 
laserbehandling inte stor konkurrens. I Norge rekommenderas (med evidensgrad 1A) 
två behandlingsformer för knäartrossmärta: laser och TENS. TENS är pulsad ström via 
elektroder, en behandlingsform som kan vara smärtsam i sig men som är bra. Den kan 
vara jämförbar med laser. I övrigt finns det praktiskt taget inga effektiva alternativ. 

De allra flesta uppfattar nog lasrar som komplexa produkter. Och även om de rent 
tekniskt är rätt komplexa så de är ganska enkla att använda. Problemet ligger istället i 
att det krävs en hel del kunskap för att kunna arbeta med optimala parametrar, till 
exempel dosering.  

Det faktum att de medicinska lasrarna har många användningsområden kan ses 
som en nackdel. Många tänker nämligen att ”det som hjälper mot allt hjälper 
egentligen inte mot något”. Försiktighet krävs därför i annonsering, påståenden måste 
styrkas med vetenskaplig dokumentation. 

Lars Hode anser att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inte är ett väldefinierat 
begrepp. En anledning till att det inte finns tillräckligt många välgjorda studier är att 
det kostar mycket, både i tid och i pengar – ”vem avgör för övrigt vad som är 
tillräckligt?”. Dessutom stöter de som vill genomföra studier på laserområdet ofta ett 
motstånd från etiska kommittéer. Dessa vill ofta ha bevis på att behandlingen har god 
effekt innan studien genomförs. 

Lars Hode anser att ordföranden i etiska kommittéer, som ofta är överläkare eller 
professorer, har en  förutfattad mening om terapeutisk laserbehandling som slår 
igenom på besluten. Det kan vara så att ordföranden har läst i tidningen att laser är 
humbug. Då formar de en uppfattning innan de ens har provat på metoden. Men 
droppen urholkar stenen och myndigheterna i allt fler länder godkänner behandling 
med denna utomordentliga metod. 
 
(Hode) 
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4.1.3 Konkurrenter och substitutprodukter 
Irradia AB är det enda företaget i Sverige som tillverkar terapeutiska lasrar. I övriga 
Europa finns det däremot 14 andra tillverkare av lågeffektslasrar, enligt Laserworld. 
Easy-Laser och Andi är de närmast belägna konkurrenterna. De återfinns i Danmark. 
(http://www.laser.nu/lllt/manufactures.htm) 
 
Hittills har hörselskador behandlats med hjälp av exempelvis TRT, Tinnitus 
Retraining Therapy. TRT går ut på att patienten bär en brusapparat i ca 1 till 1,5 år, 
minst sex timmar per dag.  

Kognitiv beteendeterapi är en annan vanlig behandlingsmetod. Orsaken till tinnitus 
tros då vara psykologisk. Syftet med KBT är att patienten skall lära sig av leva med 
sin tinnitus och göra det bästa av situationen. 

Naturläkemedel såsom Ginko Biloba används också för lindring av symptomen för 
tinnitus. (http://www.dbdbdb.nu/lindring.htm) 
 
Intervjuerna med aktörerna i expertnätverket ger en bättre och utförligare bild av andra 
behandlingsmetoder inom hörselområdet. 
 

4.1.4 Offentliga sjukvårdsmarknaden 
Den offentliga upphandlingen regleras av LOU, lagen om offentlig upphandling.  
 
Förfrågningsunderlaget är det dokument där den upphandlande enheten fastställer 
kraven på det som skall upphandlas, och även villkoren för antagande av anbud. 
Underlaget innehåller följande: 

• Kravspecifikation: innehåller skall-krav, som måste uppfyllas, och bör-krav, 
som kan tillföra mervärde. 

• Administrativa bestämmelser: anger exempelvis sista datum för inlämning 
av anbud. 

• Kommersiella villkor: innehåller avtalsvillkor såsom krav på service och 
garanti. 

• Prövningskriterier: anger hur anbuden skall jämföras och hur de valda 
kriterierna skall viktas. 

• Kvalifikationskrav: anger vilka krav som ställs på leverantörerna, till exempel 
att de skall ha en god finansiell ställning. 

Prövningskriterier är den del av förfrågningsunderlaget som har fokus på produkterna.  
En upphandlande enhet skall anta antingen det anbud som har lägsta pris eller det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Lägsta pris innebär helt enkelt att det billigaste 
alternativet, som motsvarar kravspecifikationen, väljs. Ekonomiskt mest fördelaktigt 
innebär att flera kriterier såsom pris, leveranstid, driftskostnad och tekniska 
egenskaper viktas och sammanställs för varje anbud. (http://www.nou.se/lou1.html) 
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4.1.5 Intervju med Jan Svenonius 
Denna intervju genomfördes som en personlig intervju fredagen den 13 maj 2005. 
 
Jan Svenonius var upphandlingschef på Huddinge sjukhus fram till juni 2004. Han 
ansvarar för arbetsledning av sex upphandlare och två systemadministratörer. 
Avdelningens uppdrag är att sköta upphandling enligt LOU då inköpskostnaden 
övergår ett basbelopp när det gäller basvaror och två basbelopp då det gäller tjänster.  
 
Dessutom skall upphandlarna granska att kravspecifikationen bli tydlig och inte 
”riktas” mot speciellt fabrikat., då de ansvarar för den totala dokumentationen under 
upphandlingen. 

Kravspecifikationen tas ofta fram i samarbete mellan upphandlare, 
medicintekniker och brukare. Den produktinformation som fås in i samband med 
anbudsprövning skall svara mot kravspecifikationen och anbudsförfrågan.  

 
Informationen hämtas ofta via Internet eller säljarkontakter som knutits sedan tidigare. 
Dessutom får upphandlingsenheten löpande information i form av bland annat mässor, 
broschyrutskick och kundtidningar.  

Även upphandlare påverkas av marknadsföring. I vissa fall kan ett varumärke bli i 
det närmaste synonymt med en produkt. Jan Svenonius använde uttrycket ”tre stora 
jättar” under intervjun. 

 
Vid direktupphandling är det generellt så kostsamt att annonsera att det blir 
kontraproduktivt. Då väljer upphandlarna ofta att rikta sig till en leverantör som de 
känner till och som de vet har en bra produkt. Det finns inget formaliserat krav på 
antal anbudsgivare vid direktupphandling men upphandlarna strävar dock efter att få 
in fler anbudsgivare än vad som ofta är fallet. 

 
Det kan hända att en enhet blir låst vid en viss leverantör, exempelvis då leverantören 
säljer tillbehör till en större utrustning som redan används. När det gäller mer 
komplexa produkter kan det vara svårt att ha många fabrikat på en avdelning. Detta 
beror på att hanteringen av produkterna kräver utbildad personal och patientsäkerheten 
kan äventyras om personalen tvingas rotera mellan för många maskintyper. Det 
vanliga är att man har en eller två fabrikat för varje sådan produkttyp och utnyttjar 
möjligheten till helt öppen konkurrens när ett ”gruppbyte” av utrustningar kan göras 
på en enhet. 

Vid förhandlad upphandling utan föregående annonsering skickas ett komplett 
förfrågningsunderlag till de två leverantörer som levererat de produkter som skall 
ersättas. 
 
Om det bara finns en leverantör som har det som behövs så utformas inte 
kravspecifikationen bara för att just det fabrikatet skall erhållas. Önskad funktionalitet 
styr istället utformningen av kravspecifikationen som görs så generell som möjligt. 
Detta är en sorts kontrollfunktion som innebär att behoven uppfylls i första hand. 
 
Risker med medicinsktekniska produkter är att de inte kan ge så snabb behandling som 
önskats, eller att korrekta diagnoser inte kan ställas. 
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Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” används inte som en direkt kriterie 
vid upphandling på Huddinge sjukhus. Detta beror på att definitionen är svår att 
konkretisera och få in i kravspecifikationen. 

Jan Svenonius nämner dock ett fall där ”väl beprövad produkt” var ett av kraven 
som ställdes. Leverantören fick i detta fall redovisa kopior av studieresultat för 
labbtester och uppföljningar. En egen bedömning gjordes utifrån det materialet. 

 
När det gäller service och garanti så begär upphandlarna på Huddinge sjukhus i 
princip alltid minst ett års fullservicegaranti på medicinsktekniska produkter. Under 
den period som garantitiden gäller skall leverantören komma så snabbt som möjligt 
och åtgärda eventuella problem. Det kan vara bra om leverantören har 
utbytesutrustning som kan användas om allvarligare fel uppstår. 

När garantitiden gått ut kan upphandlarna välja mellan att teckna ett 
fullserviceavtal enligt option i upphandlingen eller att bara köpa reparationer och 
själva sköta resten. 
 
Det är relativt vanligt att sakkunniga och upphandlarna begär att få titta på en 
referensanläggning som de kan utvärdera. När det gäller nya produkter så finns det 
möjlighet att utvärdera anläggningen hos tillverkaren. Det är inget hinder om 
referensanläggningen finns på en mindre klinik, så länge kliniken är tillräckligt 
oberoende gentemot leverantören. 

Provuppställning förekommer också. Det innebär att leverantören förser sjukhuset 
med en produkt som kan testas på plats under exempelvis sex månader.  
 
För att kunna sälja in nya produkter till den offentliga sjukvården används ibland 
”backdoor selling” som går ut på att exempelvis brukare och medicintekniker 
bearbetas löpande så att dessa skall efterfråga företagets produkt och/eller dess 
egenskaper i en upphandling. 
 
(Svenonius) 
 

4.1.6 Intervju med Mikael Wickström 
Denna intervju genomfördes som en personlig intervju fredagen den 13 maj 2005. 

 
Mikael Wickströms övergripande arbetsuppgift är att skapa ramverk för 
upphandlingsprocesserna så att inköparna kan tillämpa ett specifikt angreppssätt. I 
detta ingår exempelvis att se över hur upphandlarna skall förhålla sig till LOU och 
formulering av kravspecifikationer på mallnivå. Syftet är att öka effektiviteten i 
upphandlingarna. Det är trots allt ungefär 20 procent av sjukhusets omsättning som 
används till inköp. 
 
Upphandlingsdirektiven kan delas in i tre nivåer. På den översta nivån finns statliga 
avtal från exempelvis Stadskontoret. Därefter kommer landstingets gemensamma avtal 
på koncernnivå. Slutligen finns det lokala avtal som tecknats på sjukhusnivå. 

Vid direkt upphandling vet ofta de som behöver produkten vilken leverantör som 
har den. Om det är en förenklad upphandling så sker först en annonsering. Därefter tar 
upphandlarna emot anbud och väljer lämpliga leverantörer utifrån 
förfrågningsunderlaget. Leverantörerna granskas utifrån exempelvis ekonomisk 
ställning och leveransförmåga. Nästa steg är att kontrollera om skall-kraven i 
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kravspecifikationen uppfylls. Om kraven är uppfyllda så jämförs slutligen 
leverantörernas produkter. Detta sker utifrån viktade kriterier som ger en viss 
totalpoäng, beskriven i anbudsförfrågan. Den leverantör som erhåller högst poäng får 
kontraktet.  

 
När det gäller tester och godkännande så skall alla produkter vara CE-märkta. Mikael 
Wickström har märkt att alla leverantörer inte riktigt har koll på detta. I vissa fall 
måste upphandlarna därför begära ett intyg på att leverantörernas produkt är CE-
märkt. 
Kliniska studier är en viktig förutsättning för leverantörer med nya produkter.  
 
Upphandlarna strävar efter att kravspecifikationer och anbudsförfrågan inte skall 
utformas för att ett på förhand tänkt fabrikat skall erhållas. De vill istället fokusera på 
de behov som finns när det gäller funktionalitet och användningsområden. Detta är 
dock inte helt lätt, då leverantörerna ofta framhäver funktioner som ännu inte finns i 
produkterna utan som tillkommer i ett senare skede. 

Detta kan innebära problem i utformningen av anbudsförfrågan. Frågan är om 
produktkraven skall vara uppfyllda vid anbudsinlämningen eller vid det tillfälle då den 
valda produkten till slut skall levereras. Det senare alternativet blir allt vanligare 
eftersom den tekniska utvecklingen i branschen är snabb och medför att produkterna 
snabbt blir gamla. Om ett företag inte har släppt en ny produkt på exempelvis 1-1,5 år 
så är det en nackdel. De leverantörer som lyckas tajma sin produktlivscykel till 
upphandlingen har däremot oftast den vassaste produkten. 

 
Helt nya tekniker kan vara problematiska att få in på marknaden. Upphandlarna ställs 
inför frågor såsom ”ska vi ha det här?”, ”hur marknadsförs dessa produkter på 
leverantörssidan?” och ”vem ska vi prata med om det här?”. Nya aktörer med nya 
produkter måste främst rikta sig till de delar av verksamheten där produkterna behövs. 

När det gäller nya aktörer på befintliga marknader så finns ju möjligheten för dem 
att ge anbud på upphandlingarna. Upphandlarna är försiktiga med att inte ställa krav 
på exempelvis tio års erfarenhet, 20 referenser på väl genomförda uppdrag o s v. 
Därmed blir upphandlingssystemet mer öppet så att även nya aktörer har chans att 
komma in. 
 
(Wickström) 
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4.2 Expertnätverket och Audio Laser-Kliniken 
För utförlig information om bland annat hörselnedsättning, hörselskador och örats 
uppbyggnad, läs gärna HRF:s Att leva med hörselnedsättning. 
(http://www.hrf.se/upload/pdf/material/hnedsatt.pdf). 
 

4.2.1 Audio Laser-Kliniken 
Audio Laser-Klinikens specialinriktning är laserbehandling av hörsel- och 
balansrubbningar. Fler symtom och sjukdomstillstånd behandlas såsom smärta, 
kärlproblematik, neurologiska tillstånd och nervskador, neuralgier och neuropatier, 
astma, luftrörsinflammationer, muskelinflammationer, muskelskador, whiplashskador 
och acne mm. Lasertyperna som används är Indiumlaser, Aluminiumlaser och 
Galliumlaser. 
 
Ett hörsel- och balans-basbehandlingsprogram på kliniken består av tolv behandlingar. 
Varje behandlingstillfälle kostar 680 kronor. Innan behandlingen påbörjas krävs dock 
en undersökning med syftet att göra en bedömning av patientens tillstånd och 
behandlingsbehov. Undersökningen kostar även den 680 kronor. 
 
Mikael Bäckman är legitimerad sjuksköterska och har medicinsk lasererfarenhet 
sedan 1990. Han är fristående medicinsk forskare och är delaktig i flera internationella 
medicinska forsknings- och samarbetsprojekt som för närvarande pågår, 
huvudsakligen inom audiologi och neurologi. Mikael Bäckman har utbildat 
specialistläkare inom audiologi och han har utvecklat en behandlingsmetod för 
hyperacusis (smärtupplevelse av ljud/överkänslighet för ljud). 
(http://www.alir.nu/medicin/kliniken.htm)  
 
Sin behandlingsverksamhet av hörselrubbningar genom laserbehandling via 
hörselgången baserar han på fem positiva blindstudier, varav två är dubbelblinda och 
där hela 84 % av de 200 patienterna i den mest lyckosamma studien erhåller positiv 
effekt på sina tinnitussymtom. Förutom de fem blindstudierna finns det ett drygt tiotal 
positiva kliniska studier och kliniska behandlingsrapporter att hänvisa till. [I bilagan 
återfinns valda studier, både positiva och negativa, med kommentarer. Hahn och 
Prochazkas studie, som nämns ovan, diskuteras dessutom i analysen] 
 
Mikael Bäckman är vid flera tillfällen inbjuden talare vid internationella 
världsomspännande medicinska kongresser, europakongresser, nationella kongresser 
mm. Mikael Bäckman är upphovsman till en medicinsk akademi för laserbehandling 
av hörsel- och balansrubbningar. Akademin har medlemmar från flera världsdelar. 
 
(Bäckman) 
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4.2.2 Intervju med Mikael Bäckman 
Nedanstående intervju med Mikael Bäckman genomfördes på Audio Laser-Kliniken 
den 13 april och kompletterades den 14 maj 2005. Frågorna återfinns i bilaga 11.1.  
 
Det stora nätverket består bland annat av ett delnät med professorer och ett annat 
delnät med privatläkare och andra yrkesgrupper. Dessa delnät hålls samman genom 
relationer med olika institutioner, såsom Socialstyrelsen, och genom 
samarbetsrelationer. De kan även vara av social karaktär. 
 
Ulf Rosenhall, Helge Rask-Andersen, Kajsa-Mia Holgers, Gerhard Andersson, 
Barbara Canlon, Matti Anniko, Per-G. ”Gotte” Lundquist och Erik Borg ingår i 
professorsnätverket som Mikael Bäckman har varit i kontakt med.  
 
Ulf Rosenhall är professor inom klinisk audiologi på Karolinska Institutet. Han har 
avböjt att forska tillsammans med eller utvärdera Bäckmans kliniska 
behandlingsstudier och resultat av hyperacusis- och tinnitussymtom. 
 
Barbara Canlon är professor på Karolinska institutet. Hon hade sagt att Mikael 
Bäckman skulle få föreläsa inför samtliga hörselläkare om metoden om det var så att 
han tog fram tio stycken audiogram som visade på tydliga hörselförbättringar. 
Föreläsningen har inte blivit av, trots att Bäckman lyckats uppfylla kravet. Barbara 
Canlon har under fyra års tid underlåtit att svara på Mikael Bäckmans e-mail, trots att 
Mikael Bäckman har mottagningsbevis som styrker att hon har tagit emot dem på sin 
e-mailadress. 
 
Kajsa-Mia Holgers är överläkare och docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg. Hon är även den mest namnkunniga tinnitusforskaren i Sverige. Mikael 
Bäckman hade planer på att genomföra en dubbelblind studie på hyperacusis och 
tinnitus tillsammans med henne efter hänvisning från professor Erik Borg och 
professor Mats Ulfendahl. Därför tog han kontakt med Kajsa-Mia Holgers och 
föreslog att de skulle göra en studie tillsammans om laserbehandling av hyperacusis 
och tinnitussymtom. Holgers önskade Mikael Bäckman lycka till med sin kommande 
dubbelblinda studie och tackade därmed nej till forskning ihop med Bäckman. Kajsa-
Mia Holgers medverkade i mars år 2000 i expertpanelen i TV-programmet Livslust 
där experterna i panelen inte skulle vara med i programmet om Mikael Bäckman tilläts 
att komma till tals. 
 
Lisa Ekselius är professor i psykiatri vid Uppsala universitet. Hon har, enligt e-mail 
från en av hennes doktorander, sagt till Mikael Bäckman att hon i sitt 
doktorsavhandlingsarbete inte får ha något samarbete med Mikael Bäckman och 
Audio Laser-Kliniken i Danderyd. Därmed har Lisa Ekselius begränsat doktorandens 
möjligheter att inhämta information om hyperacusis och hyperacusisbehandling, det 
område som personen doktorerar på. Lisa Ekselius är handledare och Gerhard 
Andersson är överhandledare för doktoranden. 
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Gerhard Andersson är legitimerad psykolog och professor i kognitiv beteendeterapi 
vid Linköpings universitet. Han har arbetat med tinnitus i ungefär tio år. 
(http://www.tinnituswebben.se/index.php?a=asjp) I ett e-mail 1999 skriver Gerhard 
Andersson att han ”tvivlar på om laserbehandling är lösningen på tinnitus gåta”. [se 
bilaga: mejlkorrespondens mellan Mikael Bäckman och Gerhard Andersson] Sedan 
dess har han aldrig svarat på Mikael Bäckmans e-mail. Gerhard Andersson 
medverkade i mars år 2000 i expertpanelen i det direktsända programmet ”Livslust” 
där experterna i panelen inte skulle vara med om Mikael Bäckman tilläts att komma 
till tals.  
 
Matti Anniko är professor i öron-näsa-hals-sjukdomar och är även med i Barany 
society, en internationell akademi för hörselrubbningar. Anniko har inte svarat på 
Mikael Bäckmans e-mail trots att Mikael Bäckman skickat flera stycken och även fått 
bekräftelse på att Anniko fått hans e-mail via hans sekreterare. 
 
Erik Borg har varit professor i hörselvetenskap. 
(http://www.orebroll.se/oll/page____14978.aspx) Mikael Bäckman kom i kontakt med 
Erik Borg då denne utredde Bäckmans medicinska kliniska behandlingsverksamhet på 
uppdrag av Socialstyrelsen. Borg har yttrat osanningar i utredningen vid flertalet 
tillfällen [se bilaga: Erik Borgs yttranden för Socialstyrelsen], bland annat har han 
uppgivit att Mikael Bäckmans verksamhet bör stoppas och att det kan finnas risker 
med metoden. Erik Borg har hänvisat till forskning av professor Åke Flock som visat 
att det är ofarligt och riskfritt med extremt mycket högre doser än dem som används i 
Bäckmans behandling. Erik Borg har påstått att laserljuset i Flocks studie har orsakat 
skador, vilket inte alls är sant [se bilagan]. Erik Borg har dessutom, i artikeln Tinnitus 
– så här arbetar jag, skrivit att han avråder tinnituspatienter från att aktivt behandla 
sin tinnitus. (Audionytt, nr 1-2, 2001: 24) Erik Borg är inte längre ensam utredare för 
Socialstyrelsen och inte innehar han heller i dagsläget någon professur. Mikael 
Bäckman har till Örebro läns landsting skrivit och begärt att Erik Borgs osanningar 
ska föras fram i ljuset och offentligt diskuteras samt att Erik Borg ska fråntas sin 
professur. Mikael Bäckman har inte fått något svar om detta från landstingsledningen, 
men Erik Borg innehar alltså inte längre sin professur. 
 
Per-G. Lundquist är ämnesföreträdande professor i otorhinolaryngologi (öron-näsa-
hals-sjukdomar) vid Linköpings universitet. Lundquist har kompletterats Erik Borg 
som Socialstyrelsens utredare i målet mot Mikael Bäckman och Audio Laser-Kliniken. 
Han har i sin utredning åt Socialstyrelsen skrivit att laser knappt tränger in i 
cochlea/hörselsnäckan och att laserljuset skadar [se bilaga: Per-G. Lundquists 
yttranden för Socialstyrelsen].  

Mikael Bäckman skulle delta i SVTs program ”Livslust” under våren 2000. Med i 
inslaget om tinnitus fanns en expertpanel bestående av bland annat Kajsa-Mia Holgers 
och Gerhard Andersson. Programsekreteraren meddelade Mikael Bäckman en halv 
timme före direktsändning att medlemmarna i expertpanelen ställde ett ultimatum till 
programledningen – ”om Bäckman skulle tillåtas att vara med i programmet skulle 
panelmedlemmarna vägra att delta”. Bäckman fick därför inte vara med i det 
direktsända TV-programmet trots att Ulf Schenkmanis lovat detta och förberett Mikael 
Bäckman på medverkan. 
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Mikael Bäckman har även stött på ett privatläkarnätverk. I detta nätverk har Bäckman 
haft kontakt med Kjell Karlsson, privatläkare X och Christer Carenfelt. 
 
Kjell Karlsson var tidigare chefsöverläkare på audiologen på Huddinge sjukhus. 
Mikael Bäckman har visat ett e-mail, vilket Karlsson mejlade till sina underställda och 
där han uppmanade dem att inte titta på Bäckmans information om laserbehandling av 
hörselrubbningar. Av någon anledning råkade Kjell Karlsson även skicka ett sådant e-
mail till just Mikael Bäckman som då omedelbart tog kontakt med Kjell Karlssons 
chefer på Huddinge Sjukhus. Ett halvt år senare var Kjell Karlsson inte längre kvar 
som chefsöverläkare på audiologen på Huddinge Sjukhus. Kjell Karlssons misstag 
bekräftas av att han själv skrev ett e-mail till Mikael Bäckman, i vilket Kjell Karlsson 
bad om ursäkt för sitt agerande. 
 
Privatläkare X ringde till Mikael Bäckman någon gång under 1999/2000 och sade då 
att allt som hjälper patienterna är ju bra. Senare har han sagt till en vårdsökande 
sjuksköterska: "om du vill kasta bort dina pengar så ska du vända dig till Audio Laser- 
Kliniken." Privatläkaren har även vid en föreläsning hösten 2004 på HRFs 
stockholmsdistrikt förnekat att han skulle ha träffat någon patient som blivit av med 
sin tinnitus efter laserbehandling vid Audio Laser-Kliniken i Danderyd. [En av 
författarna var åhörare vid denna föreläsning] 
 
Christer Carenfelt är VD på öron-näsa-hals-kliniken på Sophiahemmet, ett privat 
sjukhus med specialistvård. Han har varit ordförande i privata hörselläkarföreningen i 
Stockholm. Carenfelt har gjort två anmälningar till Socialstyrelsen där han anklagar 
Mikael Bäckman för att dennes medicinska behandlingsverksamhet inte 
överensstämmer med kraven på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Trots att 
Carenfelts första anmälan gav sken av att vara gjord av Christer Carenfelt, Lars 
Lejdeborn och Hans Nordemar var det bara Carenfelt som hade skrivit under anmälan.  
 
Ulrika Odebäck är audionom på Hörcenter vid Sophiahemmet. Hon har genomfört 
hörseltest som bekräftar positiva behandlingsresultat för en patient som blivit 
behandlad för plötslig dövhet med laser av Mikael Bäckman. Trots detta har hon vid 
[inspelat] telefonsamtal med en av författarna av denna uppsats sagt att Sophiahemmet 
inte kommer att tillämpa laserbehandling och att hon inte vill svara på om de har sett 
några förbättringar vid laserbehandling.  
 
Mikael Bäckman har kommit i kontakt med representanter för Socialstyrelsen, då han 
blivit anmäld för sin verksamhet vid två tillfällen.  
 
Torsten Mossberg är enhetschef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i 
Stockholm. Mossberg har mottagit och till HSAN och länsrätten i Stockholm skickat 
yttranden vidare från utredarna Erik Borg och Per G. Lundquist. Detta trots att deras 
yttranden innehåller uppenbara osanningar, vilka ej heller har korrigerats av varken 
Socialstyrelsen eller dess utredare efter Bäckmans påpekanden om felaktigheterna. 
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Kerstin Magnusson är jurist och handläggare på Socialstyrelsens regionala 
tillsynsenhet i Stockholm. Magnusson har handlagt ärendena avseende Mikael 
Bäckmans verksamhet. Då Mikael Bäckman har ringt upp henne har hon varje gång 
försökt att undvika samtal med Mikael Bäckman och hon har vid ett flertal tillfällen 
yttrat följande: ”Ja, vi kommer nog inte så mycket längre.”  
 
Socialstyrelsen gjorde till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd en anmälan mot 
Mikael Bäckman. Enligt Socialstyrelsens vetenskapliga råd, Erik Borg, tillämpar 
Mikael Bäckman en behandlingsmetod som inte motsvarar kraven för ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet”.  
 
HSAN beslutade att ge Bäckman en varning [se bilaga: HSAN:s beslutsförslag i 
ärendet Mikael Bäckman]. Beslutet fattades av en nämnd som inte tilläts att ta del av 
de expertutlåtanden som skickades in i ärendet från Lars Hode, ordförande i Svenska 
Laser-Medicinska Sällskapet, och den internationellt erkända laserexperten, tillika 
tandläkare Jan Tunér, som skrivit ett yttrande i ärendets slutskede i HSAN. Lars-Åke 
Johnson och Helena Larsson, tjänstemän på HSAN, fattade beslut om att Mikael 
Bäckman inte skulle tillåtas muntlig förhandling i nämnden. HSAN skickade även ut 
patienters identiteter i offentlig handling trots att såväl Mikael Bäckman som 
patienterna själva hade begärt att patientuppgifterna skulle vara sekretessbelagda. 
HSAN skickade även ut Mikael Bäckmans copyrightskyddade studier till beställare av 
akten i ärendet. Helena Larsson på HSAN hade gjort i ordning ett beslut som i april 
2004 skickades ut till beställare av akten. I Helena Larssons beslut fanns det angivet 
att Mikael Bäckman skulle tilldelas en varning.  

”Legitimation?” var även angivet på platsen för det slutgiltiga beslutet. Där fanns 
dock ingen text som angav att Mikael Bäckmans frias från anklagelserna. Beslutet 
fattades av HSAN:s nämnd först i juni 2004. HSAN anlitade på eget initiativ professor 
Helge Rask-Andersen för att han skulle yttra sig i ärendet om laserbehandling.  
 
Mikael Bäckman har även av skattenämnden och skatterättsnämnden belagts med 
moms för sin medicinska behandlingsverksamhet. Enligt praxis och gällande 
lagstiftning är medicinskt legitimerad personal momsbefriade för den medicinska 
behandling och undersökning som genomförs. Skattenämnderna momsbelade 
Bäckman och uttryckte under förhandlingen att de inte tänkte titta på de handlingar 
och det vetenskapliga material som bifogades ärendet. Mikael Bäckman överklagade 
beslutet till Länsrätten.  

I Länsrätten skrev rådmannen Karl-Eric Ståhlberg i domen avseende ett 
taxeringsår att Mikael Bäckman i sin egenskap av medicinskt legitimerad personal inte 
kan åtnjuta momsfrihet eftersom Mikael Bäckman inte står under någon myndighets 
tillsyn, exempelvis under Socialstyrelsen. Karl-Eric Ståhlbergs domskäl baserades på 
en allvarlig osanning. Vid samma tidpunkt beslutades det nämligen i Länsrätten att 
Mikael Bäckman står under Socialstyrelsens tillsyn och att Socialstyrelsens anmälan 
mot Mikael Bäckman därför skulle tas upp och behandlas i HSAN. Samma domstol 
anger motsatserna som skäl i två olika mål, uppenbarligen för att ge båda 
myndigheterna rätt mot Mikael Bäckman. Åtminstone ett av dessa beslut är en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna, hävdar Mikael Bäckman [se bilagor: 
Länsrättens domar och muntlig förhandling].  
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I ett skatteärende gällande två andra inkomstår påpekade Mikael Bäckman i länsrätten 
att Karl-Eric Ståhlberg ljugit i sin dom för att ge Riksskatteverket rätt. Då dömde 
Länsrätten att Mikael Bäckman skulle vara momsbelagd därför att medicinsk 
behandling enligt momslagen endast kan betraktas som medicinsk behandling om det 
är så att en läkare har ordinerat behandlingen eller bedömt att behandlingen är 
motiverad. Domen är överklagad, men den medför, om den vinner laga kraft, att 
samtliga medicinskt legitimerade som inte är legitimerade läkare, helt plötsligt blir 
momsbelagda trots att det i lagen uttryckligen står att dessa yrkesgrupper är 
momsbefriade. Sjuksköterskor, kiropraktorer, sjukgymnaster och naprapater står 
uppräknade i momslagen, där det anges att de är momsbefriade för medicinsk 
behandling som de utför och för sådan undersökning som är ett led i vården. Dessa 
yrkesgrupper har sedan momsen infördes i Sverige varit befriade från sådan skatt på 
intäkter från medicinsk behandling och undersökning.  
 
(Bäckman) 
 
Följande personer kan komma att intervjuas utifrån Mikael Bäckmans bild av 
nätverket: 
 
HSAN  
 
Helena Larsson, handläggare 
 
Länsrätten  
 
Karl-Eric Ståhlberg, rådman vid länsrätten i Stockholms län  
 
Professorer 
 
Gerhard Andersson, professor i kognitiv beteendeterapi (KBT) vid Linköpings  

Universitet.  
Matti Anniko, professor i audiologi vid Uppsala universitet, medlem i Barány society.  
Barbara Canlon, professor på Karolinska institutet. 
Erik Borg, före detta professor i audiologi, tidigare vetenskapligt råd på uppdrag av  

Socialstyrelsen. 
Lisa Ekselius, docent och överläkare i psykiatri vid akademiska sjukhuset i Uppsala 
Kajsa-Mia Holgers, tinnitusforskare och docent på Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Per-G. Lundquist, professor emeritus, Linköpings universitet, önh-kliniken, 
vetenskapligt råd på uppdrag av Socialstyrelsen 
Helge Rask-Andersen, professor i önh-sjukdomar 
Ulf Rosenhall, professor på Karolinska Institutet 
 
Privatläkare 
 
Christer Carenfelt, vd på Sophiahemmets öron-näsa-hals-klinik, före detta ordförande i 
Stockholms privata öronläkares förening. 
Privatläkare X, Stockholm (har begärt anonymitet) 
Kjell Karlsson, audiolog, före detta överläkare på Huddinge sjukhus 
Ulrika Odebäck, audionom på Hörcentrum vid Sophiahemmet 
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Socialstyrelsen 
 
Torsten Mossberg, enhetschef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm 
 
Dessutom kan Åke Flock, professor Emeritus, Karolinska Institutet som har genomfört 
en studie där laserljus administrerades på hörsinnesceller, komma att intervjuas. Han 
står i egenskap av fysiolog utanför det audiologiska nätverket och kan därför ge en 
vetenskapligt grundlagd bild av laserljus och dess egenskaper vid belysning av 
hörsinnesceller. 
 

4.2.3 SBU 
SBU, som står för Statens beredning för medicinsk utvärdering, inrättades av 
regeringen 1987. Sedan 1992 är SBU en fristående myndighet som kritiskt granskar de 
metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom.  SBU 
utvärderar vårdmetoderna ur medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. 
Behovet för denna myndighet har visat sig vara stort. 

Rapporterna skall baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag - evidens. 
De graderas efter styrkan i den vetenskapliga bevisningen. De nyttor, risker och 
kostnader som förknippas med metoderna skall tas med i bedömningen. Syftet är att ta 
fram ett opartiskt och vetenskapligt baserat underlag som kan användas av 
beslutsfattarna i vårdsektorn. (http://www.sbu.se) 
 
Nedan presenteras SBUs riktlinjer för bevisvärde samt evidensstyrka, med de 
referenser som återges på deras hemsida. 
 
Studiers bevisvärde  
Högt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, lämplig studietyp, väl genomförd och analyserad. Kan vara en 
stor, randomiserad kontrollerad studie (RCT) när det gäller utvärdering av en 
behandlingsform. För övriga områden: Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 
 
Medelhögt bevisvärde 
Behandlingseffekter: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska 
områden, matchade grupper eller liknande. För övriga områden: Uppfyller delvis på 
förhand uppställda kriterier. 
 
Lågt bevisvärde 
Skall ej ligga som enda grund för slutsatser, t ex studier med selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan patientgrupper som fått respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller andra osäkerheter. För övriga områden: Uppfyller 
dåligt på förhand uppställda kriterier. 
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Gradering av slutsatsernas evidensstyrka  
Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. 
 
Evidensstyrka 2 - Måttligt starkt vetenskapligt underlag 
En studie med högt bevisvärde plus minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
 
Evidensstyrka 3 - Begränsat vetenskapligt underlag 
Minst två studier med medelhögt bevisvärde. 
 
Referenser 
1. Eliasson M. Den systematiska översikten grundval i evidensbaserad medicin. Läkartidningen 2000; 
97:2726-28. 
2. Oxman AD, Flottorp S, Cooper JG. Nivåer på dokumentationen og styrken av anbefalingene i 
kliniske retningslinjer. Tidsskr Nor Laegeforen 2000; 120: 1791-5. 
3. National Health Service (NHS). Levels of evidence and grades of recommendations. 
http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/levels.html 
4. Grading system for recommendations in evidence-based clinical guidelines. Notes and checklists. 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), September 1999. 
5. Woolf SH, DiGuiseppi CG, Atkins D, Kamerow DB. Developing evidence-based clinical practice 
guidelines: Lessons learned by the US Preventive Services Task Force. Annu Rev Public Health 1996; 
17: 511-38. 
 
(SBU:s hemsida (2005):  http://www.sbu.se/www/index.asp, sökord: evidensgradering 
från Mona Britton; Läkartidningen, nr 40 – volym 97, 2000: 4414 – 4415) 

 

4.2.4 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är en nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör 
socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd, och hälso- och sjukvård. Deras huvuduppgift är 
att säkerställa god kvalitet på de insatser som genomförs på nämnda områden. 
Dessutom ser Socialstyrelsen till så att insatserna är kostnadseffektiva och att de 
fördelas efter behov. Allt detta sker genom normering, tillsyn och kunskapsförmedling 
till huvudmän och yrkesverksamma. 

Socialstyrelsen har flera uppgifter. Exempel på dessa är: 
• Att publicera riktlinjer för vård och behandling 
• Att ansvara för den officiella statistiken inom exempelvis socialtjänst och 

sjukvård 
• Att utfärda legitimationer till 17 yrkesgrupper 
• Att säkerställa att huvudmännens verksamhet är evidensbaserad. Dessutom 

måste verksamheten föregås av beprövad erfarenhet. 
(http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/verksamhet/Vad_gor_Socialstyrelsen.h
tm) 
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4.2.5 HSAN 
HSAN står för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. HSAN är en statlig myndighet, 
som prövar om yrkesutövare inom sjukvården gjort sig skyldig till fel i arbetet. 

HSAN tar emot anmälan från den som är eller har varit patient. Socialstyrelsen, 
Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan också göra anmälan till myndigheten. 

När ett ärende har presenterats till den anmälde granskas det av medicinska 
experter, som är knutna till HSAN. Därefter prövar HSAN ärendet och fattar beslut. 
Beslutet skickas till såväl anmälaren som den anmälde. (http://www.hsan.se) 

 

4.2.6 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
Följande utdrag är från Krav på hälso- och sjukvården i HSL: 
 

”2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 
innebär att den skall särskilt 
1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 
2. vara lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 
   Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. 
   Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart 
obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (1998:1659). 
2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för undersökning, vård och behandling som finns […]” 
(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM) 

 
Vetenskap och beprövad erfarenhet nämns under Landstingets ansvar: 

 
”3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller 
hon föredrar. Landstinget skall ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den 
aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat 
[…]” (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM) 
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4.2.7 Intervju med Matti Anniko 
Matti Anniko är professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är verksam vid 
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, öron-, näs- och halssjukdomar. 
(http://www.uu.se/findperson.php?uid=N96-3044) 
 
Denna intervju genomfördes som en telefonintervju torsdagen den 12 maj 2005. 

 
Vad är din åsikt om begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”? 

”Det är jättesvårt. Om man går på det här med ’beprövad erfarenhet’: ’Beprövad 
erfarenhet’ är något man ska ha lärt sig under generationerna, att gör man något på ett 
visst sätt så fungerar det bra och gör man det på ett annat sätt så blir det sämre. Det är 
väl som ett sorts lärlingssystem, om man uttrycker sig så, kirurgiskt. ’Vetenskap’ 
handlar mer om kontrollerade studier, där man får hypoteser som man tar och jämför 
mot varandra. Man tittar på statistiska skillnader. Sedan kan man ju säga att det ena 
behöver inte nödvändigtvis vara bättre än det andra, utan man har olika 
indikationsområden o s v. Jag tycker att det finns mycket som har att göra med EBM 
idag. Det finns ju intressanta vinklingar där också, men EBM har även svagheter. Jag 
ser det, som läkare och kirurg, att även en observation hos en enstaka patient kan ha ett 
väldigt stort värde. […] Ta bara en observation i samband med att man ger ett 
läkemedel eller gör ett kirurgiskt ingrepp, och så händer det något. Det behöver ju inte 
betyda att man måste visa statistik bara för att få tillämpa det på 20 stycken till. Man 
ska kunna säga att ’det här är ett observandum, vi skall kika på det här och det här’. Så 
det här med ’vetenskap’ är att man leker mycket med statistik och ’beprövad 
erfarenhet’, det är något man lär sig under resans gång och sedan tar man erfarenheter 
även från andra.” 
 
Vad är din tjänstebenämning?  

”Jag är professor och överläkare. Man har, enligt gamla standarder, 
regeringsfullmakt. Man blir utnämnd av utbildningsminister, då utnämns man till 
professor vid ett universitet, Uppsala i det här fallet. Jag är även överläkare vid 
Akademiska sjukhuset, även det är en regeringsutnämning. Sedan har jag olika 
tilläggsuppdrag, som prefekt, klinikchef och sådant men det är i bottenpositionen, så 
att säga.” 
 
Vi kan alltså ta dina åsikter på yttersta allvar? 

”Ja.” 
 
Vad är Barány society? 

”Det är en internationell vetenskaplig organisation, som har till uppgift att föra 
yrsel- och balansdiagnostiken framåt. Barány var den första nobelpristagaren inom 
ämnesområdet, han fick priset 1916. Han gjorde yrselundersökningar och kunde även 
klinisk diagnostik, så han kunde förklara det även teoretiskt varför det hände saker i 
innerörat. Barány var ungrare och hade studerat i Wien, som var det stora ’Meckat’ för 
specialiteten på den tiden. Sedan kom första världskriget, och då var han militärläkare 
i den hapsburgska monarkin. Han blev tillfångatagen av ryssarna, så han satt inne ett 
par år. Samtidigt fick han nobelpriset, så den svenska regeringen lyckades förhandla så 
att han släpptes efter några år. Då kallades han som professor till Uppsala. Barány är 
alltså internationellt en riktig ’toppkändis’. När han dog 1936 så hade man en 
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insamling för hans 60-årsdag. Men så kom andra världskriget, och direkt efter detta så 
instiftades något som hette Baránymedaljen i guld utav medicinska fakulteten i 
Uppsala. Den delas ut vart sjätte år till den som gjort de förnämsta insatserna ’world-
wide’ inom yrsel- och balansområdet. Barány society är en tvärvetenskaplig 
organisation med önh-specialister, neurologer, neurokirurger, neurofysiologer och en 
hel del andra specialister. Organisationen stiftades 1960, och då var det tradition att 
den som har regeringsprofessur i Uppsala, blir ’med automatik’ utnämnd till president 
i Barány society. Enligt statuterna kan man naturligtvis välja vem som helst, men 
internationellt fungerar det inte så. Så det är en fruktansvärt hög prestige.” 
 
Samarbetar ni mycket, även internationellt mellan audiologer? 

”Audiologi är en subspecialitet till öron-näsa-hals. För ungefär 40 år sedan blev 
det en egen specialitet, men enligt Socialstyrelsens förslag så skall det nu underordnas 
öron-näsa-hals igen. Men det är klart, audiologi är inte en ’hands on’-behandling om 
man säger så. Om du t ex har en patient med ansiktsförlamning så ber du något labb 
mäta hastigheten i nerverna, alltså elektrofysiologiskt – fungerar det, fungerar det inte 
o s v. Sedan får du ditt svar och går vidare.” 
 
Så ni har alltså samarbeten? 

”Ja, vi är beroende av varandra.” 
 
Har du någon erfarenhet av den privata hörselvården? 

”Jag har en regeringsprofessur, så jag har enligt reglerna rätt att ha maximalt 20 
procent privatpraktik. Detta har jag naturligtvis utnyttjat, men kanske inte till 20 
procent. Då har jag en privat praktik på Sophiahemmet, och där finns även en 
hörselenhet, en audiologisk mätenhet. Det är en väl fungerande och effektiv 
verksamhet.” 
 
Vilken åsikt har du när det gäller remisskravet, gagnar det patienterna? 

”Det är en katastrof för patienterna. […] En överväldigande majoritet av mina 
patienter har en specifik önh-åkomma. De tvingas då ta ett extra varv hos någon 
distriktsläkarna för att få en långtidsremiss att få komma till en specialist. Det tycker 
jag är en ’throwback’, både för patienterna och som en extra belastning på 
primärvården. Jag brukar säga att om jag har ont i ett knä, inte är jag så dum att jag går 
till någon som sysslar med blodtryck. Patienterna är, som jag ser det, väldigt 
välutbildade idag. Har de en åkomma så kollar de upp det på Internet och bildar sig en 
uppfattning. Sedan vill de föra ett vettigt samtal, ’vad kan vi göra åt detta’ o s v. Jag 
vill inte klanka på mina kollegor i primärvården, men de är så belastade, och så sysslar 
de inte med specialområdet. Det är total katastrof.” 
 
Hur ska vi förändra detta, om vi ser på framtiden? 

”Jag tror inte att hälso- och sjukvården lider av brist på pengar, utan det är brist på 
management. Det är ineffektivt. Det finns så mycket folk som är utbildade inom hälso- 
och sjukvården men inte sysslar med det. Jag har varit utomlands i långa perioder och 
har sett hur saker fungerar i t ex Tyskland, Frankrike, Kina, Japan – det är en helt 
annan effektivitet där. Management måste förbättras och man måste ge folk rejält 
betalt. Alla sjuksköterskor och doktorer som inte fungerar i sin profession hamnar som 
administratörer o s v. Jag har själv varit klinikchef i 14 år och har lyckats ganska väl 
med att vara chefsläkare. Jag har lärt mig detta på grund av att jag har ett mycket starkt 
intresse för ekonomi.” 
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Vilka behandlingsmetoder fungerar bäst på patienter med hyperacusis/tinnitus? 

”Tinnitus och hyperacusis är ju väldigt svåra saker. Om man tittar cellbiologiskt så 
vad gäller hyperacusis och tinnitus har man oftast sagt att det finns en labilitet i 
exempelvis sinnescellerna. Den kan man få på olika sätt, att man kan ha tagit ett fall 
eller att man har utsatts för höga ljud. Det är något som habiliseras, som kroppen själv 
återställer med tiden. Bekymret med tinnitus är att det utlöses utan tvekan från 
hörselsnäckan och hörselcellerna, men att på något sätt hamnar den i autonoma cirklar 
högre upp. Det kan ske efter en månad, eller två månader, eller tre månader, att de här 
banorna underhåller sig själva och behöver nödvändigtvis inte kanske längre vara 
utlösta från hörselsnäckan. Därigenom är behandling av tinnitus svårt. Nu har ju 
naturen alltid en självläkande förmåga så att man kopplar bort, sållar bort information. 
Tittar man med en PET-kamera t ex så har man ett tinnituscentrum, de som har väldigt 
kraftig tinnitus, där lyser det väldigt starkt. Då kan du ge Sobril eller något annat 
lugnande, så dämpar du tinnituscentrumet. Det innebär att det är en farmakologisk 
effekt du har på tinnituscentrumet, på ett antal nivåer från hjärnbarken, ner genom 
hjärnstammen, ner till hörselsnäckan, så det är komplext. Jag brukar i alla fall ge 
Sobril eller något motsvarande i den akuta fasen, så att man kommer över det hela och 
så successivt tar väl kroppen själv hand om det.” 

 
Tror du att KBT, Kognitiv beteendeterapi, kan hjälpa? 

”Du frågar en som är cancerkirurg, men säg som så att jag tror inte att man kan 
bota saker den vägen, men däremot kan man lära sig att leva med det. Men att på det 
sättet få bort ett symptom eller en sjukdom, det tror jag är nonsens. Att man kan 
koppla bort, om man känner något, att man kan behärska symptomen, att man kan leda 
bort sina tankar. Det finns mycket sådant som kan hjälpa. Men i övrigt, att bota, det 
tror jag definitivt inte på.” 
 
Vilken åsikt har du när det gäller laserbehandling?  

”Nej, jag tror inte på detta. Jag kan inte se någon cellbiologisk effekt i det.” 
 
I Norge har laserbehandling av knäarartros fått evidensgrad 1A. Åsikt? 

”Jag köper den biten, för att där kan jag tänka mig att man med mjuklaser kan 
stimulera knät, för att det är nära inpå. Ta exempelvis örat, då du skall in genom 
mellanörat, in i innerörat, genom en massa ben, så jag tror inte på den biten. Med knät 
är det en helt annan sak.” 
 
Hahn och Prochazka har gjort en dubbelblind studie på 200 patienter, där 84 procent 
fick en förbättring i sin tinnitus. Känner du till detta? 

”Jag har ögnat mig igenom det, men kommer inte ihåg. Är det något man nappar 
på så kommer man ihåg det. Det mesta fastnar ju inte. Jag känner till studien, men det 
är inget jag kan referera till.” 
 
Det finns bland annat en kiropraktor i Göteborg som behandlar tinnitus med laser. 
Vad är din åsikt om detta? 

”Jag anser att det är fel. Det viktigaste är ju att patienten blir bra, men tinnitus är 
en speciell åkomma och jag kan inte se vad en kiropraktor kan åstadkomma. Jag skulle 
vilja se någon form av evidensbaserad dokumentation. Jag skulle vilja ha bevis, 
hårdfakta på att saker och ting fungerar. En kiropraktor sysslar med andra saker, och 
bör inte gå in på så oerhört medicinskt specifika saker som inneröra och centrala 
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nervsystem etc. Jag har svårt att se varför man överhuvudtaget ger sig in på det. Det är 
klart att det är ett sätt att locka patienter, kalla det marknadsekonomi eller vad du vill, 
men jag kan inte se rationalen bakom det.” 
 
Tycker du att det värt att undersöka behandlingsformen mer utförligt? 

”All form av vetenskap skall verifieras av oberoende forskare på ett 
patientmaterial där du har statistiska möjligheter att bedöma resultatet. Statistik skall 
inte skötas av något annat än en professionell statistiker [...] Vederbörande bör ha 
antingen ett eget privat företag, där servicen bedrivs, eller vara knuten till en 
institution på ett universitet. Då vet man att man har korrekt statistik. Du kan leka hur 
mycket som helst, du kan ljuga hur mycket som helst, men använder inte korrekta 
statistiska metoder. Du skall inte mata in i ett dataprogram och få 150 parametrar, det 
är löjligt.” 
 
Tror du att Hahn och Prochazkas studier kan vara fejkstudier? 

”Det tror jag inte, Hahn är en väldigt seriös kille. Men tinnitusmaterial är väldigt 
svårt att handskas med. Man måste ha matchande grupper, vad gäller ålder, duration, 
intensitetsgrad o s v. Det blir ett fruktansvärt svårt material. Så jag betvivlar inte på det 
där. Hahn är en seriös kille, och han har hängt med i många år och har gjort bra saker. 
Jag betvivlar inte på det, det är bara det att beroende på hur man selekterar fram 
material så får man resultat. Jag är livrädd för sådana här saker, att man tar fram vissa 
saker och påstår någonting. Jag recenserade en artikel för några veckor sedan, och där 
påstod man ett samband mellan yrkesposition och cancer inom ett specifikt område. 
Det baserades på 22 case reports. Visst, det är väldigt frestande att tro på detta, men 
det går ju inte att utgå från 22 case reports och sedan dra några slutsatser. Du måste ha 
täckning för allt, du måste vara korrekt.” 
 
Studien visade att 26 % blev helt bra … 

”Jag tror inte på det där. Jag har bedömt mycket tinnitusmaterial och vet att det är 
så ofantligt mycket psykologi i sådant här saker. Jag tror att omhändertagandet betyder 
fruktansvärt mycket. Man ska inte inbilla sig att man kan bota tinnitus. Däremot kan 
man lindra och göra det bättre. Att man kan klara det dagliga livet, att det skall 
fungera.” 
 
Flock fick i en studie fram en destruktiv effekt på hårceller med laser och ett tillsatt 
färgämne. En hypotes är att man kan gå in genom runda fönstret, markera de celler 
som ständigt vibrerar och destruera dem. Borde det satsas mer på  forskning om 
detta? 

”Jag gillar idén. Den här tanken har man haft under de senaste tio åren, riktad 
terapi via runda fönstret. Det här är något som Åke Flock tog upp. En annan sak är ju 
det här med att man kan stabilisera synapstransmissioner i de inre hårcellerna. Man har 
alltså glutamatintoxikation, som det heter, att man stimulerar för mycket och kanske 
får tinnitus eller något liknande. Det finns ett gammalt preparat som användes 
ursprungligen för, jag kommer inte ihåg vad det heter, där man då kan minska 
glutamatfrisättningen. Effektivt som modell, men omöjligt att få till ’in vivo’. Så fort 
du kommer från cellnivån så är det svårt att applicera det, men idén pyr överallt i 
världen. Att via runda fönstret gå in och farmakologiskt behandla innerörat.  Där tror 
jag att man kan ska satsa mycket resurser för att komma vidare. Experimentellt har 
man gjort väldigt mycket, men nu är nästa fas att översätta kunskapen till humana 
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förhållanden. Där tror jag att man har ett jättefält, och den som ger sig in på den biten, 
det tror jag är guld värt.” 
 
Vad är din åsikt om Gingko Biloba och liknande preparat? Jag har själv använt den. 

”Jag brukar har den idén att så länge det inte är skadligt så kan man testa det. Det 
finns en biologisk rational bakom att använda preparat, ja.” 
 
Syftar du på fria radikaler och sådant? 

”Just precis. Det är inte fel, men man får in ganska små mängder. Sedan är det ju 
också permeabilitetsförhållanden, man måste ha in rätt saker, i rätt ställe, i rätt 
koncentration. Jag är tveksam till om de rekommenderade doserna verkligen har denna 
effekt på innerörat.” 
 
Tror du att det behövs större doser? 

”Ja, därför att du har det här med blodlabyrintbarriären, den måste du komma 
igenom. Jag tror att man måste upp ordentligt i dosering.” 
 
Kan höga halter av fria radikaler i kroppen vara skadligt? 

”Ja, det tror jag. De är intressanta så till vida att de är i slutfasen av de 
cellbiologiska stegen. Kan du blockera den fasen så kan du blockera att cellen går till 
celldöd, antingen nekros eller apoptos. Blockeras det steget så har cellen chans att 
återhämta sig.” 
 
Borde man forska mer på detta, t ex vad gäller mätning av fria radikaler? 

”Jag känner att du har rätt. Där har du ett nytt tänk. Vad jag hatar i mycket av den 
vetenskapliga produktionen är att man upprepar andras försök med en annan vinkling. 
Jag skulle vilja ha originalitet. […] ”Satsa på de tio galnaste eller originellaste idéerna 
per år”. Du kanske får ut en av 20 eller en av 50, men då har du åtminstone gjort ett 
nytänk. Vetenskap är som en ’frontline’, där man går vidare i mikrosteg. Jag skulle 
vilja ha lite ’parachuting’, långt in. OK, de flesta går åt skogen, men man hittar en och 
annan nisch som är perfekt.” 
 
Jag kan känna att man ofta bara refererar till andras forskning utan att ha haft 
kontakt med dem. Då kan man missa mycket. Vad anser du? 

”Det är där du har nytta av de vetenskapliga mötena. Där får du kontakt med folk 
personligen. Jag tror att det är oerhört viktigt att man träffas.” 
 
Det är därför man har kongresser? 

”Ja, du kan diskutera metoder o s v. Jag tror att interaktionen är väldigt viktig. Jag 
brukar ibland säga att den viktigaste biten är inte det som skrivs i material och 
metoder, utan det viktigaste är det som inte fungerade. Det finns mycket sådana 
positiva bitar, jag tror att man måste ha intensifierade personkontakter. Det är också 
viktigt att man har en klinisk inriktning på sin grundforskning. Jag har alltid retat mig 
på att man kan göra alla möjliga saker, men du måste åtminstone i en mening tala om 
vad den kliniska ambitionen är med arbetet. Du kan göra det med mitokondrier eller 
vad som helst, men du måste ha en idé bakom det. Hur ska man kunna gå vidare och 
utöka kunskapen som kommer patienten till godo?” 
 
(Anniko) 
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4.2.8 Intervju med Erik Borg 
Erik Borg har varit professor i hörselvetenskap. 
(http://www.orebroll.se/oll/page____14978.aspx ) 
 
Denna intervju genomfördes per telefon tisdag den 10 maj 2005.  
 
Hur många professorer inom audiologi finns det i Sverige? 

”Det beror på hur man avgränsar det hela. I teknisk audiologi så finns det en på 
KTH, teknisk hörselforskning, Arne Lejon. Stig Arlinger har gått i pension men han är 
fortfarande delvis i tjänst. Sedan har Bo Håkansson, så vitt jag vet, fått en 
konverteringsprofessur på Chalmers. Sedan har vi medicinska professorer, där är det 
Ulf Rosenhall och Claes Möller. Jag har avgått från min professur, så jag har för 
närvarande ingen professur. Sedan kan man nämna kognitionspsykologer i Linköping: 
Jerker Rönnberg och Björn Lyxell, och kanske Gerhard Andersson, som alla tre 
forskar inom audiologins område, även om deras professurer inte kallas audiologi. 
Man kanske ska lägga till Åke Flock, pensionerad professor (hörsel/fysiologi) och 
Mats Ulfendahl och Barbara Canlon, som är båda är biomedicinska hörselforskare. 
Till detta kommer de flesta av Sveriges öronprofessorer.” 
 
Är relationerna mellan professorerna goda - finns det en samstämmighet? 

”Samstämmighet finns det väl vetenskapligt så till vida att det inte finns några som 
bedriver vetenskapliga strider, […]. Men däremot är det inte alla som samarbetar.” 
 
Är relationerna goda, eller finns det motsättningar som exempelvis förhindrar 
forskningssamarbete? 

”Det är klart att i en dynamisk verksamhet som premierar ’egotrippat’ beteende - 
hela forskningsvärlden bygger på att man ska göra egna saker och vara först med saker 
– på så sätt uppammar systemet motsättningar. Det kan ju inte hörselforskningen vara 
fri ifrån heller.” 
 
Kan detta ligga patienterna till last genom att forskningen begränsas? 

”Det tror jag inte. Alla forskare ingår i både nationella och internationella nätverk. 
Men alla forskare i Sverige samarbetar inte. Då det inte finns sakliga skäl till 
samarbete samarbetar man naturligtvis inte Det finns naturligtvis exempel på att man 
skulle ha skäl att samarbeta men ändå inte gör det.” 
 
Kan forskning/studier som bedrivits i olika länder bedömas på olika sätt eller har de 
samma värde? 

”Nationalitet är inte den primära faktorn när man bedömer forskning, men visst är 
det så att vissa länder har starkare forskning än andra. Det kan vara så att man har 
större chans att hitta kompetenta forskningsparter i t ex England eller USA än i t ex 
Portugal, Ghana och andra länder. Ser man det hela historiskt så har det funnits 
banbrytande forskare i nästan alla europeiska länder.” 
 
Kan man negligera forskning på grund av landet där det genomfördes?  

”Nej, det handlar om forskaren och forskargruppen. Om det är en forskargrupp 
som man inte känner till, men som kommer från till exempel Harvard eller Cambridge 
blir man mer nyfiken. I slutändan tittar man ju på rapporten som sådan. Kommer den 
från en okänd grupp vid ett okänt universitet, då tittar man noggrannare på den. Man 
färgas säkert i viss mån av universitetshänvisningar, och det är klart att vissa länder 
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har fler högt rankade universitet. Men forskningsskandalerna kommer ju från de mest 
välrenommerade universiteten. Inga går fria. Man skall inte påstå att man är oberoende 
av övergripande värderingar, men är mest på grupplanet som man bedömer forskaren 
och forskningsgruppen.” 
 
Vad anser du om tinnitusforskningen och den symptombild som ges? 

”Har du sett min artikel i Audionytt? Det står jag för. I dagsläget tror jag, då man 
ej har bot mot själva ljudet, att det är viktigt att leta efter den andra faktorn – d v s vad 
som gör ljudet till en plåga.”  
 
Vad anser du om kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandlingsmetod? 

”Jag tycker att den gamla metoden, som går ut på att i första hand utesluta 
allvarligare sjukdomar såsom tumörer, bör användas. Sedan gäller det att hjälpa 
personen att se vad det finns för andra problem i livet, och att få dem att ägna så lite 
uppmärksamhet som möjligt åt sin tinnitus, d v s att hjälpa habituéringen. Ju mer 
behandling som ges, desto mer motverkas möjligheten att patienten kan vänja sig vid 
ljudet.” 
 
Finns det några metoder som du anser kan användas mot dessa symptom? 

”En del personer klarar inte av habituéringen på egen hand. Då behövs 
samtalsstöd, avslappning och kognitiv beteendeterapi, men inte som standardmetod.” 
 
Finns det medicinska behandlingar som du anser kan användas? 

”Ja, man har exempelvis prövat Lidokain. Men det ger sådana biverkningar. Man 
har ju försökt med t ex Tokainid, som är i tablettform. Det ger biologisk 
symptomlindring. Men det ger sådana biverkningar, som yrsel och hjärtproblem, att 
det har man slutat med. Jag känner inte till någon medicin som är rekommendabel 
idag. Det kan finnas saker som jag missat, då jag inte längre är kliniskt verksam.” 
 
I England har KBT fått kritik för att det inte fungerar. Vad anser du om den 
hållningen? 

”Jag var inte medveten om detta. Det kan ju bero på fel förväntningar, t ex att 
patienterna trott att de kan bli av med sin tinnitus helt och hållet. Med KBT går man 
inte in på det andra problemet, det tycker jag är fel. Det lönar sig exempelvis inte att ta 
ett piller mot tinnitus om man har konflikter på arbetsplatsen. Man kommer i alla fall 
att må dåligt. Jag ser tinnitus som en barometer på hur man mår, det kan vara en 
positiv signal på att man behöver ändra något i sitt liv. På så sätt är tinnitus en positiv 
signal.” 
 
Vad anser du om laserbehandling av exempelvis tinnitus? 

”Laser är biologiskt sett väldigt potent som behandlingsmetod. Det kan mycket väl 
vara bra, men studier visar på biverkningar såsom yrsel. Dessutom är det svårt att 
dosera laserenergin när man har en så diffus placering av laserproben vid örat. Jag 
anser att det behövs mer grundforskning så att man inte skadar de känsliga 
sinnescellerna. Man har ju använt laser för att döva innerörat vid yrsel. Du har ju ett 
panorama där, det kan uppstå irreparabla skador. Den här metoden måste biologiskt 
grundtestas, jag har inte sett några djurstudier på hur det påverkar sinnescellerna.” 
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Vi har hittat 6 negativa studier på laserbehandling, men då användes låga doser. 
Dosen var minst tio gånger så hög i de positiva studierna. Inga skador påvisades. Vad 
anser du om detta? 

”Det är ett kontroversiellt ämne, jag vill inte gå in på det.” 
 
Har inte Canlon och Ulfendahl funderat på att göra djurförsök med laser? 

”Det får du fråga dem om. Jag har försökt få svenska laserexperter att hjälpa till 
med att göra djurstudier, men de har inte ställt upp.”  
 
Vad anser du om de medicinska behandlingsformer som används idag, exempelvis 
kortison? 

”Jag skulle inte bedöma att det är särskilt hög vetenskaplighet i dem.” 
 
Vad anser du om akupunktur?  

”Jag har själv gjort en akupunkturstudie på tinnitus. Det gav ingen signifikant 
effekt.” 

 
Bör man ändå fortsätta att bedriva tillämpa den? 

”Akupunktur är, så vitt jag vet, inte skadligt. Det är svårt att se risker med det, till 
skillnad från laserbehandling av örat, där jag anser att riskgränserna inte är tillräckligt 
definierade. Litteraturen ger belägg för att patienter har fått yrsel av laser, vilket tyder 
på att hårcellerna påverkas i hög grad.” 
 
Hyperacusis förekommer ofta i samband med tinnitus. Hur skulle du definiera det? 

”Som en överstimulering av sinnesorganet. Det sitter ju smärtreceptorer i t ex 
mellanörat, men den allmänna uppfattningen är att hyperacusis är en obehagligt kraftig 
ljudförnimmelse. Jag uppfattar det i första hand som en stark och förvrängd 
ljudkvalitet.” 
 
Barbara Canlon stimulerar örat med ett starkt ljud. Det ger en effekt som gör att örat 
inte tar lika mycket skada när det senare utsätts för liknande starkt ljud. Används 
denna kunskap i forskning eller behandlingsmetoder? 

”Det tror jag inte att man gör. Det måste först visas att det fungerar på människor. 
Det verkar dock rimligt att man kan träna upp örat. Varför skulle inte hårcellerna, som 
också innehåller muskelelement, kunna tränas upp? Det är dock svårt att se hur man 
ska genomföra det.” 
 
Om man hittar metoder som vetenskapligt ger god effekt, anser du att man bör satsa 
på dem? 

”Ja, intuitivt så bör man göra det. Sverige är dock ett litet land. Det viktigaste för 
att utveckla sjukvården är att importera kunskap. I Sverige satsas det för lite på import 
och bedömning, SBU ligger oftast för sent i processen. Kunskapsimport har inget 
meritvärde i vetenskapliga sammanhang, och vi har tyvärr för lite av kritiska 
kunskapsinsikter. De flesta forskare har händerna fulla med existerande forskning, det 
är sällan man har utrymme att ta tag i en ny tråd. Har man då inte ekonomiska eller 
personella resurser så har man inte möjlighet att ta tag i det om det inte är fantastiskt 
revolutionerande. Systemet med avgränsande forskningsanslag motverkar den typen 
av snabba kast. Däremot bör nya metoder i Sverige införas i projektform, med 
utvärdering i referensgrupper.” 
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Om det kommer in en ny metod, som inte kommer in i något projekt, hur ska man gå 
tillväga?  

”Det beror på dokumentationen som finns. Dokumentationen bör komma från flera 
olika centra med goda traditioner. I princip är det sunt om nya metoder i Sverige 
utvärderas samtidigt som de tillämpas.” 
 
Vad anser du om en metod som ger god positiv effekt och som patienter mår bra av 
(beprövad erfarenhet)? 

”Man måste ju visa i studier att det ger en positiv effekt. Beprövad erfarenhet är ju 
accepterat i Sverige, men man måste sträva efter att belägga den beprövade 
erfarenheten med någon form av studie. Många metoder är dock svåra att studera, 
såsom psykoterapi. Därmed blir de metoderna kontroversiella.” 
 
(Borg) 
 

4.2.9 Intervju med Christer Carenfelt 
Christer Carenfelt är vd för Sophiahemmets öronklinik, tillika privatläkare. 
(http://www.sophiahemmet.se/files/uploadfiles/Specialistmottagningar_vid_Sophiahe
mmet_20050504.pdf) 
 
Denna intervju genomfördes som en telefonintervju torsdagen den 12 maj. 
 
Vilken benämning har du?  

”I privatvården har vi inga tjänstebeteckningar på det viset. Det enklaste svaret är 
att jag kommer från en överläkartjänst. I privatvården har du även administrativt och 
ekonomiskt ansvar. Jag är VD för Sophiahemmets öron-näsa-hals-klinik.” 
 
Har du några ledaruppdrag inom hörselområdet – t ex i form av en ordförandepost? 

”Nej, jag har just avgått från posten som ordförande för Stockholms privata 
öronläkares förening.” 
 
Vad anser du om remisskravet i Stockholms län? 

”Jag har inget gott att säga om det. Ur patientperspektivet är det krångligt. Det är 
inte bara att göra ett kort besök och få en lapp utan många skall skaffa sig en 
husläkare. De skall komma fram på telefon och få en tid. Sedan skall de till doktorn, i 
bästa fall någon vecka senare, och så ska de plädera för att de vill till en specialist. 
Alternativet är att man finner sig väl tillrätta och problemet är löst. För många blir inte 
problemet löst, och då ska man ringa och beställa ny tid. Det blir rätt jobbigt och 
krångligt, med resor och frånvaro på jobbet. Det är helhetsbilden i patientperspektivet 
som inte är bra. För oss inom sjukvården så handlar det mycket om att avvisa 
patienterna. Det är aldrig kul i en verksamhet att avvisa någon. […]” 
 
Har ni ett utbrett nätverk mellan öronspecialisterna i landet? 

”Öron-näsa-hals har organiserat sig tidigt, rent historiskt har det funnits en 
förening i många decennier. Vi är tajt organiserade, i hela landet, med en 
Stockholmssektion. Vi har träffar, som vi helt och hållet betalar själva, exempelvis 
resor och hotellkostnader, det har vi alltid gjort. Det är inget för Expressen, de 
kommer inte en millimeter med oss. I nätverket har vi också lyft fram intressefrågor 
och fackliga frågor. Vi utser den delegat som i läkarförbundet skall förhandla om våra 
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villkor med landsting. I nätverket på en lite mindre nivå, där vi befinner oss i 
Stockholm, så arbetar vi så att vi egentligen inte tar emot några patienter primärt. 
Kommer de med en husläkarremiss och vi har tid, så tar vi emot dem förstås, men vi 
har väldigt lite tider. Och vad gör vi med de patienterna? Jo, vi opererar dem. Vår 
verksamhet består nästan uteslutande av operationer.” 
 
Vad krävs för att en behandlingsmetod skall få användas? 

”Det är alla överens om, tror jag, vad som krävs idag. Det har ju hänt mycket de 
senaste 15-20 åren. Salongsfärdig blir ju en behandlingsmetod där två av varandra 
oberoende utvecklar- eller forskargrupper har visat på ett tydligt sätt att det har god 
effekt på patienterna.” 
 
Det verkar finnas olika uppfattningar. I våra intervjuer har vi inte fått något entydigt 
svar på vad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är. Varför tror du att det är så?  

”Det var ju intressant. Då är det väl så att en ny behandlingsmetod kan vara 
forskningsmässigt ’mjukvara’ och lockar inte till engagerad forskning. Det blir så 
mjukt att man får svårt att få det publicerat i en vetenskaplig skrift. På det sättet 
kommer en ny behandling att kunna växa fram ändå. Det tar lite tid, men så 
småningom får den fäste och förtroende i kollektivet, så den blir etablerad ändå, och 
då får den inte lika hög ’rating’ i det här systemet [evidensgraderingen]. 1A kallas det 
när det verkligen är visat av två oberoende grupper och det är placebo, randomiserat  
o s v.” 
 
I Norge finns en ny behandlingsform mot knäartros, fotobiostimulering med laser. De 
har satt 1A på den behandlingsformen ... 

”Det var intressant.” 
 
Hur ska man gå tillväga om man har en ny behandlingsform eller produkt som är 
utanför den etablerade sjukvården? 

”Nyfikna skall vi i privatvården vara, men också på vår vakt.” 
 
Vilka behandlingsmetoder anser du vara bäst på patienter med 
hyperacusis/tinnitus/plötslig dövhet? 

”Var det på laserspåret, det där? Det finns nämligen en manlig sjuksköterska i 
Stockholm som hävdar att han kan bota samtliga med mjuk laser, men är anmäld till 
Ansvarsnämnden/Socialstyrelsen – fälld en gång, men fortsätter och blir anmäld igen. 
Han kanske har rätt, vem vet?” 
 
En studie av Hahn och Prochazka genomfördes på 200 patienter, varav 84 % blev 
förbättrade i ... 

”Det är ju spontanläkning i många av de här fallen, så man måste verkligen ha 
kontrollerade studier.” 
 
Vilken är den bästa behandlingsformen mot tinnitus? 

”Det här är ju subjektivt, men när tinnitus kommer i kvällspressen så är det så att 
den som är intervjuad har detta som huvudmeny varje dag. För honom eller henne är 
det en stor fråga med tinnitus. Man väljer omedvetet ut de svårare fallen och så blir det 
en dramatisk bild av det hela. Det passar också tidningarna, kanske. […] Jag ser några 
tinnituspatienter, 4-5 stycken, varje vecka. Jag kan inte minnas att någon av de har 
givit intryck av att vara svårt handikappade. De första 3-4 månaderna är alltid 
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besvärande. Först att man inte vet vad det är, och för det andra behöver man adaptera 
sig – vänja sig vid det här. När man gjort det så är det här ett mycket litet bekymmer. 
Först när man är stressad och har många bollar i luften så läggs det här som ’lök på 
laxen’, och då kan man vara lite mer besvärad av sin tinnitus. Men till vardags är det 
ett litet bekymmer. Det är i alla fall min uppfattning.” 
 
Exempelvis PET-scanning tyder på hög aktivitet i örat vid tinnitus. Vilken är din åsikt? 

”Ja, tonen är ju ingen fantasi, utan det är en aktivitet.” 
 

Åke Flock och Eric Scarfone gjorde en studie, där de belyste laserljus mot, jag tror det 
var ett grisöra. Våra beräkningar visar att de verkar ha använt 4500 J/cm2 – en hög 
dos. Det uppstod en skada när de tillsatte ett färgämne till vissa hörselceller. Det som 
hände var att de cellerna blev destruerade. Det verkar som en intressant hypotes, att 
man kanske kan gå in genom det runda fönstret, placera färgämnet på de hörselceller 
i cochlean som svarar mot den frekvens där tinnitusen finns och kunna förstöra de 
cellerna. Vad tror du spontant, kan detta användas om ca 5-10 år? 

”Jag ska inte tro något om det, men om Åke Flock har grund för att ha en hypotes 
så skall man ta det på allvar.” 
 
Om man hittar en metod som t ex förbättrar hyperacusis med 15-25 dB, bör man då 
forska mer om den? 

”Forskningsområdet kan jag nästan ingenting om, eftersom jag inte är en audiolog 
och inte har några audiologiska patienter. Jag kan väldigt lite sådant eftersom jag är en 
kirurg. Jag tror nästan att jag får droppa det.” 
 
Vilken åsikt har du om laser och laserbehandling? 

”Ja, alltså först vill jag betona att jag har ingen kunskap alls [om laserbehandling]. 
Jag har frapperats av de resultat som har annonserats av den här manliga 
sjuksköterskan. Den är inte baserat på den kunskap jag hade när jag lämnade skolan 
och forskarvärlden. Det är inte trovärdigt. I de samtal, och det jag har läst av honom, 
så har han ju inte kontrollerat sina studier, utan han tycker att en patient som har 
plötslig hörselnedsättning, när vi vet att spontanläkning är många procent, t o m tiotal 
procent, att då hävda att det är hans metod som gjort att hörseln blivit återställd – det 
går ju inte. Man måste granska den frågan på ett vetenskapligt sätt och jag tror inte att 
han har gjort det. Han har i diskussioner med ansvarsnämnden hävdat att i USA så 
finns papper på det här. Det är ju ansvarsnämndens absoluta skyldighet att kontrollera 
källor.” 

 
Du anmälde Mikael Bäckman. Varför gjordes den anmälan? 

”Hur vet du att det var jag som gjort den anmälan på Mikael Bäckman?” 
 
Vi har pratat med Torsten Mossberg på Socialstyrelsen. 

”Sakkunnig vid den anmälan var Erik Borg. Han [Bäckman] fortsätter att 
annonsera, och han refererar dessutom till Sophiahemmet - att våra patienter har blivit 
bra hos honom. Jag har inte pratat med den här Mikael Bäckman, när han bjöd in mig 
på ett möte. Eftersom det inte är mitt fack, så jag föreslog jag en professor på 
öronkliniken vid Karolinska Sjukhuset. Vi vill ju inte bli indragna i något som är 
suspekt, vi vill inte ha vårt namn i annonserna. Och det fall som han refererade till, det 
var ju rent löjeväckande. Det var en patient med plötslig dövhet som spontanläkte eller 
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blev bra på hans behandling. Hur ska han kunna skilja de två sakerna åt? Det är en 
omöjlighet, och vi vill absolut inte figurera i det förrän det är evidensbaserat.” 

 
(Carenfelt) 
 

4.2.10 Intervju med Lisa Ekselius 
Lisa Ekselius är docent och överläkare vid institutionen för neurovetenskap/psykiatri, 
Uppsala universitet. (http://www.panikprojektet.nu/personal.htm) 
 
Denna intervju genomfördes per telefon tisdag den 10 maj 2005. 
 
Vilka typer av hörselrubbningar fokuserar ni på med KBT (kognitiv beteendeterapi)? 

”Det är framför allt tinnitus och yrsel man har fokuserat på. Jag har själv inte 
arbetat inom det området, men där anser ju många att man har väldigt goda 
möjligheter att hjälpa en person med hjälp av KBT. Vad gäller hyperacusis så finns det 
inga vetenskapliga studier av hyperacusispatienter. Det är ju en patientgrupp som idag 
egentligen är utanför empirisk behandlingsmöjlighet. Vi skall nu starta en studie för att 
undersöka möjligheten att hjälpa dessa patienter med hjälp av KBT.” 
 
Du känner alltså inte till några empiriska behandlingsmetoder på hyperacusis? 

”Det finns ju andra metoder än KBT, men hur pass mycket empiri som finns för 
dem vågar jag inte svara på.” 
 
Känner du till några av de andra metoderna? 

”Det finns beskrivet i vår litteraturgenomgång.” 
 
Hur kan man ta del av det? Kan ni skicka det? 

”Det kan jag inte svara på, du får ta kontakt med den som är ansvarig för 
undersökningen.” 
 
Vet du vem som är ansvarig för undersökningen? 

”Det är en doktorand som heter Linda Jüris.” 
 
Om man tittar på KBT så undrar vi om det finns några dubbelblinda studier för 
behandling av tinnitus? Kan man ställa upp dubbelblinda studier på KBT? 

”Generellt för KBT? Vad menas med dubbelblinda?” 
 
Att varken terapeuten eller den som behandlas vet vad  … 

”Nej, det går ju naturligtvis inte, eftersom terapeuten måste veta vad han håller på 
med. Det är ju ett problem, som jag förstår det. Det här beskrivs väldigt väl t ex i 
SBU:s rapport om depressioner. Det finns en särskild volym om psykologiska 
behandlingsformer, där man diskuterar det här utförligt. Standard har varit längre 
tillbaka att man använt väntelistekontroller, och det är ju ett problem. Man har varit 
uppmärksam på de eventuellt negativa effekterna av att lottas till en väntelista, att man 
kanske till och med försämras av att man inte får någon behandling utan tvingas vänta. 
Så det har blivit hårt kritiserat, med all rätt.” 
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Kan man även kritisera randomiseringen av studierna? 

”Inte att man randomiserar, men vad man randomiserar till, det har man börjat 
ifrågasätta. Det är väldigt svårt. Om du har två vedertagna psykologiska behandlingar 
som t ex interpersonell psykoterapi och KBT, då har du två välbeskrivna metoder som 
har vetenskaplig grund. Då kan du jämföra dem. Men att man hittar på något som man 
ska låtsas vara en behandling, det är svårt. På något sätt är ju tabletter en 
drömbehandling att jämföra, då man kan se exakt vad som går ner i magen.” 
 
Problemet där är väl biverkningar, eller hur? 

”Ja, biverkningar är ett problem. Men man vet att det patienten har fått, det ser 
likadant ut som det som patient A, B, C och D också fick. Men det vet man aldrig när 
det gäller psykologi.” 
 
Kan man sammanfatta det som så att den forskning som finns, den har vetenskaplighet 
trots att den inte alltid är randomiserad eller dubbelblind – men att det ändå finns en 
vetenskaplighet som stöder metoden? 

”Jag är inte riktigt beredd att säga så, utan det här handlar om en flerstegsraket, 
eller hur? Där kan man tänka sig ett nytt tillstånd, att det handlar om att man kanske 
gjort en pilotundersökning. Sedan bygger man på. Man kan ju egentligen inte uttala 
sig om vetenskaplighet utan att ha gått hela kedjan ut, och testat det mot en annan 
säkerställd metod. Man kan befinna sig på olika nivåer. Man kan inte stanna på den 
icke-randomiserade nivån.” 
 
Detsamma gäller väl för dubbelblindhet, annars tappar man möjligheten till att 
använda vissa behandlingsformer? 

”Ja, det går ju t ex inte att genomföra dubbelblinda studier på KBT, eftersom en 
terapeut måste veta vad han eller hon håller på med.” 
 
Styrs doktorander av någon som säger ”detta får du göra” eller ”detta får du inte 
göra”?  

”Alla doktorander genomgår en forskarutbildning, som bland annat innehåller etik 
och presentation. Jag tycker att det hör till utbildningen att man ska ta del av saker och 
ting och så ska man lära sig att värdera det. Forskningen är fri, precis som studierna. 
Jag har svårt att förstå varför man skulle kunna styra någon.” 
 
Det är alltså inte moraliskt försvarbart? 

”Det handlar om att bidra till utbildningen så att man får en kritiskt tänkande 
forskarstudent.” 
 
Får man, som handledare, styra den forskare som skall disputera, genom att filtrera 
bort material som kan vara av betydelse? 

”Rent generellt är det en väldigt bred och märklig fråga.” 
 
Finns det något som visar att patienterna blir de facto bättre med KBT-behandling? 
Eller är det enbart upplevelsebaserat, d v s ett sätt att hantera problemet? 

”Tinnitus är ju ett subjektivt mått i sig. Det är väldigt svårt att mäta tinnitus. Jag 
har inte sysslat med tinnitusforskning. Tinnitus är ju en upplevelse av ett ljud som 
susar i huvudet. Det kan upplevas på många sätt, och det är ett upplevande, precis som 
smärta.” 
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Blir smärtan lägre vid KBT-behandling eller påverkas vara den mentala hanteringen 
av smärtan?  

”Smärta är ju ett subjektivt mått i sig, det skiljer extremt mycket från individ till 
individ. Man kan inte standardisera det och säga att ’det finns smärttrösklar som 
innebär så och så mycket betyder smärta för alla, under den tröskeln finns det inte 
smärta om man har en patologisk smärttröskel’. Det är ju en upplevelse. Smärta är en 
kombination av såväl kroppsliga som själsliga aspekter.”  
 
(Ekselius) 
 

4.2.11 Intervju med Åke Flock 
Åke Flock är professor Emeritus vid Karolinska institutet, specialområden fysiologi 
och farmakologi. (http://physiologyonline.physiology.org/cgi/content/full/13/3/107) 
 
Denna intervju genomfördes som en telefonintervju onsdagen den 11 maj 2005. 
 
Vad var syftet med den studie du genomförde med Eric Scarfone? 

”Vi använde laser för att stimulera innerörats struktur och funktion, samtidigt som 
vi mätte elektriska signaler. Vi ville veta att laserljuset inte skadar i det område som vi 
tittade på.” 
 
Ni tillsatte ett färgämne, RH-795. Varför? 

”Vi går in i cellmembranet och märker cellväggarna, vi går sedan längre in och 
märker endoplasmatiska retiklet och kalciumdepåerna. Till slut märks även 
mitokondrierna. I hörselsnäckan sätter det sig bara på sinnescellerna, och även 
nervtrådarna. När man exciterar färgämnet med laser så absorberas energin i de 
strukturerna. Det betyder att det selektivt förstör de inre och yttre hörselcellerna. 
Skadorna hade vi inte väntat oss, men de visade sig då under studierna. Vi använde 
även vitatfärgning, som märker enzymer i cytoplasmat. Då fick vi skador som såg 
annorlunda ut.” 
 
Men var det bara när ni tillsatte färgämnet som skador uppstod? 

”Ja, när vi belyste med samma intensitet, men utan att ha färgat cellerna, uppstod 
inga skador. Det betyder också att man kan ladda celler man vill ta kål på, med hjälp 
av ett färgämne, som absorberas specifikt av de cellerna. Då får man destruktion utav 
bara de cellerna som man har märkt. Det kom ut av det hela, som jag tyckte var mest 
spännande. [...] Om man tänker sig t ex tinnitus, som är en ton som genereras på en 
viss plats, och det beror på att de yttre hårcellerna självsvänger på grund av en skada. 
Då kan man kanske spruta in färgämnet via runda fönstret [...] och då märks de här 
cellerna, på samma sätt som vi såg. Sedan belyser man bara en viss punkt, kanske 
punkten som svarar mot den frekvens som tinnitus har. Då kan man förstöra (deletera) 
de cellerna på den platsen. Men detta är ju fantasier ännu.” 
 
Tror du att laser kan ha en positiv effekt på exempelvis tinnitus eller hyperacusis 
orsakad av infektion i innerörat? 

”Frågan är hur djupt ljuset kan nå, då det absorberas på vägen in.” 
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Vi har hittat en dubbelblind studie som genomfördes i Prag. Den var på 200 patienter, 
varav 84 procent fick en förbättring. Känner du till några negativa studier på 
området? 

”Jag håller inte på med patientmaterial, men kontakta gärna Tomas Lundeberg. Han 
har [studerat] effekten av laser på olika smärttyper.” 
 
På sidan 510 (beskrivning av studien) finns tre bilder med siffrorna 3, 4 och 5. Vi har 
räknat på hela bilden och kommit fram till att det handlar om 4500 J/cm2. Är det tre 
olika bilder? Vad är de vita strecken innanför bilderna? 

”Det är ett randigt vitt streck till vänster, det visar gränserna för det belysta 
området. Så då har vi belyst endast det området. Det har gjorts samtidigt, samtidigt har 
vi registrerat med vanligt vitt ljus i figur 4. Sedan har vi snittat dem, och det finns i 
figur 5.” 
 
Mellan de streckade linjerna finns alltså det belysta området? 

”När bilden togs, då togs ju hela ytan. Men sedan förstorade vi upp det området 
mellan strecken, och på det sättet belystes bara det området. Laserljuset användes för 
att ta bilderna överhuvudtaget, så att hela ytan har ju fått laserbelysning för att göra 
bilden.” 
 
Då skulle det alltså vara uppemot 10 000 J/cm2 som den har blivit exponerad för. Har 
jag förstått det hela rätt? 

”Det kan jag inte räkna ut. Jag har haft korrespondens med någon laserklinik, som 
har frågat om doser via e-mail. Han hade då räknat ut det, efter kontakter med min 
kollega i Frankrike, Eric Scarfone. Han kan de fysiska bitarna. Han har givit den 
laserpersonen uppgifter som gjorde det möjligt att räkna ut energimängderna.” 
 
Alla belysningspunkter finns alltså inom det streckade området? 

”Ja, just det.” 
 
(Flock) 
 

4.2.12 Intervju med Per-G. Lundquist 
Per-G. Lundquist är ämnesföreträdande professor i öron-näsa-hals-sjukdomar. Han är 
även vetenskapligt råd för Socialstyrelsen. 
(http://www.mai.liu.se/~milun/inr/oto/staff/perlu.html) 
 
Denna intervju genomfördes som en telefonintervju tisdagen den 10 maj 2005. 
 
De audiologer vi pratat med hittills gillar inte remisskravet. Vad är din åsikt om det? 

”Det tycker inte jag heller. Det är ganska idiotisk.” 
 
En av de som vi pratat med tyckte att allmänläkarna var kompetenta att bedöma 
enklare sjukdomstillstånd, men att när det gäller att agera så tar det för lång tid. Vad 
är din syn på det? 

”Det finns en överenskommelse med primärvården, det så kallade primäravtalet, 
som jag själv var med och skrev. Man kom överens om att ’banala’ önh-sjukdomar väl 
kan behandlas i primärvården, men däremot skall komplikationer och svårare saker 
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naturligtvis gå till öronläkarna. De med yrsel och olika hörselnedsättningar, de ska ju 
gå till öronspecialist.” 
 
Vad anser du vara de behandlingsmetoder som är bäst när det gäller tinnitus? 

”Tinnitus är ett väldigt svårt område, därför att i en del fall kan man med säkerhet 
säga att tinnitus uppkommer i innerörat, men det är inte alltid så. Tinnitus kan mycket 
väl uppkomma högre upp i det centrala nervsystemet. Det finns idag ingen 
behandlingsform av tinnitus som är allmängiltig, utan det behöver utredas mycket 
ordentligt. Den psykologiska behandlingsformen kan vara väldigt bra, framför allt när 
det gäller centralt förorsakad tinnitus.” 
 
Men hur är det med det som uppkommer av skador i öronen? 

”De är i stort sett alltid förenade med hörselskada, och den kan vara antingen på 
grund av bullertrauma eller förorsakad av åldersbetingad hörselnedsättning.” 
 
Vilka av de aktuella behandlingsmetoderna tycker du är befogade? 

”Jag behandlar inte tinnitus, jag gör inte det. På universitetet är det ju hörselvården 
och audiologerna som arbetar med det. Man har ju försökt behandla på olika sätt, t ex 
med medicin på olika sätt och man har även försökt med elektrisk stimulering av 
blodcirkulationen.” 
 
Vi har hittat en behandlingsmetod med laser. Där verkar det vara bra resultat.  Vilken 
åsikt har du om det?  

”Nej, det är helt fel. Det finns någon som behandlar med laser i Sverige, och där 
kan man säga att det finns inte någon verifierad och korrekt undersökning som kan 
visa att man har en effekt av laserbehandling, annat än placeboeffekter. Och det vet 
jag, för jag har faktiskt mycket noggrant gått igenom det inför en utredning till 
Socialstyrelsen.” 

 
Hur skulle du definiera begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”? 

”Det finns egentligen inte några bra undersökningar … den psykologiska 
behandlingsformen, där finns det vettiga undersökningar. Men i övrigt så försöker man 
med olika metoder. Det finns alltså inte några dubbelblinda studier när det gäller 
tinnitus.” 
 
En professor har sagt att det inte finns några dubbelblinda studier när det gäller de 
psykologiska behandlingsmetoderna 

”Nej, problemet är att man inte kan göra dubbelblinda studier [på det] helt enkelt. 
Om man har ett strängt begrepp på ’vetenskap och beprövad erfarenhet’ så 
vetenskapligt finns det ju inga belägg [för laserbehandling]. ’Beprövad erfarenhet’, det 
är ju lite samma sak där egentligen. De behandlingsformer som man använder är inte 
skadliga, så mycket kan man säga.” 
 
Gäller det också för laserbehandling? 

”När det gäller laserbehandlingar så råder det delade meningar om det kan vara 
farligt för innerörat eller inte. Tanken med laserbehandling är ju att lasereffekten 
skulle då stimulera till förbättrad blodcirkulation, och påverka hörsel- och balansceller, 
men det finns inga sådana belägg. Det som är mycket anmärkningsvärt är att i de 
laserbehandlingar som utförs så absorberas i stort sett hela laserenergin i hörselgången 
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och trumhinnan, och när det kommer fram till mellanörat så är det så försvagat att det 
inte kan genomtränga benkapseln till innerörat.” 
 
Laserljuset når alltså inte fram? 

”Nej.” 
 
Då har det ingen effekt heller? 

”Nej. Det värsta är att de som behandlar - det finns alltså personer i Sverige som 
behandlar med laser - de har ju inte kompetens att reda ut om det är en cochleär skada 
eller var någonstans som tinnitusen har uppkommit. Det är alltså en kvasivetenskaplig 
behandlingsform och som både Socialstyrelsen och jag anser inte skall förekomma. 
Och det kan inte tas i allmänt bruk förrän man har genomfört korrekta och 
dubbelblinda studier med hänsyn till placebo och sådant. Man skall ha klart för sig att 
personer som går till laserbehandling ofta är desperata och har då upplevt i stort sett 
alla andra behandlingsformer utan framgång. När de då hamnar hos en laserterapeut så 
har de oftast starka personligheter och patienten vill tro och hoppas, och då 
uppkommer placeboeffekter, som alltid.” 
 
Vi har hittat två dubbelblinda  studier som genomfördes i Tjeckien. En av dem var på 
200 patienter, varav 84 procent blev förbättrade i sin tinnitus. Känner du till 
studierna? 

”Jag vet att inga av dessa studier har publicerats i någon refereegranskad tidskrift.” 
 
Är det ett krav på vetenskaplighet? 

”Ja, jag tycker att det är ett rimligt krav.” 
 
Finns det risker med metoder såsom laser? Är det skadligt? 

”Jag tror inte det, personligen, av den mycket enkla anledningen att den energi 
som används är så låg att den inte kan påverka innerörat.” 
 
Och det kommer alltså inte fram heller? 

”Precis. Därför finns det inte någon reell risk. I det här fallet med laserterapeuten i 
Stockholm, som är en manlig sjuksköterska, där har HSAN tidigare bedömt, via sina 
experter, att man inte kan utesluta risker.” 
 
Hur bör en korrekt studie genomföras? 

”Patienterna skall utredas på standardiserade sätt, med t ex audiogram. Man kan ju, 
tyvärr, inte jämföra de flesta av dessa positiva laserbehandlingsstudier, då de gjorts på 
olika sätt. Man redovisar inte patienturvalskriterierna och har oftast för små grupper. 
Man har inga kontrollfall. Så att det är inte lätt.” 
 
(Lundquist) 
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4.2.13 Intervju med Torsten Mossberg 
Torsten Mossberg är chef vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm. 
(http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/organisation/Tillsyn/Enheter/regional/regtill.ht
m) 
 
Denna intervju genomfördes per telefon fredag den 29 april 2005.  
 
Vilka krav gäller för Evidensbased Medicin, vetenskap och beprövad erfarenhet? 

” Detta bestäms ju av de vetenskapliga råden. Ribban läggs av dem och det 
vetenskapliga råden utses av Socialstyrelsen i samarbete med läkaresällskapet. Så man 
kan säga att läkarsällskapet garanterar den vetenskapliga kvaliteten på de 
vetenskapliga råden. Vi förordnar dem och de är då formellt anställda hos oss för att 
vara experter på respektive områden. Naturligtvis kan vad som är vetenskap och 
beprövad erfarenhet variera betydligt. Vi arbetar ju så att vi ställer frågan till 
vetenskapliga rådet för det ämnesområdet som är aktuellt. Där har vi ju en mängd 
(vetenskapliga råd), jag har inte exakta siffran framför mig, men jag tror att det är 
mellan 30 – 40 st. Och de vetenskapliga råden förlitar sig naturligtvis på den litteratur 
som finns plus dokumentation om vedertagen erfarenhet för metoder som inte är 
vetenskapligt utvärderade. Men som sagt, allt, eller alla metoder lämpar sig inte för 
vetenskaplig utvärdering. (Det är där beprövad erfarenhet kommer in)” 
 
Kan det inte uppstå problem, t ex att det inte går att genomföra dubbelblinda studier 
på kirurgi?  

”Det är alltså ett relativt begrepp egentligen. Det är ju intressant att vi har det i 
Sverige. Men det finns ju dem som tycker att det här begreppet är lite för oklart, lite 
för luddigt. Tillsynsutredningen, en statlig utredning, som har kommit med ett 
betänkande nyligen, föreslår att tillsynen ska baseras på enbart lagstiftningen, och då 
skulle man inte kunna använda begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet som 
grund. De är ju lite svårt därför att det är på grunden vetenskap och beprövad 
erfarenhet man gör bedömningar (tillsammans med lagstiftningen).” 
 
Använder ni samma system på evidensgradering som övriga länder i världen 
använder?  

”Det är ju inte vi som evidensgraderar. De vetenskapliga råden ser till att det 
material man använder som grund till informationen är evidensgraderad. I Sverige är 
det SBU som står för graderingen och den följer internationell praxis.  
 
Så det är så att ni har en gemensam syn på det hela så att säga, internationellt?  

"Ja, det är ju villkor, det finns en koppling till alla de andra." 
 
Hur överensstämmer Socialstyrelsens riktlinjer med begreppet vetenskap och 
beprövad erfarenhet i hälso- och sjukvårdslagstiftningen?  

”Riktlinjer, ja det är klart att du gör den kopplingen. Lagen (om yrkesverksamhet 
på hälso- och sjukvårdens område) talar ju om att man ska följa vetenskap och 
beprövad erfarenhet. De riktlinjer Socialstyrelsen ger ut, är ju en överenskommelse 
mellan regeringen, (social)departement och landstingsförbundet - numera SKL, 
Sveriges kommuner och landsting,  Dagmaröverenskommelsen , där man försökt 
skapa en förutsättning för så likvärdig vård som möjligt – vård på lika villkor. 
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Socialstyrelsen har ett uppdrag att formulera riktlinjer för vård som gäller de stora 
folksjukdomarna. Vi har t.ex. diabetes, stroke, höftfrakturer, depression, cancer. 
Riktlinjer är inte lagstiftning i sig, d v s du kan som läkare gå ifrån riktlinjerna om kan 
motivera din behandling ’OK, Socialstyrelsen föreslår att man gör si och så, men i just 
ditt fall som patient föreslår jag att vi gör lite annorlunda’. Då har man anpassat 
behandlingen till olika lokala förhållanden och/eller till patienten. När det gäller 
tillsyn, som jag jobbar med, så representerar bl.a. riktlinjerna vetenskap och beprövad 
erfarenhet, så indirekt är de ju faktiskt en slags lag,.” 
 
Är SBU:s bedömningskriterier korrekta när det gäller evidensgrad?  

”Ja, naturligtvis! Vi har ju samarbetsavtal mellan Socialstyrelsen och SBU. När det 
gäller riktlinjer så är det SBU som tar fram underlaget (med evidensen), medan 
Socialstyrelsen gör den praktiska beskrivningen, vägledningen, hur det ska gå till att 
vårda patienten. Det kan även t ex vara hur samarbetet bör ske mellan kommuner och 
landsting.” 
 
Vem får ställa diagnos? Du pratade om läkaren, men kan t ex en sjuksköterska ställa 
en diagnos på liknande sätt?  

”Ja. Det kan han göra. Men när det kommer till behandling så är det lite 
annorlunda.”  
 
OK, där är det alltså en skillnad. Men diagnosen i sig, där kan alltså…   

”Varje utbildad hälso- och sjukvårdspersonal har ett yrkesansvar. Var och en kan 
använda sin utbildning, sin yrkeserfarenhet…”  
 
Så det är alltså upp till läkaren…  

”Om du är inne på organisationen så är det ofta läkaren/verksamhetsansvarige som 
avgör hur dessa resurser ska fördelas.” 
 
Behandlas privata och offentliga vårdgivare lika eller har landstinget förtur? 

”Det finns föreskrifter om hur man inför nya metoder, om bl a kvalitet. Det finns 
olika punkter, om kvalitet och utvärdering av det, som gäller samtliga, och absolut 
ingen skillnad om du är privat eller inte. SOSFS 1996:24 (M) innehåller 
föreskrifter och allmänna råd om samverkan, kompetens, metoder, försörjning 
riskanalys etc, men det här har vi utvecklat lite bättre i en kommande version av 
föreskriften. Den nuvarande är lite svårläst.”  
 
Om ni hittar en ny metod som ni tycker verkar konstig, hur går ni då till väga? 

”Det är verkligen aktuella frågor därför att vi har f.n. några sådana metoder, t ex 
om elektromagnetisk behandling av cirkulationsrubbningar, att ta ställning till. Den 
kan sägas vara en ny metod i Sverige, Om du är hälso- och sjukvårdspersonal så får du 
inte jobba med saker som inte är vetenskap och beprövad erfarenhet, och är en metod 
inte utprövad ur patientsäkerhet, då måste den ju prövas, och du får inte använda 
metoden om du inte gör det ur ett vetenskapligt studieperspektiv. En lösning är ju då 
för de som vill använda en ny metod i Sverige att göra en plan, en forskningsplan som 
man anmäler till etisk kommitté. Då kan man ju använda metoden och utvärdera den. 
Men du kan inte utan vidare som sjukvårdspersonal behandla patienter med metoder 
som inte betraktas som vetenskap och beprövad erfarenhet. De kan då likställas med 
kvacksalveri. Så det finns faktiskt en mycket tydlig gräns.” [finns i lagen(1998:531) 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS]  
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Men om, exempelvis, den behandlande läkaren använder en metod som det enligt 
honom finns vetenskap och beprövad erfarenhet, och som i andra länder har klassats 
som detta, men man i Sverige inte hunnit med och tittat, och inte kommit så här långt? 
Så är det en tolkningsfråga?  

”Vårt krav på ett vetenskapligt råd är att vederbörande ska vara internationellt 
orienterad med all den litteratur som finns och vara expert på området och ha 
utvärderat det.”          
 
Vilken åsikt har du och ni på Socialstyrelsen angående laserbehandling av innerörats 
sjukdomar? 

”Jaha [skrattar], har ni tittat på ämnet?”  
 
Ja, det har vi gjort, och det verkar vara en kolossal skillnad på synsätt inom landet 
och utanför landet här. Och har man gått på FDA så har de en uppfattning om saker 
och ting, och Norge har en helt annan syn om laser. Det är som natt och dag jämfört 
med Sverige. Det här kanske faller inom ramen på något som ni tittar på. Det är en 
föreställning som jag har. 

”Det där är svårt för mig att säga så mycket om. Ärendet ligger ju nu i Länsrätten. 
Där vill jag inte säga mer än att vi anlitar idag experter, vetenskapliga råd, nu två 
stycken vid det här laget.”  
 
Det är ärendet Mikael Bäckman, misstänker jag, du pratar om.  

”Där ska jag inte säga mer än att vi anlitar idag de experter vi har, än så länge kan 
vi inte göra så mycket åt det. Just av den anledning du säger så anlitar vi experter för 
att belysa det här området. Det finns ju problem i just det här ärendet som … Har ni 
varit i kontakt med Bäckman, eller?” 
 
Ja, vi har faktiskt intervjuat honom …  

”Han är ju väldigt upprörd över mig, men det är ju alla som berörs ekonomiskt…” 
 
Ja, det är klart (skratt), och det är därför som vi som c-uppsatskandidater strikt måste 
hålla oss till vetenskap, och hålla borta alla de känsloyttringar som vi ser kan finnas 
då. Så det är därför som jag verkligen vill prata med dig direkt här för att inte ha 
några rykten utan nu vill jag veta vad, nu har vi klarat av Bäckman, nu vill jag höra 
vad du har att säga här. På vad grundades Socialstyrelsens beslut att väcka talan mot 
Mikael Bäckman?  

”Väcka talan mot handlar det inte om, utan vad vi gör i sådana här sammanhang är 
att vi yrkar på en påföljd i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. En påföljd är en 
erinran eller varning. En påföljd innebär ju inget annat än att vedebörande ska rätta sig 
efter det regelverk som finns. Vi kan också t.ex. yrka på en indragning av 
legitimationen. Sen kan påföljden överklagas i länsrätten. Vi har inte något att göra 
med personen. Vår skyldighet är ju att driva frågor av det här slaget så att vi får något 
slags prejudikat i frågan om är det här är en behandling som kan betraktas som 
vetenskap? Hur pass allvarligt är det här utifrån patientsäkerhetsaspekter? Den 
bedömningen görs också i ansvarsnämnden, om metoden är tveksam, men kanske 
ofarlig.”  



 

 
 

65

 
Ja, om man kan visa att metoden är ofarlig, men det kanske inte finns riktigt…  

”Ja, då kan man gå mildare till väga. Då är det att föredra att gå på linjen hellre fria 
än fälla. Men kommer vi fram till att det är en direkt farlig metod, ja då kan det bli tal 
om att vidta åtgärder mot den här personen. ”         
 
Vad tycker du om att HSAN undanhöll för den beslutande nämnden expertutlåtanden, 
som styrkte vetenskapligheten i Mikael Bäckmans kliniska verksamhet? Han bad 
uttryckligen om att dessa skulle läsas upp eller redovisas i sammanfattningen, och det 
gjordes inte. 

”De får du fråga dem om. Jag har ingen uppfattning om det överhuvudtaget. Att 
undanhålla information… Jag är övertygad om att de försöker få ett så bra underlag 
som möjligt. De har ju ingen anledning heller att driva den här personliga processen 
mot Bäckman. Jag är övertygad om att de försöker få ett så bra underlag som möjligt, 
och har de valt att inte ta med det, ja jag kan inte tro annat än att de försöker vara lika 
laglydiga som vi.” 
 
Kan det vara så att eftersom Mikael inte har en professorstitel, är docent eller läkare 
så värderas hans kunskaper annorlunda trots hans medicinska kompetens och 
legitimation? Du känner ju hela Socialstyrelsen och HSAN, och jag gör det inte. Vad 
tror du?   

”Man kan aldrig säga aldrig i sådana frågor, men vår uppgift är ju att vara helt 
opartiska. Vi ser ju på vad man utsätter patienterna för, och om det finns någon fara? 
Jag tycker han har argumenterat mycket väl för sin sak, och rent sakligt tycker jag inte 
att jag kan skönja att han inte är professor. Ja, jag hoppas verkligen att det inte är 
fallet. Det är ju egentligen den värsta anklagelsen vi kan få. Tvärtom, om det är t.ex. 
personer under utbildning som gör fel, så ser vi ofta mildare på det än om legitimerad 
personal utför samma saker. När det gäller personer som är under 
utbildning/inskolning driver vi nästan aldrig s.k. individfrågor.”  
 
Och ni bedömer Mikael som en person som är färdig?  

”Ja, självklart.”  
 
Vi ville bara säkert utesluta detta. 

”Ja, verbala människor klarar sig ju alltid bra i samhället.”   
 
Är det rätt uppfattat att det nu är två professorer som jobbar med frågan? Både 
professor Borg och professor Lundqvist? Att ingen har blivit avsatt utan att bägge två 
jobbar med ärendet? Är det rätt uppfattat? 

”Ja.” 
 
Lundquist  har då skrivit att metoden är farlig. Har du läst det yttrandet?  

”Nej, det har jag inget minne av. Det var så länge sen.” 
 
Ja, jag förstår det. Därför att jag har själv läst det här och då ser jag i inledningen 
(Borgs) att då frågar han om det är farligt. Sedan kommer avhandlingen, och då 
bevisar han utifrån Flocks studie att den inte är farlig, men så i slutsatsen skriver han 
att metoden är farlig och bör stoppas. Är det här en total missuppfattning någonstans 
eller, för det stämmer inte med min bild av vetenskaplighet att dra sådana slutsatser 
utifrån strikt det som står skrivet i den här rapporten.  
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”Utifrån vetenskap… har det inte framför mig, kommer inte ens ihåg det, om det 
var …”   
 
Men om vi tittar på Lundqvists yttrande då, det han skrev är ju då något ganska 
underligt. Du kanske har det färskare framför dig. Just att ljuset då inte kommer fram 
samt att det skadar. 

”Jaha?”  
 
Det kommer inte fram och det skadar. Så står det. Och det här är något som vi hoppar 
högt av och sliter vårt hår och undrar: "Vad menar karln?". 

”Ja, Det här är ju allmän handling. En del ångrar sig att man har ställt upp i en 
intervju, får så mycket frågor [skrattar]. Jag kan inte svara på det.  
 
Jag förstår det. Därför att det finns ju inte planer i världen att du ska kunna sätta dig 
in i vart enda enskilt ärende även ifall du har skrivit under dem.  

”Jo, det jag skriver under är ju själva anmälan. (yrkan om disciplinpåföljd i Hälso- 
och sjukvårdens ansvarnämnd) …….Vi litar på våra råd.” 
 
Slutligen, låt oss säga nu att ni tittar på Norge och att ni tittar på USA, tittar på olika 
länder här, och i Tyskland lärs det ut exempelvis på läkarlinjen om just lasermedicin, 
om sådana här saker. Låt oss säga nu att det kommer fram bevis mer och mer att det 
här verkligen är något som fungerar, just det här med laser. Skulle ni kunna sätta er i 
en diskussion med Bäckman då, och de andra lasermedicinska experterna som Lars 
Hode och Jan Tunér?  Det är nämligen det här som har skett i Norge, och därför har 
ju Norge klassat lasermedicin som allmänt till evidensgrad 1, men detta skedde helt 
nyligen. Det skedde ju i somras det här.   

”Ja, alltså, man kan alltid ändra sin attityd. Huruvida nya uppgifter kommit fram 
vet jag inte.  Men se på t ex utvecklingen i akupunktur och andra behandlingar som 
har varit. Under tidens gång har man fått fram tillräcklig evidens för att godkänna det, 
och det kan ju mycket väl hända i den här frågan också. Ja, visst, så är det ju 
naturligtvis. Frågan är bara hur man ställer frågan, hur man ska göra med detta. Vi har, 
Socialstyrelsen, har ju flera stora avdelningar, och vi pratar nu om tillsynsavdelningen. 
Vi har ju tillsynen av verksamheterna. Men sedan har vi hälso- och 
sjukvårdsavdelningen (inom Socialstyrelsen). Det är där önh-frågorna i första hand 
ligger, där formulerar man riktlinjer på grundval av evidens. Ska man diskutera de här 
frågorna om laserbehandling, till exempel, då tror jag man ska vända sig dit därför att 
det tillhör liksom mera riktlinjer för öronsjukvård, det handlar mer om de frågorna. 
Men vi har just nu en diskussion på gång som handlar om nya metoder eller andra 
metoder som visar sig vara många. Vi är ju väldigt medvetna om att metoder som är 
godkända i Europa kan bli godkända här. Det kan ju mycket väl hända att om några år 
har den här metoden vuxit och är någonting som är hett på marknaden (och godkänd 
som varande vetenskap och beprövad erfarenhet!).” 
 
(Mossberg) 
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4.2.14 Intervju med Helge Rask-Andersen 
Helge Rask-Andersen är professor i experimentell otologi vid Uppsala universitet -  
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron- näs- och halssjukdomar. 
(http://www.uu.se/findperson.php?uid=N96-3068)  
 
Denna intervju genomfördes per telefon måndag den 9 maj 2005. 
 
Vi har sett en artikel i ”Uppsala nya tidning” som handlar om regenerering av 
hörselorgan. I artikeln finns en referens till dig. Hur långt har forskningen kommit? 

”När det gäller nerver så är det så att nerver i innerörat verkar kunna omsättas och 
att det bildas nya. Det är ny kunskap som vi har fått fram i Uppsala. Den har 
publicerats nu i Hearing Research och är ute på webben nu i vår. [...] När det gäller 
hårceller så vet vi att hårceller i balanssinnet kan regenereras hos mammalia, men inte 
i hörselorganen. Däremot hos reptiler kan hårceller även regenereras även i 
hörselorganet.” 
 
Vad har detta för betydelse då det gäller behandling av olika hörseltillstånd? 

”Vanliga former av dövhet orsakas av hårcellsskador, det är oerhört vanligt. Om 
man kan regenerera hårcellerna kan man bota nervdövhet. Det är det som lockar. Det 
är så vanligt med hörselnedsättning. Det är en miljon människor i Sverige som hör 
dåligt. Den vanligaste orsaken är ju en hårcellsskada.” 
 
Finns det några andra metoder som kan användas för denna typ av skador? 

”Idag kan man ju bota nervdövhet genom att använda cochleaimplantat.” 
 
Kan man åstadkomma detta även medicinskt? 

”Nej.” 
 
Alltså bara med protes, eller vad man nu skall kalla cochleaimplantaten? 

”Det är en elektrisk stimulering av hörselnerven.” 
 
Vad skiljer sig mellan de med ”vanlig” hörsel och de med cochleaimplantat? 

”Det är ju en elektrisk form av hörsel, så det är inte ’normalt’. Men man kan ändå 
återge talkommunikation, hos barn, och man kan ta förståelse till vuxna döva, och höra 
omvärldens ljud. Man kan höra fåglar, man kan t o m höra vilken fågel det är.” 
 
Finns det några goda behandlingsformer då det gäller tinnitus? 

”Det finns tyvärr ingen riktig behandling mot tinnitus. Däremot blir ungefär 
hälften av patienterna med cochleaimplantat bättre i sin tinnitus när de har implantatet 
på. Det är inte bara en maskeringseffekt, utan det är en uppenbar elektrofysiologisk 
process. Det finns inget bot mot tinnitus. Behandla kan man göra, men det finns inget 
sätt att få bort tinnitus.” 
 
Hur är det med behandlingsformer mot hyperacusis? 

”Det kan vara relaterat till tinnitus, men hyperacusis är ett annat begrepp. Det kan 
orsakas av olika faktorer, och därför är det svårt att diskutera det som ett begrepp. Det 
finns t ex hyperacusis som har att göra med extrem ljudkänslighet, som kan ha 
psykologiska mekanismer. Det finns även andra, t ex centralneurösa, orsaker.  
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Hur är det med hyperacusis som orsakats av höga ljud? 

”Det kallar vi för bullerskada. Men det är inte hyperacusis, utan det är en sjukligt 
förändrad toleransnivå, att det är en tröskel som förändrats genom att man har en 
hårcellsskada.” 
 
Finns det något sätt att hjälpa mot detta? 

”Nej, det finns inget sätt att återställa hårcellerna. Däremot så brukar ju suset 
lindras något med tiden genom hjärnans habituéringsprocess. Men det finns inget bot, 
så att säga. 
 
Vad är din åsikt när det gäller TRT som behandlingsform? 

”Det är väl Jastreboffs metod, en träningsmetod, som är vida spridd över världen 
från Jastreboffs skola. Det finns ju de som tycker att den är bra.” 
 
Hur ser du på effekterna av metoden? 

”Jag kan inte uttala mig om det.” 
 
Hur bedöms det vetenskapligt? 

”Idag finns det en möjlighet att psykologiskt påverka upplevelsen av tinnitus. Det 
är relativt klart vetenskapligt dokumenterat. Däremot finns det ingen möjlighet att 
påverka den perifera tinnitusen på något sätt, bara centralt. Där finns t ex TRT och 
KBT.” 
 
Ser du uppkomsten av behandlingsmetoder för tinnitus/hypercusis i framtiden? 

”När det gäller tinnitus, som ju består av både objektiv och subjektiv och cochleär 
tinnitus så kommer vi säkert att hitta metoder i framtiden. När det gäller hyperacusis 
så är det ju någonting helt annat, som man kan diskutera länge.” 
 
Vi har även tittat på laser som behandlingsmetod. Det finns en sjuksköterska i 
Stockholmsområdet som  …  

”Nej, han är sjukgymnast. Han bedriver Audio Laser-Kliniken, som ju är en 
ovetenskaplig och icke dokumenterad behandling av tinnitus med kall laser.”  
 
Vad är kravet på vetenskaplighet? 

”Att det finns vetenskapligt bevisad effekt.” 
 
Känner du till SBU:s riktlinjer för vetenskaplighet? 

”Det skall vara en prospektiv, randomiserad, placebokontrollerad studie.” 
 
Är det det som gäller? 

”Allt annat är skräp.” 
 
Om det inte finns sådan forskning för en sådan metod, är metoden då omöjlig att 
använda? 

”Gör en sådan då! Man kan ju använda metoden, men det är svårt att 
rekommendera patienten att betala 8 000 kronor för tio behandlingar. Man måste ju 
kunna tala om för patienten att det har effekt, annars är det inne på kvacksalveri.” 
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Kan man inte luta sig mot beprövad erfarenhet? 

”Jo, men vi vill ju ha en evidensbaserad medicinsk verksamhet. Du vill väl inte 
kasta ut 10 000 kronor på en behandling som inte fungerar. Dessutom skulle man 
mycket enkelt göra en sådan studie.” 
 
Men kolla bara på t ex spinal stenos. Operationerna är väldigt dyra och har mycket 
varierande effekt. 

”Ibland kan det vara svårt att vara etisk och samtidigt göra sådana studier, men det 
är viktigt att man gör det så långt man kan, för att veta att det man sysslar med har 
effekt.”  
 
Hur bedöms metoder som inte är inne i systemet av de som bedriver forskning? Hur 
skall man gå tillväga? 

”Då är det viktigt att man genomför vetenskapliga studier. Om det finns någon 
som bedriver en verksamhet med laserbehandling, som inte är dokumenterad och 
saknar vetenskapligt stöd, då bör personen tillsammans med en vetenskapligt skolad 
person utföra en studie för att se om det har effekt.” 
 
Anser du att den öppenheten finns i den svenska forskningen? 

”Det tycker jag absolut att det finns, om metoden har en god effekt. Särskilt där det 
saknas andra metoder, t ex för tinnitus, då bör man ta reda på alla metoder. Är det så 
att kall laser skulle vara effektivt, så lär man ju se det genom att man gör en studie är 
randomiserad, dubbelblind [o s v].” 
 
Vad anser du är en lämplig storlek på försöksgruppen? 

”För det första behöver man noggrant karakterisera och analysera vad det är för 
typ av tinnitus. Sedan behövs kanske 100-200 patienter, beroende på utfallet.” 
 
Professor Per-G. Lundquist har skrivit att laser är farligt. Vad är din åsikt om det? 

”Det kan vara farligt. Jag anser att man inte bör bedriva sådan verksamhet med 
icke medicinskt skolad personal. Jag är inte någon som direkt tycker att det vore 
jätteintressant att forska på det, jag tror att det finns bättre sätt. Han som bedriver 
verksamheten är skyldig till att göra en sådan undersökning, innan man går ut till 
patienterna och gör reklam om att det är något man kan använda.” 
 
En kiropraktor i Göteborg är olegimiterad och har en tysk utbildning. Kan man 
bedöma att det är en medicinsk utbildning om han inte är legitimerad? 

”Nej, man kan inte bedöma det som en medicinsk utbildning om man inte är 
legitimerad. De som utför medicinsk behandling skall vara legitimerade och de skall 
arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Man skall skydda patienterna.” 
 
Vad är ”vetenskap och beprövad erfarenhet”? Hur beskrivs den? 

”Att man har lång erfarenhet av en behandlingsmetod t ex, men att enbart ha 
beprövad erfarenhet räcker inte i den evidensbaserade vården. Det är ett sätt att öka 
säkerheten för patienterna.” 
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Finns det god konsensus mellan öronläkarna? Har man samma synsätt? 

”Ja, vad gäller behandlingsprinciper. Vi har ju kontinuerligt utbildning i 
föreningen och möten där vi diskuterar behandlingsprinciper. Jag tror att det är en 
relativt god konsensus.” 
 
Finns det skillnader mellan privatläkare och läkare inom den offentliga sjukvården 
vad gäller konsensus? 

”Nej, det tror jag inte, privatläkarna följer ju den vetenskapliga utvecklingen och 
finns på möten och utbildningstillfällen och så. Jag tror att det är ganska god 
konsensus dem emellan.” 
 
(Rask-Andersen) 
 

4.2.15 Intervju med Ulf Rosenhall 
Ulf Rosenhall är professor vid Karolinska universitetssjukhusets hörselklinik. 
(http://www.karolinska.se/templates/Page____45671.aspx) 
 
Denna intervju genomfördes som en telefonintervju torsdagen den 12 maj 2005. 
 
Vi har haft svårt att hitta någon korrekt, tydlig definition på ”vetenskap och beprövad 
erfarenhet”. Hur skulle du definiera begreppet? 

”Ja just det, det är en viktig fråga. Jag skulle vilja hänvisa till evidensbaseringen 
som SBU arbetar med. Jag hänvisar till den, den ställer väldigt stora krav och det är 
inte alltid de passar in, det går inte alltid att göra den typen av väldigt noggranna 
kontrollerade studier. Men andra ändan av vad som är ’vetenskap och beprövad 
erfarenhet’ är ju t ex det som kommer ut nu om naturläkemedel, där det ingår att det 
funnits någonstans i 30 år, i ett EU-land i 15 år. Det tycker jag inte riktigt räcker för att 
man kan visa att något har effekt.” 
 
Finns det olika grader av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”? 

”Ja, det gör det, och det är väldigt väl klassificerat i SBU:s riktlinjer, så att där kan 
man hitta det. Det är möjligt att man kanske får ha en annan typ av värderingar där det 
inte går att få randomiserade, kontrollerade eller blindade studier, men i princip bör 
man vara noggrann med att man följer det.” 
 
Vad är din tjänstebenämning? 

”Jag är professor och överläkare vid Karolinska institutet och Karolinska 
universitetssjukhuset.” 
 
Vilken inriktning har du? 

”Klinisk audiologi, det är min professur.” 
 
Är du med i några internationella nätverk, med önh-samarbeten? 

”Ja, jag är med i internationella sammansättningar som rör audiologi.” 
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En annan professor framhävde betydelsen av nätverkande, med mycket samverkan 
inom yrkeskåren. Vad är din åsikt om det?   

”Det är väldigt viktigt, att man får träffas på kongresser och möten, det kan inte 
nog understrykas hur viktigt det är.” 
 
När ni träffas, talar ni då om vad ni tror alternativt inte tror på? 

”Ja, det kommer ju upp. Mötena och kongresserna är ju ofta, det finns ju alla 
möjliga specialiteter. En del är väldigt riktade, det finns speciella ämnen. Det är 
inbjudna talare, det är föredrag, ’posters’. Där berörs ju sådana saker, om kanske 
behandlingsmetoder vid kontroversiella ämnen. Att man träffas mellan föreläsningar 
och möten, det är ju väldigt viktigt också. Man kan ju mer direkt diskutera de här 
sakerna, t ex saker som kanske är ett problem i andra länder.” 
 
Har du någon erfarenhet av den privata hörselvården? 

”Nej, inte själv.” 
 
Hur ser du på remisskravet för önh och audiologi? 

”Det tycker jag inte om. Det är krångligt, och speciellt krångligt för patienterna. 
Har man hörselproblem så vet man precis vad det rör sig om, det är bara slöseri med 
tid och pengar att man skall gå via en husläkare. Patienterna är väldigt ofta upprörda 
över detta och tycker att det är krångligt. Jag är väldigt negativ till det här.” 
 
Vilka behandlingsmetoder fungerar bäst på patienter med tinnitus och hyperacusis? 

”Det var en svår fråga. Vi arbetar mycket med beteendevetenskapliga metoder, det 
gör man runt om i världen.” 
 
Menar du exempelvis KBT? 

”Ja, KBT, men också stöd för att man lär sig att bortse från det hela, att inte bry sig 
om det. Ljudstimulering [TRT] arbetar vi också med.” 
 
Blir symptomen i sig bättre av metoden (TRT)? 

”Det som är tilltalande med TRT-metoden är själva konceptet att vad tinnitus 
egentligen är. Hyperacusis vet man väl mindre om, men det är en liknande process där, 
att det är i det centrala hörselsystemet som det händer saker. Det är inte alltid en skada 
hos de här patienterna, utan det kommer in en felaktig signal som tas upp och förstärks 
i det centrala hörselsystemet. Det gör ju att det är svårbehandlat, det är ju en neural 
effektbåge som inte skall finnas där. Får man ner effektbågen så kommer man att 
förbättra tillståndet. Det är inte bara det att man vänjer sig vid det, utan att det också 
kan bli bättre. Prognosen för tinnitus är inte så dålig som det oftast framgår.” 
 
Bedömer du att tinnitus är en hörselskada, att det uppkommer i cochlean? 

”Det behöver det inte vara. Det finns två huvudgrupper. Dels där det finns en 
hörselskada, som kan vara mycket liten, men att det finns hörselnedsättning som skada 
i cochlean eller mellanörat, kanske hörselnerven som triggar det här. Men det finns 
också … vi har patienter som är helt normalhörande, där vi gör specialundersökningar 
och finner att hårceller och allting fungerar precis som det ska, men ändå har tinnitus. 
Då är det andra faktorer [det handlar om].” 
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Skulle det vara att föredra med en metod som minskar eller rent av eliminerar själva 
symptomen, istället för KBT och TRT? 

”Jag förstår inte riktigt frågan. De är ju avsedda att minska symptomen. Det är 
klart att kunde man bota ett tillstånd så vore det bättre än att minska symptomen.” 
 
Vet du om det finns någon sådan metod, som i studier har visat att man kan lindra 
tinnitus? 

”Tinnitus är ju ingen diagnos, det är ett symptom. Det finns så många orsaker till 
det så det kan knappast förväntas att det finns något universalt medel för att bota allt 
det här. Det är ungefär som att säga att man kan ta ett enda piller och få bort all 
kronisk smärta.” 
 
Vi har hittat två studier genomförda i Tjeckien, av Hahn & Prochazka. I en av 
studierna fanns 200 patienter, varav 84 % blev bättre och 26 % helt blev av med sin 
tinnitus. Metoden som användes var biostimulering med laser. Vad är din åsikt om 
detta? 

”Jag har tittat en del på de här studierna, och de har ju inte varit så kontrollerade. 
När det gäller det här så borde man ha en del förutsättningar för … t ex att man har 
någon form av fysiologisk förklaring till varför en metod kan fungera. När det gäller 
mjuklaser så ger man då väl koherent ljus mot örat, och det borde ju ge en 
värmeeffekt, ganska ytligt då. Man kan ju inte räkna med att det tränger in så långt, det 
där. De jag har sett har inte varit kontrollerade, blindade men det är möjligt att de har 
gjort en blindad undersökning. Sedan hur den är gjord vet jag inte.” 
 
Hahn och Prochazkas studier var dubbelblinda och randomiserade, men man hade 
ingen kontrollgrupp. Borde man inte göra en sådan här studie, men med en 
kontrollgrupp? 

”Jag kan ju nämna att det på 90-talet gjordes en undersökning i Danmark, som inte 
visade någon effekt på det här. Jag tror att det finns ett par undersökningar som inte 
har visat någon effekt, men där har man påstått, från vad som är ’advokater’ för 
mjuklaser, att det var för svaga doser.” 
 
Vi har sett några negativa studier, och har konstaterat att doserna var låga i de flesta 
fall. 

”Har man fått, på mindre konventionella sätt, någon form av behandling som 
verkar hjälpa, så är det väldigt bra om man kan göra en kontrollerad studie, och om 
man dessutom kunde göra det på någon institution där man liksom inte varit frälst för 
en metod. Det är jag inte alls negativ till, men då ska man veta att det är väldigt dyrt 
och krävande att göra det här. Jag har varit lite inställd på att vi skulle göra det här, 
men vi har inga resurser att göra en sådan studie på det. Men det vore väldigt bra om 
man kunde visa att de här har någon effekt. Sedan skulle jag också tycka att det vore 
bra om man gjorde en utvärdering av den litteratur som finns. Det här har jag 
föreslagit att SBU skulle göra, att gå igenom all behandling såsom KBT.” 
 
Men det skulle väl kosta mycket? 

”Jag har själv arbetat med en mycket omfattande SBU-undersökning om 
hörselapparatseffekter och sådant, och det är ett enormt arbete man lägger ner på det 
där. Men är det ett forskningsområde som är angeläget så bör man göra det. Det finns 
olika grader, SBU har kortare studier som heter ’Alert’-studier. De är inte lika 
omfattande som en vanlig ’gul’ rapport, men de har lite mer kondenserade studier. Det 
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vore väldigt bra, eftersom det här är ett kontroversiellt område. Socialstyrelsens 
vetenskapliga råd har tagit ställning till att det här inte är en vetenskapligt beprövad 
metod.” 
 
Kan det vara så att ni inom audiologinätverket därigenom tycker att ”laser skall vi 
inte titta på” eller motsatsen, ”det här är intressant, det ska vi titta på”? 

”Nej, jag skulle inte ha något emot att titta på det, men jag har själv inga resurser 
att göra det. Först föreslår jag att man utvärderar det som är gjort på metoden. Det 
finns en massa nätutskrifter som inte är indexerade eller som har någon oberoende 
panel som tittar på det, när det publiceras. Att man går igenom det vetenskapligt att se 
över randomisering, kontrollgrupper o s v. Men det tycker jag vore en lämplig uppgift 
för SBU att göra. Om man ska göra en undersökning så måste man göra en ansökan 
för en [’single center’-studie, med en forskningshuvudman], och den kostar 5000 
kronor. När det gäller [’multicenter’-studier, med fler än en forskningshuvudman], så 
kostar det 16 000 kronor. Det är bara initialkostnaden, sedan måste man ju ha 
utrustning, sedan måste man ha personal och även tid för att bearbeta och gå igenom 
det här. Det blir väldigt dyrt. Det ligger lite grann i luften när man pratar med 
entusiaster att de tycker att vi har en plikt och en skyldighet att göra det här. Men vi 
kan inte ägna fritiden åt att, vi har egna forskningsprojekt som vi har finansierat och vi 
kan liksom inte bara sätta igång med något som vi inte har ekonomisk bakgrund till att 
göra, det går ju inte.” 
 
Finns det inga kontrollgrupper från tidigare tinnitusstudier, som man kan använda 
som referens när det gäller spontanläkning? 

”Jo, det finns studier där man följt longitudinell tinnitusutveckling, det finns ett par 
tre stycken. Jag har själv har arbetat på en av dessa studier.” 
 
Flock lyckades i en studie destruera vissa hårceller med hjälp av laser och ett tillsatt 
färgämne. Är inte detta intressant med tanke på framtida forskning? 

”Jag har läst mycket av det han skrivit, men jag vet inte direkt vilken av de 
undersökningarna som du syftar på. Därför vill jag inte kommentera något som jag 
inte har haft möjligheten att läsa på. Men det är ju en tanke som man har arbetat med 
ganska länge, att man ska försöka få in substanser i cochlean som påverkar den 
cochleära funktionen. Man har arbetat med Xylocain (Lidocain) nu i årtionden. Men 
det vore tilltalande att få något som man kan få in i cochlean så att man kunde påverka 
om det är en skada, någon hyperaktivitet kanske triggar tinnitus. Man har arbetat med 
mineralsubstanser o s v, men det har inte haft någon bra effekt, vad jag vet.” 
 
Tror du att mjuklaser kan skada? Är det en etablerad oro inom audiologiområdet? 

”Den här mjuklaserbehandlingen som görs, den ligger ju utanpå. Där ligger ju 
vävnader, ben o s v. Åke Flock går in i ett öppnat öra och ger laser direkt mot 
innerörat, och det är ju något helt annat, då får man in fotoner. Laser är ju en form av 
koherent ljus som ger energi i form av fotoner, och det är ganska logiskt att man ger en 
biologisk effekt genom värme, i många fall. Men man kan få en direkt effekt om man 
exponerar ett organ och belyser det väldigt starkt. Det är väldigt stor skillnad om man 
ger det utifrån genom intakt hud, muskler, ben och allt som finns där.” 
  
(Rosenhall) 
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4.2.16 Intervju med privatläkare X 
Denna intervju genomfördes per telefon tisdag den 10 maj 2005. Respondenten har 
begärt anonymitet. 
 
Är relationerna goda mellan önh/hörselläkarna i Stockholmsområdet? 

”Ja, men lite grann känns det som att de som är låsta till landsting kan vara, ja, lite 
avundsjuka. I början hade man fler kontakter, det har man kanske inte nu.” 
 
Kan man säga att det finns ett motstånd mot privatläkare i den övriga kåren? 

”Ja, från Landstingshållet finns det fortfarande en känsla av att det är avundsamt, i 
och med att vi är väldigt fria, som privata.” 
 
Hur påverkar remisskravet patienternas möjligheter att få behandling? 

”Jag har begärt att få remisstvång för att bromsa remissinflödet, men då har de 
nekat. Sedan bestämde de att det skulle vara det, för alla önh-läkare. Jag har avtal som 
audiolog, men de saknar kod för audiologin, så därför var jag tvungen att tas med i 
remisstvånget för önh.” 
 
Ser du inga  problem med att allmänläkare behandlar önh-symptom? 

”Nja, i många fall tycker man att patienterna bör gå till specialister. Det finns 
många saker som man behandlar snabbare och mer adekvat hos specialisterna.  
 
Är allmänläkarna tillräckligt kompetenta för att kunna behandla hörselsjukdomar? 

”Risken är ju att patienten skickas fram och tillbaka utan att en diagnos ställs. Man 
drar sig från att skicka patienten till en specialist. Jag tycker inte att systemet är bra. 
Patienten bör ha valmöjligheter, speciellt då specialistbesök inte kostar mer.” 
 
Vad är skillnaderna i kostnad? 

”Normalbesök på vårdcentral kostar 750 kronor, tror jag. Ett besök hos en privat 
önh-specialist kostar 570 kronor eller liknande. Dessutom tar behandlingen ofta längre 
tid hos allmänläkare. För mig är katastrofen vid ’sudden deafness’, där man missar att 
höja chansen för tillfrisknande. Man kan rädda hörseln om patienten kommer inom ett 
par dagar, medan allmänläkarna tittar och tror att det är magkatarr. Det händer inget, 
tiden flyger iväg och sedan kan man inte göra något åt det.” 
 
Hur många får tillbaka hörseln? 

”Grovt räknat är det en tredjedel som får tillbaka hörseln helt och hållet, en 
tredjedel som får tillbaka den delvis och en tredjedel som inte får någon förbättring. 
Vad gäller tinnitus kan man korta ner lidandet betydligt om man börjar behandla med 
detsamma.”  
 
Vilka behandlingsmetoder finns för tinnitus? 

”Man måste utgå från orsaken till tinnitus. Det är inte så mycket i örat, utan mer i 
nerver – vad jag brukar kalla tinnitusnerver, som spelar in. Det är på grund av 
spänningar i nacke och käkar som kommer in väldigt mycket. Det kan vara 
ljudinducerad tinnitus, att man så att säga fått träningsvärk i innerörat. Först måste 
man alltså analysera vad som orsakat öronsuset.” 
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Vilka behandlingsmetoder handlar det då om? 

”Det beror på ursprunget. Det kan vara t ex spänningar i käkar och stress, då kan 
det behandlas av bettfysiolog. Beror det på spänningar i nacke eller ryggrad så kan det 
behandlas av sjukgymnast.” 
 
Hur är det med musiker? 

”Musiker har ofta hyperacusis, d v s ljudöverkänslighet.” 
 
[...] 
 
Finns det några snabba behandlingsmetoder för hyperacusis eller tinnitus? 

”Det handlar om att sänka stresströskeln. Sedan är det väldigt mycket psykologi, 
att man t ex inte kan arbeta med det man tycker är givande, t ex musik. [...]” 
 
Vad anser du att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” står för? 

”’Vetenskap’ innebär att det skall vara vetenskapligt bevisat, men vad som är 
sanning måste nog justeras när man vill få ytterligare kunskaper. ’Beprövad 
erfarenhet’ är att prova och se, det kan vara placeboeffekt, men det kan också 
användas.” 
 
Kan det också vara så  att det som inte är vetenskapligt ett år kan gälla nästa år? 

”Javisst. Exempelvis akupunktur har förnekats länge i västvärlden, fast man visste 
att det fungerar. I västvärlden är det ofta så att det som är vetenskapligt bevisat är 
accepterat. Tidigare kunde man även bedriva verksamhet med hjälp av beprövad 
erfarenhet. Laserbehandling är i ett liknande skede. Det kanske inte är riktigt 
accepterat.” 

 
Varför är det så?   

”Det är ju väldigt mycket placeboeffekter, det är svårt att visa.” 
 
Vad anser du om laserbehandling på exempelvis tinnitus? 

”Man använder ju det till många muskelrelaterade besvär, och käkmusklerna är 
relevanta i samband med hörselbesvär. Hårcellerna i innerörat har actin och myocin 
och de kan stimuleras till exempelvis till förbättrad mikrocirkulation.” 
 
Det verkar finnas ganska bred forskning på det här utomlands. 

”Det tråkiga här är ju Mikael Bäckman. Han har haft taggarna utåt. Det här är ju 
etablerat exempelvis i Norge. Han har agerat så att han bränt sig för exempelvis 
Socialstyrelsen. Han gick ut lite oseriöst i början.” 
 
Kan han själv ha skapat den här situationen? 

”Jag har vänt honom ryggen på grund av hans sätt att agera.” 
 
Kan inte behandlingsmetoden vara intressant för dina patienter? 

”Självklart.” 
 
Vissa professorer säger att de inte vill forska med honom. Vad tror du om det? 

”Han ställer ultimatum och är inte tillräckligt ödmjuk. Han skulle kunna etablera 
sig på ett helt annat sätt.” 
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Kan det vara hans agerande i kombination med att han inte är läkare som skapar 
problem? 

”Intressant påpekande. Visst, det finns sådana saker. Jag vet själv att det kan ta 
lång tid att komma fram. Jag har aldrig sagt att han har fel.” 

 
Har du träffat patienter som blivit behandlade hos Mikael Bäckman och som har blivit 
förbättrade? 

”Tidigare sa jag ’prova gärna’.” 
 
Har du träffat någon patient som blivit bättre hos Mikael Bäckman? 

”Jo, visst har jag träffat en och annan sådan patient.” 
 
Har du fått någon feedback från dem? 

”Inte från många. Jag vill inte prata negativt om Mikael Bäckman då han inte själv 
är med och kan försvara sig. Men jag har fått olika synpunkter från patienterna, 
både positiva och negativa. Han har nog misstolkat mig, jag har hållit mig ifrån 
hela saken.” 

 
(Anonym privatläkare i nätverket) 
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5 Analys 
Analyskapitlet är uppdelat i analys av Irradia AB kontra den offentliga 
sjukvårdsmarknaden och analys av expertnätverket. 
 

5.1 Den offentliga sjukvårdsmarknaden och Irradia AB 

5.1.1 Köparbehov kontra produkter 
Köparbehov  
 
Enligt Lars Hode har intresset för de terapeutiska lasrarna börjat öka i den offentliga 
sjukvården. Relevansen verkar bli högre. Enligt involveringsteorin kan 
relevansuppfattningen hos en individ påverkas av vad andra tycker. Empirin tyder just 
på att läkarnas uppfattning kan påverkas av vad exempelvis professorer tycker. 
Dessutom är det möjligt att läkarnas attityd till produkterna influerar 
relevansuppfattningen hos exempelvis sjukgymnaster. Många i den offentliga 
sjukvården har en negativ attityd till terapeutiska lasrar, en bild som ofta även färgas 
av mediaframställningen.  

De risker som kan förknippas med de terapeutiska lasrarna är att de exempelvis 
kan orsaka brännskador. Intervjun med Lars Hode tyder på att så inte är fallet, speciellt 
när det gäller de terapeutiska lasrarna. Intervjun med Jan Svenonius tyder dock på att 
den största risken är att produkterna inte fungerar på önskvärt sätt, d v s att behandling 
inte kan ges tillräckligt snabbt och effektivt eller att brukarna inte kan ställa korrekta 
diagnoser. Även Lars Hode nämner att tilltron till produkternas effektivitet inte är så 
hög, då han talar med personer från den offentliga sjukvården. 

Det intressanta här är att denna risktyp, funktionell risk, sammanfaller med 
åsikterna om laserbehandling av t ex tinnitus i expertnätverket. Där var aktörerna i 
stort sett eniga om att det troligtvis inte fungerar. Därför är riskfaktorn extremt 
relevant med avseende på den offentliga sjukvårdsmarknden. 
 
Både relevans- och riskuppfattningen kan klassas som relativt höga. Därför är det 
viktigt att de som är skeptiska eller intresserade kan testa produkterna och få mycket 
information om dem. 
 
Produkter 
 
De faktorer som påverkar köpbeslut blir speciellt viktiga då marknaden kännetecknas 
av höga riskuppfattningar och negativa attityder. 

De relativa fördelarna med Irradia ABs terapeutiska lasrar är många. Det finns få 
egentliga risker, att tjäna in laserköpet går relativt snabbt och dessutom har 
produkterna många användningsområden, allt enligt Lars Hode. 

Kompabiliteten är inte ett problem, då de terapeutiska lasrarna är väldigt små 
(exempelvis 30 × 20 × 7,5 cm) och inte behöver anslutas till annan utrustning på 
sjukhusen. 
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Komplexiteten kan av de flesta i sjukvården uppfattas som hög. Komplexiteten är 

dock inte hög ur ett rent tekniskt perspektiv. Däremot är tillämpningen av lasrarna 
något mer komplex. Irradia AB erbjuder därför utbildning till kunderna så att de ska 
kunna använda produkterna på ett optimalt sätt. 

Irradia AB har en relativt god förmåga att framhäva fördelarna med 
produkterna, åtminstone till dem som tror att det kan fungera. Produktbeskrivningarna 
är lättförståeliga, men vad gäller användningen behövs ofta utbildning. Lars Hode och 
Jan Tunér har skrivit flera böcker om laserterapi, som är riktade till både forskare och 
brukare. Därmed blir det aldrig för djupt åt det ena eller andra hållet. 

Observerbarheten är låg när det gäller terapeutiska lasrar. Att använda produkten 
vid ett enstaka tillfälle ger ingen synlig förbättring. Därför är studier viktiga för att 
övertyga potentiella kunder. 
 
Analysen visar på att Irradia AB bör ha en relativt god förmåga att reducera risker och 
skapa intresse för de terapeutiska lasrarna. Utbildning kan ses som en form av 
mervärde som kan vara en stor fördel för företaget. 

Den låga observerbarheten, komplexiteten i produktanvändningen och det faktum 
att relevansuppfattningarna kan färgas ses som hinder med avseende på produkterna. 
 

5.1.2 Strukturmässig position 
Köparnas förhandlingsstyrka 

 
Följande kriterier tyder på att den offentliga sjukvården är en stark köpargrupp: 

• Upphandlarna i den offentliga sjukvården köper generellt sett stora volymer, 
jämfört med Irradia ABs produktionsvolym.  

• Omställningskostnaderna är en betydande, men inte en avgörande faktor vid 
köp av medicinsktekniska produkter. 

Följande kriterier tyder på svaghet i förhandling: 
• Köpet av terapeutiska lasrar skulle inte ta en alltför stor del av sjukhusets totala 

inköpsbudget.  
• De medicinsktekniska produkter som köps in är differentierade, inte 

standardiserade.  
• De medicinsktekniska produkter som köps in är avgörande för kvaliteten i den 

offentliga sjukvårdens verksamhet.  
Intervjun med Mikael Wickström  visar att upphandlarna har inte full information, 
framför allt när det gäller helt nya tekniker.   
 
Leverantörens förhandlingsstyrka 

 
Följande kriterier tyder på förhandlingsstyrka för Irradia AB: 

• Få företag säljer terapeutiska lasrar i Sverige. 
• Det finns få egentliga substitutprodukter, vilket gäller för många 

användningsområden. 
• Inköpta produkter är viktiga för kvaliteten i köparens verksamhet 
• Medicinsktekniska produkter är ofta differentierade 
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Att den offentliga sjukvårdsmarknaden skulle vara en viktig kund för leverantören, d v 
s Irradia AB, kan ses både som en styrka och som en svaghet. Rent ekonomiskt är det 
en viktig målkundgrupp, men produkterna skulle kanske inte användas på ett optimalt 
sätt på denna marknad. Remisskravet som finns för önh-läkare och audiologer gör 
dock att behovet av att kunna genomföra behandlingar i den offentliga sjukvården ökar 
(remisskravet diskuteras i intervjuerna på meganivån). 

 
Analysen visar på att köparna inte är alltför förhandlingsstarka med avseende på de 
terapeutiska lasrarna. Leverantören, Irradia AB, skulle däremot vara relativt stark i 
förhandlingar. Därmed kan detta inte ses som ett hinder, om Irradia AB når 
anbudsprövningen. 
 

5.1.3 Servicekostnader kontra resurser 
Servicekostnader 
 
Intervjun med Jan Svenonius tyder på att fullservicegaranti i minst ett år är ett vanligt 
krav hos upphandlarna. I detta ingår tillgänglighetsgaranti, som innebär att 
leverantören måste kunna erbjuda snabb service. Vid större problem med produkten 
kan utbytesutrustning vara viktigt för leverantören. Provuppställning kan även vara ett 
krav i vissa anbudsförfrågningar. 
 
Resurser 
 
Enligt Lars Hode är service Irradia ABs starka sida. Irradia AB är centralt beläget i 
Stockholm, och skulle därför snabbt kunna erbjuda service till sjukhus i 
Stockholmsområdet. Kunskapen och teknologin finns på hemmaplan. Irradia ABs 
lasrar har blivit mer robusta, vilket gör att de tål mer påfrestningar. Irradia AB har 
tidigare haft provuppställning av produkter. 
 
Jämförelsen tyder på att Irradia AB inte skulle ha några större problem med att erbjuda 
den service som krävs i den offentliga sjukvården. 
 

5.1.4 Etableringshinder kontra strategi 
Etableringshinder 
 
Jan Svenonius nämnde ”stora jättar” under intervjun (Svenonius). Lars Hode nämnde 
att små företag tillverkar små volymer. Dessutom sade Mikael Wickström att 
upphandlarna ofta vill ha helt nya versioner av produkterna, vilket gör att företag med 
högre produktionskapacitet har en fördel. Stordriftsfördelar kan därmed antas vara 
ett hinder för små medicinsktekniska företag. 

Jan Svenonius nämnde att även upphandlarna påverkas av marknadsföring, och att 
ett varumärke i det närmaste kan bli synonymt med en viss produkt. Företag som varit 
på marknaden har fördelar i form av produktdifferentiering gentemot Irradia AB. 
Detta är dock inte ett direkt hinder då enbart Irradia AB tillverkar terapeutiska lasrar i 
Sverige. 



 

 
 

80

 
Kapitalresurser är ett etableringshinder som har en stark koppling till 

stordriftsfördelar, så även det kan antas vara ett hinder för de små, nyetablerande 
företagen. 

Omställningskostnaderna i den offentliga sjukvården gäller både för 
produktinstallationen och för utbildning av produktanvändningen. Med avseende på 
terapeutiska lasrar skulle omställningskostnader för utbildning vara ett hinder. 

Kostnadsfördelar kan generellt sett inte ses som ett stort hinder i branschen, med 
tanke på att fokus ligger på produktutveckling och inte resursförädling.  

Den statliga politiken är ett betydande hinder i den offentliga sjukvården. Stor 
betydelse läggs på produktsäkerhet. Nya företag med nya produkter måste därför 
accepteras på expertnivå (se analys på meganivå för fördjupad analys). 
 
Utöver dessa variabler kan nätverk ses som ett hinder. Tidigare relationer är väldigt 
viktiga vid enklare upphandlingsformer, där annonsering inte är ett formellt krav. 
Upphandlaren kan då rikta sig direkt mot en eller ett par leverantörer.  

När det gäller upphandling finns det möjlighet att den upphandlande enheten blir 
låst vid en viss leverantör. Detta kan bero på att upphandlarna vill hålla ett lågt antal 
fabrikat, eller att leverantören har tillbehör till befintlig utrustning, vilket kan öka 
kompabiliteten i köparens verksamhet. De tekniska nätverksbindningarna, enligt 
nätverksteorin enligt Hammarkvist et al, är alltså betydelsefulla på marknadsnivån. 

Dessutom kan relationer med myndigheter vara viktiga då det gäller exempelvis 
säkerhetskrav på produkterna. Riktlinjerna bestäms på statlig politisk nivå av SBU i 
samarbete med Socialstyrelsen. För en mer ingående analys av denna del, se analysen 
av expertnätverket.  
 
Strategi 
 
Irradia AB tillverkar som enda svenska företag terapeutiska lasrar. Detta gör att de har 
en unik produkt. Fokus ligger på produktutvecklingen. Den basstrategi som då ligger 
närmast Irradia ABs strategi är differentieringsstrategin.  

Tillämpning av differentieringsstrategin är lämplig då de etablerade aktörerna kan 
tänkas ha stordriftsfördelar, större kapitalresurser och andra kostnadsfördelar. Detta 
beror på att om Irradia ABs produkter skulle vara önskade i den offentliga sjukvården, 
så skulle det finnas få direkta konkurrenter som företaget måste tävla mot.  

Företaget har inte samarbetat med konkurrenter. Detta skulle kunna vara ett sätt att 
exempelvis använda sig av redan skapade marknadsföringskanaler. Försök till 
myndighetskontakterna har misslyckats. Detta har lett till att den potentiella 
marknaden minskat för Irradia AB. Nätverkande har alltså tillämpats, men i relativt 
liten utsträckning.  
 
Analysen här tyder på att Irradia AB har tillämpat en strategi som är lämplig med 
tanke på de hinder som kännetecknar den offentliga sjukvårdsmarknaden. Svagheten 
ligger dock i nätverkandet/relationsskapandet, som är oerhört viktigt för att företaget 
skall kunna skapa utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden. 
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5.2 Expertnätverket 
Analysen av expertnätverket har delats upp på signifikanta aktörer och övriga aktörer.  
 
Vad gäller nätverk tyder svarsmaterialet från intervjuerna på att bindningarna mellan 
aktörerna huvudsakligen är sociala och kunskapsmässiga. 

5.2.1 Signifikanta aktörer 
Intervjun med Torsten Mossberg tyder på att Socialstyrelsen utan tvekan kan ses som 
en signifikant aktör i det undersökta nätverket. Det rådde dock ingen tvekan om detta 
innan intervjun genomfördes. SBU har ett nära samarbete med Socialstyrelsen, och 
ingår då i de signifikanta aktörerna. Socialstyrelsen och SBU kan ses som de mest 
signifikanta aktörerna, då de formar riktlinjer utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet, vilket gäller för SBU, och utövar tillsyn, vilket gäller för Socialstyrelsen.  
 
Intervjun med Matti Anniko tyder på att han kan ses som en signifikant aktör. Detta 
motiveras bland annat av posten i privatläkarföreningen för önh och även av 
medlemskapet i anrika Barány society. 

Christer Carenfelt kan även ses som en signifikant aktör, då han varit ordförande i 
privatläkarföreningen för önh och även är VD för Sophiahemmets önh-klinik. 
 
Föreställningar 
 
Intervjuerna med Matti Anniko och Christer Carenfelt har visat att hörselsjukdomar är 
ett mycket komplext område. Detta gör att en redogörelse av vad som är rätt eller fel 
definition av exempelvis tinnitus inte skall granskas av författarna till denna uppsats. 
Vad som är intressant, däremot, är om och  i så fall hur definitionerna skiljer sig i 
nätverket.  
 
Vad gäller nätverksstrukturer så gav Carenfelt tydliga svar på frågorna som gällde 
detta område. I en av frågorna nämndes ordet nätverk, ett ord som Carenfelt sedan 
själv använde. Carenfelt använde även ordet ”kollektivet” i samband med en 
diskussion om begreppet ’vetenskap och beprövad erfarenhet’. (Carenfelt) 
 
Matti Anniko nämnde behovet av kontrollerade studier. Han ville dock även lyfta fram 
den enskilda observationens betydelse. (Anniko) 
 
Dominerande idéer 
 
”Vetenskap och beprövad erfarenhet” skall ligga som grund för evidensbaserad vård i 
Sverige. Uppfattningen av vad begreppet står för varierar mycket i expertnätverket. 
Enligt Normanns teori om idésystem speglar de signifikanta aktörerna de dominerande 
idéerna, utan att de har behövt skapa dem. Analysen tyder på att de aktörer som kan 
ses som signifikanta aktörer också generellt sett har tydliga uppfattningar om 
definitioner och riktlinjer.  

Ett exempel på detta gavs i intervjun Christer Carenfelt, som bland annat gav 
följande beskrivning i samband med en fråga om forskning på nya metoder:  
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[…] 1A kallas det när det verkligen är visat av två oberoende grupper och det är placebo, 
randomiserat och så vidare. (Carenfelt)   

 
Definitionen på SBU:s hemsida ligger på samma linje:  

 
Evidensstyrka 1 - Starkt vetenskapligt underlag 
Minst två oberoende studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt. (SBU)  

 
Notera Torsten Mossbergs svar på att det kan vara svårt att tillämpa kraven på 
vetenskap och beprövad erfarenhet för vissa behandlingsmetoder, t ex att kirurgiska 
ingrepp inte kan utvärderas i dubbelblinda studier: 
 

Det är alltså ett relativt begrepp egentligen. Det är ju intressant att vi har det i Sverige. Men det 
finns ju dem som tycker att det här begreppet är lite för oklart, lite för luddigt. 
Tillsynsutredningen, en statlig utredning, som har kommit med ett betänkande nyligen, föreslår 
att tillsynen ska baseras på enbart lagstiftningen, och då skulle man inte kunna använda 
begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet som grund. De är ju lite svårt därför att det är på 
grunden vetenskap och beprövad erfarenhet man gör bedömningar (tillsammans med 
lagstiftningen).  (Mossberg) 

 
Svaret ovan tyder dock på att detta problem kan få en lösning genom 
tillsynsutredningen som nämns ovan. Detta svarar även mot Normanns teori om 
idésystem, som pekar på att en marginell förändring av idésystemet krävs för att 
nyrekrytering i en organisation skall fungera. Om organisation översätts till nätverk 
och nyrekrytering översätts till nyetablering, så blir sambandet tydligare.   
 
Anniko och Carenfelt hade samstämmiga åsikter när det gällde laserbehandling. De 
påpekade att gränsen mellan spontanläkning och förbättring vid laserbehandling inte är  
ordentligt utredd, och att en sjuksköterska inte bör avgöra detta. Både Carenfelt och 
Anniko ansåg att det saknas korrekta studier, som skulle svara mot vetenskap och 
beprövad erfarenhet, för laserbehandlingen som Mikael Bäckman bedriver. 
 
Med hänsyn till spelregler för nyetablerare är det bra att de signifikanta aktörerna 
känner till SBU:s definition av riktlinjerna och hur dessa kan tillämpas på 
laserbehandlingen. Analysen visar dock även att begreppet ”vetenskap och beprövad 
erfarenhet” kan vara svårt att tillämpa för andra behandlingsmetoder. 
 
Spänningsutfall 
 
Intervjun med Christer Carenfelt bekräftar att han anmält Mikael Bäckman/Audio 
Laser-Kliniken till Socialstyrelsen. Motivet till detta beskrev Carenfelt på följande 
sätt:  
 

Vi vill ju inte bli indragna i något som är suspekt, vi vill inte ha vårt namn i annonserna. Och det 
fall som han refererade till, det var ju rent löjeväckande. Det var en patient med plötslig dövhet 
som spontanläkte eller blev bra på hans behandling. Hur ska han kunna skilja de två sakerna åt? 
Det är en omöjlighet, och vi vill absolut inte figurera i det förrän det är evidensbaserat. 
(Carenfelt) 
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Än en gång kan det konstateras att de studier som finns på området inte är tillräckliga 
enligt aktörerna i expertnätverket. Vad som är spontanläkning och vad som är 
förbättring genom laserbehandling har alltså inte utretts tillräckligt noga. Detta i 
samband med att Mikael Bäckman refererat till Sophiahemmet verkar vara motivet till 
att anmälan gjordes. 
 
Torsten Mossberg på Socialstyrelsen gav följande svar på varför talan väcktes mot 
Mikael Bäckman: 

 
Väcka talan mot handlar det inte om, utan vad vi gör i sådana här sammanhang är att vi yrkar på 
en påföljd i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. En påföljd är en erinran eller varning. En 
påföljd innebär ju inget annat än att vedebörande ska rätta sig efter det regelverk som finns. Vi 
kan också t.ex. yrka på en indragning av legitimationen. Sen kan påföljden överklagas i 
länsrätten. Vi har inte något att göra med personen. Vår skyldighet är ju att driva frågor av det 
här slaget så att vi får något slags prejudikat i frågan om är det här är en behandling som kan 
betraktas som vetenskap? Hur pass allvarligt är det här utifrån patientsäkerhetsaspekter? Den 
bedömningen görs också i ansvarsnämnden, om metoden är tveksam, men kanske ofarlig. 
(Mossberg) 

 
Även här är det tydligt att de genomförda studierna för laserbehandling inte anses som 
tillräckliga. Noterbart är dock att detta har lett till en granskning av laserbehandling, 
medan många andra metoder som tillämpas idag inte alltid kan sägas ha bättre 
vetenskapligt underlag. 
 
Torsten Mossberg gav ett utförligt svar på hur nyetablerare bör gå tillväga med nya 
metoder: 
 

Det är verkligen aktuella frågor därför att vi har f.n. några sådana metoder, t ex om 
elektromagnetisk behandling av cirkulationsrubbningar, att ta ställning till. Den kan sägas vara 
en ny metod i Sverige, Om du är hälso- och sjukvårdspersonal så får du inte jobba med saker som 
inte är vetenskap och beprövad erfarenhet, och är en metod inte utprövad ur patientsäkerhet, då 
måste den ju prövas, och du får inte använda metoden om du inte gör det ur ett vetenskapligt 
studieperspektiv. En lösning är ju då för de som vill använda en ny metod i Sverige att göra en 
plan, en forskningsplan som man anmäler till etisk kommitté. Då kan man ju använda metoden 
och utvärdera den. Men du kan inte utan vidare som sjukvårdspersonal behandla patienter med 
metoder som inte betraktas som vetenskap och beprövad erfarenhet. De kan då likställas med 
kvacksalveri. Så det finns faktiskt en mycket tydlig gräns. (Mossberg) 

 

5.2.2 Övriga aktörer 
Föreställningar 
 
Även bland dessa aktörer var synen på exempelvis tinnitus att det är något oerhört 
komplext. Den psykologiska aspekten framhävdes av många respondenter. Per-G. 
Lundquist sammanfattade det väldigt väl: 
 

Tinnitus är ett väldigt svårt område, därför att i en del fall kan man med säkerhet säga att tinnitus 
uppkommer i innerörat, men det är inte alltid så. Tinnitus kan mycket väl uppkomma högre upp i 
det centrala nervsystemet. Det finns idag ingen behandlingsform av tinnitus som är allmängiltig, 
utan det behöver utredas mycket ordentligt. Den psykologiska behandlingsformen kan vara 
väldigt bra, framför allt när det gäller centralt förorsakad tinnitus. (Lundquist) 
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Om befintliga behandlingsmetoder sades följande av Helge Rask-Andersen:  

 
Det finns tyvärr ingen riktig behandling mot tinnitus. Däremot blir ungefär hälften av patienterna 
med cochleaimplantat bättre i sin tinnitus när de har implantatet på. Det är inte bara en 
maskeringseffekt, utan det är en uppenbar elektrofysiologisk process. Det finns inget bot mot 
tinnitus. Behandla kan man göra, men det finns inget sätt att ta bort tinnitus. (Rask-Andersen)  

 
Helge Rask-Andersen gav följande svar på huruvida han känner till SBU:s krav på 
vetenskaplighet: ”Det skall vara en prospektiv, randomiserad, placebokontrollerad 
studie.” Han nämnde även att den som bedriver verksamhet med en ny metod bör 
genomföra en studie med en vetenskapligt skolad person. (Rask-Andersen) 
 
Erik Borg ansåg att projektformen, med utvärdering i referensgrupper, är lämplig. Han 
påpekade också att forskarna ofta har svårt att snabbt ge sig in på nya 
forskningsområden på grund av resursbrist.  

Erik Borg sade följande om huruvida forskningsresultat kan negligeras på grund av 
det land där studien genomfördes: 

 
Nej, det handlar om forskaren och forskargruppen. Om det är en forskargrupp som man inte 
känner till, men som kommer från till exempel Harvard eller Cambridge blir man mer nyfiken. I 
slutändan tittar man ju på rapporten som sådan. Kommer den från en okänd grupp vid ett okänt 
universitet, då tittar man noggrannare på den. Man färgas säkert i viss mån av 
universitetshänvisningar, och det är klart att vissa länder har fler högt rankade universitet. Men 
forskningsskandalerna kommer ju från de mest välrenommerade universiteten. Inga går fria. Man 
skall inte påstå att man är oberoende av övergripande värderingar, men är mest på grupplanet 
som man bedömer forskaren och forskningsgruppen. (Borg) 

 
Notera att en stor del av studierna på laserbehandling har genomförts i östra Europa. 
 
Ulf Rosenhall gav ett utförligt svar om resurser och ny forskning: 
 

Har man fått, på mindre konventionella sätt, någon form av behandling som verkar hjälpa, så är 
det väldigt bra om man kan göra en kontrollerad studie, och man dessutom kunde göra det på 
någon institution där man inte varit frälst för en metod. Det är jag inte alls negativ till, men då 
ska man veta att det är väldigt dyrt och krävande att göra det här. Jag har varit inställd på att vi 
skulle göra det här, men vi har inga resurser att göra en sådan studie på det. Men det vore väldigt 
bra om man kunde visa att det här har någon effekt. Sedan skulle jag också tycka att det vore bra 
om man gjorde en utvärdering av den litteratur som finns. Det här har jag föreslagit att SBU 
skulle göra, att gå igenom all behandling såsom KBT. (Rosenhall) 

 
Rosenhall anser alltså att SBU bör se till att forskningen på området utökas. Detta är 
rimligt med tanke på att Socialstyrelsens granskning av laserbehandlingen visade på 
att den inte svarar mot vetenskap och beprövad erfarenhet. 
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När det gäller laserbehandling av exempelvis tinnitus var respondenterna tveksamma 
till om det verkligen kan fungera. Det argument som de flesta nämnde var att 
laserljuset har svårt att nå ända fram till innerörat. Professor Per-G. Lundquist gav ett 
utförligt svar på detta: 
 

När det gäller laserbehandlingar så råder det delade meningar om det kan vara farligt för 
innerörat eller inte. Tanken med laserbehandling är ju att lasereffekten skulle då stimulera till 
förbättrad blodcirkulation, och påverka hörsel- och balansceller, men det finns inga sådana 
belägg. Det som är mycket anmärkningsvärt är att i de laserbehandlingar som utförs så 
absorberas i stort sett hela laserenergin i hörselgången och trumhinnan, och när det kommer fram 
till mellanörat så är det så försvagat att det inte kan genomtränga benkapseln till innerörat. 
(Lundquist) 

 
Gerhard Andersson var en av dem som inte trodde på laserbehandling av tinnitus [se 
bilaga: Mikael Bäckmans mejlkorrespondens med Gerhard Andersson, från 1999]. 
Vilken föreställning Gerhard Andersson har idag, i frågan om laserbehandling, är inte 
känt då författarna inte lyckades nå respondenten för en intervju.  
 
 
Följsamhet/internalisering 
 
Det faktum att ”vetenskap och beprövad erfarenhet” kan uppfattas som ett svårt 
begrepp visade sig i flera av intervjuerna. Detta kan tyda på att om begreppet inte är 
tillräckligt klart definierat på den högsta nivån så kan det innebära att aktörer på lägre 
nivåer inte kan bilda sig en klar uppfattning om vad som egentligen gäller.  
 
Bristen på resurser gör att forskarna har svårt att snabbt ge sig in på nya 
forskningsområden, enligt Erik Borg och Ulf Rosenhall. Därför är Socialstyrelsens 
yttranden väldigt viktiga för övriga aktörer i expertnätverket.  

Ulf Rosenhall syftar till Socialstyrelsen när det gäller laserbehandling av tinnitus: 
 
Jag har själv arbetat med en mycket omfattande SBU-undersökning om hörselapparatseffekter 
och sådant, och det är ett enormt arbete man lägger ner på det där. Men är det ett 
forskningsområde som är angeläget så bör man göra det. Det finns olika grader, SBU har kortare 
studier som heter ’Alert’-studier. De är inte lika omfattande som en vanlig ’gul’ rapport, men de 
har lite mer kondenserade studier. Det vore väldigt bra, eftersom det här är ett kontroversiellt 
område. Socialstyrelsens vetenskapliga råd har tagit ställning till att det här inte är en 
vetenskapligt beprövad metod. (Rosenhall) 

 
Rosenhall svarade även på frågan om professorerna följer det som Socialstyrelsen 
kommit fram till eller om dem vill bilda sig en egen uppfattning om laser. Han sade att 
han inte skulle ha något emot att titta på det, men att han själv inte har resurser som 
skulle möjliggöra detta. (Rosenhall) 

Rosenhall säger bland annat följande om studier på laserbehandling: 
 
Jag har tittat en del på de här studierna, och de har ju inte varit så kontrollerade. När det gäller 
det här så borde man ha en del förutsättningar för … t ex att man har någon form av fysiologisk 
förklaring till varför en metod kan fungera. När det gäller mjuklaser så ger man då väl koherent 
ljus mot örat, och det borde ju ge en värmeeffekt, ganska ytligt då. Man kan ju inte räkna med att 
det tränger in så långt, det där. De [studier] jag har sett har inte varit kontrollerade, blindade men 
det är möjligt att de har gjort en blindad undersökning. Sedan hur den är gjord vet jag inte. 
(Rosenhall) 
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Detta gör att det kan skapas en viss följsamhet. Den orsakas främst av brist på 
resurser, d v s inte nödvändigtvis på grund av brist på intresse. De idéerna som följs 
kommer då från Socialstyrelsen och SBU. Dessa får därför ses som de mest 
signifikanta aktörerna av de som ingår i undersökningen. 
 
Följsamheten mellan exempelvis professorer inte är uppenbar, då föreställningar i stort 
sett motsvarar spänningsutfallen. 
 
Spänningsutfall 
 
Helge Rask-Andersen svarade följande på frågan om han tror att laser kan vara farligt: 
 

Det kan vara farligt. Jag anser att man inte bör bedriva sådan verksamhet med icke medicinskt 
skolad personal. Jag är inte någon som direkt tycker att det vore jätteintressant att forska på det, 
jag tror att det finns bättre sätt. Han som bedriver verksamheten är skyldig till att göra en sådan 
undersökning, innan man går ut till patienterna och gör reklam om att det är något man kan 
använda. (Rask-Andersen) 

 
Spänningsutfallet kan i detta fall beskrivas som utstötning. 
Privatläkare X sade följande om Mikael Bäckman:  
 

Han ställer ultimatum och är inte tillräckligt ödmjuk. Han skulle kunna etablera sig på ett helt 
annat sätt. (anonym privatläkare)  

 
Detta kan förklara utstötningen som Bäckman personligen råkat ut för i kontakt med 
expertnätverket. Korrespondensen mellan Mikael Bäckman och Gerhard Andersson, 
som återfinns i bilaga, visar tydligt på Bäckmans sätt att agera. Det är förståeligt att 
detta kan upplevas som negativt. Fördelen med den offensiva framtoningen är att han 
kan komma längre, medan nackdelen är att han kan ha svårt med nätverkandet, då de 
sociala bindningarna är oerhört viktiga.  
 
Laserbehandling av tinnitus är inte den enda metoden på området som saknar 
vetenskaplig grund, men ändå har den stött på ett större hinder än t ex psykoterapi. 
Notera Erik Borgs svar på frågan om det inte räcker med beprövad erfarenhet:  
 

Man måste ju visa i studier att det ger en positiv effekt. Beprövad erfarenhet är ju accepterat i 
Sverige, men man måste sträva efter att belägga den beprövade erfarenheten med någon form av 
studie. Många metoder är dock svåra att studera, såsom psykoterapi. Därmed blir de metoderna 
kontroversiella. (Borg) 

 
Erik Borg anställdes som Socialstyrelsens vetenskapliga råd i laserfrågan. Borgs 
föreställning om tinnitus är att patienten inte aktivt bör behandla den, därför att det kan 
störa habituéringen. (Borg) Erik Borg kom fram till att laserbehandlingen inte svarar 
mot vetenskap och beprövad erfarenhet [se bilaga: Erik Borgs yttranden för 
Socialstyrelsen]. Borg behövde kompletteras som vetenskapligt råd, vilket kan ha 
berott på att hans föreställningar och kunskapsbakgrund ligger långt ifrån 
laserområdet. 

Per-G. Lundquist fick som vetenskapligt råd komplettera Borg i laserfrågan. 
Intervjun tyder på att hans uppfattning om laserbehandling är tydlig. Lundquist kom 
även han fram till att laserbehandlingen inte svarar mot vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Även Lundquist kom med diskutabla yttranden om laserbehandling [se 
bilaga: Per-G. Lundquist/Jan Tunér kommenterar Per-G. Lundquists yttranden]. 
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När det gäller studierna på laserbehandling av tinnitus var Per-G. Lundquists svar väl 
sammanfattande: 
 

Patienterna skall utredas på standardiserade sätt, med t ex audiogram. Man kan ju, tyvärr, inte 
jämföra de flesta av dessa positiva laserbehandlingsstudier, då de gjorts på olika sätt. Man 
redovisar inte patienturvalskriterierna och har oftast för små grupper. Man har inga kontrollfall. 
Så att det är inte lätt. (Lundquist) 

 
Vad gäller negativa studier känner Ulf Rosenhall till att kritik riktas mot de låga 
doserna som använts. Sex negativa studier återfinns i bilaga. Där finns även Lars 
Hodes kommentar på både positiva och negativa studier. 

Författarnas granskning av material från Hahn och Prochazkas studie med 200 
patienter bekräftar det som några av respondenterna har påpekat. De 200 patienterna, 
som behandlades i tre år, fick laserbehandling. Det fanns även en placebogrupp med 
31 patienter, men detta anser författarna vara allt för lite med tanke på att 200 fick 
behandling. Dessutom saknas en ordentlig kontrollgrupp, vilket många av 
respondenterna nämnt. 
 
Noterbart är att exempelvis psykoterapi inte förklarats som illegitim i samma 
utsträckning som laserbehandling. Detta kan bero på att aktörerna inte kan ställa 
samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet på många av de andra 
behandlingsmetoderna. 
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6 Resultat 

6.1 Den offentliga sjukvårdsmarknaden och Irradia AB 
Intervjun med Lars Hode tyder på att intresset för terapeutiska lasrar ökar bland de 
som arbetar i den offentliga sjukvården. Analysen visar också att nya produkter i den 
offentliga sjukvården ofta förknippas med risken att det inte fungerar på önskvärt sätt. 

Det intressanta med denna risktyp är att den sammanfaller med åsikterna i 
expertnätverket om laserbehandling av t ex tinnitus. Aktörerna i nätverket var i stort 
sett eniga om att det inte fungerar. 

Irradia AB måste kunna reducera riskuppfattningarna och öka intresset för att 
skapa förutsättningar för utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden. Företagets 
terapeutiska lasrar har flera fördelar och är kompatibla med de flesta miljöer. Den 
tekniska komplexiteten för produkterna är inte särskilt hög, men däremot är 
användningen av dem mer komplex. Irradia AB erbjuder utbildning för att lösa detta. 
Observerbarheten är inte hög när det gäller de terapeutiska lasrarna, vilket gör att 
tester och studier får en stor betydelse. 
 
Analysen tyder på att köparnas förhandlingsstyrka inte är särkilt stor. Irradia AB har 
däremot förutsättningar för styrka i förhandlingssituationer. 
 
Vad gäller service ställer undersökta aktörer i den offentliga sjukvården krav på 
fullservicegaranti i minst ett år, med krav på hög tillgänglighet i servicen.  

Irradia AB har goda förutsättningar att svara mot dessa krav då service är det 
område de är starka på. Garantin som ges är minst 12 månader, vilket motsvarar 
offentliga sjukvårdens minimikrav. Kunskapen och teknologin finns relativt centralt 
beläget i Stockholm, vilket är en fördel för Irradia AB gentemot utländska 
konkurrenter. Servicekostnadsmässigt tyder undersökningen inte på några hinder för 
Irradia AB. 
 
Den offentliga sjukvårdsmarknaden innehåller en rad etableringshinder för små 
företag med nya medicinsktekniska produkter.  De stora företagen på området har 
stordriftsfördelar, har kapitalresurser och vissa kostnadsfördelar. Relationerna är 
speciellt viktiga vid enklare upphandlingar, då upphandlaren kan rikta sig direkt till en 
eller ett par leverantörer. Detta är ett hinder för företag som inte har uppbyggda 
relationer med upphandlande enheter.  

Intervjuerna med upphandlingscheferna visade på betydelsen av  ”back door 
selling”, som innebär löpande bearbetning av exempelvis brukare och 
medicintekniker.  Intervjun med Mikael Wickström bekräftade att upphandlarna har 
svårt att bedöma helt nya tekniker, de vet ofta inte vilka de ska rikta sig mot och hur 
företaget marknadsför sig.  

Myndigheternas tillsyn kan också vara ett hinder för företag med nya produkter, 
även här är nätverkande och relationer viktigt. 

Irradia AB har tillämpat en differentieringsstrategi, vilket lämpar sig bra gentemot 
hinder såsom stordriftsfördelar, kapitalresurser och övriga kostnadsfördelar. Företaget 
har dock inte samarbetat med konkurrenter, och försök till myndighetskontakterna har 
misslyckats. Detta har lett till att den potentiella marknaden minskat för Irradia AB. 
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Etablerade nätverk som hinder är stort för Irradia AB på den offentliga 
sjukvårdsmarknaden. 
 
Värt att notera är att utformandet av kravspecifikationer sker utifrån önskade 
funktioner, vilket gör att alla företag som uppfyller de kraven med sina produkter kan 
delta i anbudsgivningen. Därmed skapas ett öppnare system för upphandlingarna i den 
offentliga sjukvården. 
 
Jämförelsen mellan den offentliga sjukvårdsmarknaden och Irradia AB kan 
sammanfattas på följande sätt: 
 
  Offentliga sjukvårdsmarknaden Irradia AB 
Köparbehov (teori: 
involveringsteorin) kontra produkten 
(faktorer som påverkar köpbeslut) 

Ny produkt medför hög 
riskuppfattning                            
Relevansen ökar, blandade åsikter  
Relevansuppfattning på marknaden 
påverkas av experters åsikter 

Stora relativa fördelar                       
Hög kompabilitet                             
Relativt låg komplexitet för produkt, 
högre för användningen                    
Erbjuder utbildning  
Låg observerbarhet  

Strukturmässig position: Köparens 
förhandlingsstyrka kontra 
leverantörens förhandlingsstyrka 
(konkurrensstrategier) 

Köper stora volymer                         
Produkterna är inte 
standardiserade                          
Gör relativt små vinster                     
Produkterna har en viktig funktion i 
verksamheten                                 
Har inte full information 

Egentliga substitut saknas               
Målkundgruppen är en viktig kund 
(ur ekonomiskt perspektiv)                
Produkten är en viktig komponent i 
kundens verksamhet                        
Produkterna i branschen är 
differentierade                                 

Servicekostnader kontra resurser 
(konkurrensstrategier) 

Krav på fullservicegaranti, minst ett 
år. 
Krav på hög tillgänglighet                 
Provuppställning är ett möjligt krav 

Irradia AB fokuserar på service 
Garanti vanligen på 12 månader 
Egen serviceverkstad  
Kunskap och teknologi i Sverige 

Etableringshinder 
(konkurrensstrategier/nätverksteorin) 
kontra strategi 
(konkurrensstrategier) 

Stordriftsfördelar                              
Kapitalresurser                                
Övriga kostnadsfördelar                    
Statlig politik                                    
 
Nätverkande viktigt med tanke på 
relationernas betydelse                     

Differentiering som strategi 
 
Samarbetar med 
komponenttillverkare         
Samarbetar inte med konkurrenter
Försök till myndighetskontakter 
-> Lite nätverkande 
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6.2 Expertnätverket 
Analysen visar att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, som kan ses som 
en dominerande idé i expertnätverket, inte är helt enkelt att definiera. 

Analysen visar också att de mest signifikanta aktörerna i nätverket har en klar 
uppfattning av SBU:s riktlinjer, och hur dessa skall tillämpas på laserbehandlingen. 
Bland övriga aktörer som ingått i undersökningen har uppfattningen om vilka krav 
som gäller för laserbehandlingen också varit tydliga. 

Analysen tyder dock på att respondenterna inte har en klar uppfattning om hur 
kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet kan tillämpas på andra 
behandlingsmetoder, såsom kognitiv beteendeterapi. 
 
När det gäller synen på laserbehandling av hörselsjukdomar är många i 
expertnätverket tveksamma till om det verkligen fungerar. I och med att inga korrekta 
studier gjorts, enligt aktörer i expertnätverket, har det inte kunnat påvisas huruvida det 
verkligen fungerar eller inte. En genomgång av några studier visar på att kritiken är 
befogad, då det finns brister. De flesta aktörer i expertnätverket har åtminstone slagit 
fast att laserljuset vid de aktuella effektnivåerna inte är farligt, oavsett de doser som 
vanligtvis används.  

Undersökningen visar också att det kan vara svårt att kräva vetenskap och 
beprövad erfarenhet för andra behandlingsmetoder. Ett exempel är att det inte kan 
genomföras dubbelblinda studier på kognitiv beteendeterapi, KBT. Ändå har just 
laserbehandlingen förklarats illegitim för behandling av hörselsjukdomar. 
 
Mikael Bäckman har inte lyckats med att skapa framgångsrika relationer med aktörer i 
expertnätverket, vilket till stor del beror på hans eget agerande. Detta har lett till att 
han inte fått någon hjälp med att genomföra någon stor, kontrollerad studie. 
Konsekvensen av det är att experterna förklarat behandlingsformen illegitim. 
Spänningsutfallet motsvarar därmed utstötning. 
 
Viss följsamhet har noterats när det gäller betydelsen av Socialstyrelsens yttranden. 
Professorerna har ofta inte resurser att snabbt kunna undersöka nya metoder, vilket gör 
att de måste lita till yttrandena. Om det finns fel, som missgynnar nyetableraren, i 
Socialstyrelsens uttalanden kan detta skapa en misstro till nyetableraren i hela 
expertnätverket.  
 
Flera av respondenterna önskar en utförlig litteraturgenomgång och bättre studier, då 
behandling av hörselsjukdomar kan ses som ett kontroversiellt område.  
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6.3 Samband mellan marknadsnivå och meganivå 
Analysen av Irradia ABs möjligheter gentemot den offentliga sjukvårdens egenskaper 
tyder på att företaget har goda förutsättningar. På marknadsnivå är de hinder som 
analyserats inte oöverkomliga för Irradia AB. Trots detta har de inte lyckats skapa 
utbyte med den offentliga sjukvårdsmarknaden.  

Intervjun med Lars Hode visade på att uppfattningen av relevans och risk i den 
offentliga sjukvårdsmarknaden kan påverkas av experternas åsikter. I och med att 
analysen av expertnätverket visar att produkterna på vissa behandlingsområden 
förklarats illegitim, så är inte aktörerna i den offentliga sjukvården benägna att köpa 
Irradia ABs produkter. Detta beror på att risken för att produkten inte skall fungera 
upplevs som den viktigaste i den offentliga sjukvården. 
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7 Slutsatser 
Problemformuleringen var följande: 
 
Vilka faktorer är viktiga för att små företag inom den svenska medicintekniska sektorn 
skall kunna sälja nya produkter till den offentliga sjukvården? 
 
Undersökningen tyder på att små företag med nya produkter kan stöta på hinder på två 
nivåer. På meganivå måste produkterna accepteras av exempelvis professorer. På 
marknadsnivå har små företag små resurser att använda sig av.   
 
I den evidensbaserade vården finns höga krav på att korrekta, vetenskapliga studier 
genomförs. Undersökningen tyder på att korrekt genomförda studier är ett måste för 
att företag med helt nya, komplexa medicinsktekniska produkter skall kunna etablera 
utbyte med den offentliga sjukvården. Därmed är samarbete med bland annat forskare 
och professionella statistiker en viktig faktor för nyetablerare med helt nya tekniker. 
Undersökningen tyder dock även på att begreppet ”vetenskap och beprövad 
erfarenhet” kan vara svårt att tillämpa på vissa behandlingsformer. 
 
På marknadsnivån gäller det att få företaget att synas mycket. Större företag som har 
varit etablerade en längre tid har generellt sett större resurser att satsa på exempelvis 
marknadsföring. Produktanvändningen och upphandlingsprocesserna på den offentliga 
sjukvårdsmarknaden gör att relationer får stor betydelse. Därför kan det vara bra för 
mindre företag att satsa på nätverkande och relationer med brukare, medicintekniker 
och upphandlare. 

Nyetablerare som inte lyckats skapa utbyte med den offentliga sjukvården kan tills 
vidare satsa på utbyte med den privata vården. Därmed kan de bygga upp resurser 
parallellt med försöken att nå den offentliga sjukvårdsmarknaden. 

Många av de etableringshinder som finns på den offentliga sjukvårdsmarknaden 
kan antas ha en stark koppling till faktorer såsom stordriftsfördelar och kapitalresurser. 
Därför kan differentiering vara en lämplig strategi för nyetablerare, med tanke på att 
kravspecifikationer utformas utifrån önskade funktioner. Att erbjuda utbildning till 
kunderna kan vara nödvändigt om produkten är komplex.  
 
Undersökningen tyder på att den viktigaste faktorn för lyckad nyetablering är att i 
första hand bearbeta aktörerna i expertnätverket. Om dessa aktörer inte har en positiv 
uppfattning av produkterna är sannolikheten liten att företaget lyckas skapa utbyte 
med den offentliga sjukvårdsmarknaden.   
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8 Kritisk granskning 

8.1 Validitet 
Validitet innebär att valda metoder och insamlade data skall vara relevanta med 
avseende på problemformulering och syfte. Dessutom skall resultaten i så stor 
utsträckning som möjligt stämma överens med verkligheten. (Sjövall & Wahlbin 
2001: 304-306) 
 
Validiteten i denna uppsats är hög på så sätt att intervjuer används som primär 
datainsamlingsmetod. Intervjuerna innebär att data fås utan ”mellanhänder”. Dessutom 
är det så att Lars Hode är en av de mest kunniga inom laserterapi i Sverige. De aktörer 
som intervjuas i expertnätverket kan även de klassas som mycket kunniga på 
ämnesområdet. 

Svagheten när det gäller validitet är att antalet fallstudieobjekt är begränsat. Fler 
fallstudieobjekt skulle givit ökad validitet men tidsbegränsningen omöjliggör bredare 
urval. 
 
Valet av telefonintervjuer motiveras av att respondenterna inte finns samlade på en 
plats, utan befinner sig på flera olika platser såsom i Uppsala och Linköping. 
Telefonintervjuerna medför att författarna inte behövt resa mellan platserna. Dessutom 
har författarna då haft möjlighet att använda dator för snabb informationshämtning i 
samband med intervjuerna. Detta har varit nödvändigt med tanke på den stora mängd 
information som ligger bakom intervjuerna.  

Valet av telefonintervju kan leda till att respondenten inte känner samma säkerhet 
vid intervjutillfället. Endast en av respondenterna upplevde telefonintervjun som ett 
undermåligt tillvägagångssätt, vilket påverkade intervjun. Författarna har tagit hänsyn 
till detta vid transkriberingen. 
 
Författarna har valt metoder som de anser vara mest relevanta för att kunna undersöka 
valt område. Eftersom aktörerna i nätverket främst riktat kritik mot Audio Laser-
Kliniken, och inte Irradia AB, så har Mikael Bäckman valts som källa för 
anvisningsurvalet. Detta leder även till att han hamnar i fokus i analys av 
expertnätverket. En stark koppling till Irradia AB finns dock fortfarande. Det är trots 
allt så att den kritik Mikael Bäckman fått om att behandlingen skulle vara verkningslös 
påverkar Irradia AB, då deras produkter används. [se bilaga: Kommentarer från Lars 
Hode/SLMS] 

Med tanke på vikten av sociala relationer i nätverk så har en hel del fokus lagts på 
Mikael Bäckman. Syftet har varit att visa att det inte bara är produkterna i sig som är 
avgörande för acceptans i nätverket, utan individens beteende kan också leda till 
negativt spänningsutfall. I denna undersökning har detta varit väldigt tydligt. 
 
Värt att notera är att författarna har antagit att Irradia ABs terapeutiska lasrar fungerar 
på åtminstone ett behandlingsområde. Detta antagande görs utifrån att FDA har 
godkänt behandling av karpaltunnelsyndrom med dessa lasrar, att laserbehandling av 
knäartros har fått högsta evidensgrad i Norge samt att det finns en enorm mängd 
studier på området. Författarna inser dock att den vetenskapliga grunden för 
laserbehandling av hörselsjukdomar är svag.  
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Syftet med undersökningen var inte att ta reda på huruvida produkterna fungerar, 
utan vilka uppfattningar aktörerna i expertnätverket har. Dessutom har författarna 
bifogat information för flera studier, för att läsaren skall kunna bilda en egen 
uppfattning om produkterna och metoder som produkterna ger upphov till. 

Validiteten i uppsatsen faller om det skulle visa sig att de terapeutiska lasrarna inte 
fungerar på ett enda behandlingsområde. 
 
En av författarna till denna uppsats har fått behandling vid Audio Laser-Kliniken. Han 
hade kraftig hyperacusis och tinnitus. Hans hyperacusis har försvunnit helt och 
tinnitusnivåerna blev avsevärt lägre. Trots denna erfarenhet menar författaren att han 
har lyckats förbli neutral. Problemet har nämligen uttryckligen diskuterats med den 
andra författaren, och även i uppsatsgruppen, på ett sådant sätt att en vinkling av 
forskningsresultatet har kunnat undvikas.  
 

8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet avser möjligheten att reproducera undersökningen och dess resultat. Det 
kvalitativa angreppssättet anses ge lägre reliabilitet än det kvantitativa, då källorna till 
kvalitativ data är mer föränderliga. (ibid: 306-308) 

I och med valet av kvalitativt angreppssätt är reliabiliteten inte särskilt hög. För att 
hantera detta skall undersökningens upplägg och genomförande beskrivas så tydligt 
och utförligt som möjligt.  
 
Transkriptionen av intervjuerna med aktörer i expertnätverket har återgetts som 
talspråk i textformat. Detta tillvägagångssätt har valts då ämnena som diskuterats i 
intervjuerna inte enkelt kan sammanfattas. I inledningen av intervjuerna har författarna 
trots allt ställt frågan ”kan vi citera dig ordagrant i uppsatsen?”. 
 
Generaliserbarheten är relativt låg i denna uppsats. Detta beror på valet av endast en 
uppsättning fallstudieobjekt och det kvalitativa angreppssättet. Samtidigt är ämnet så 
pass unikt att arbetet förlorar i värde om det görs mer generellt. 

Kombinationen av fokus på hörselsjukdomar och terapeutiska lasrar kan ses som 
ett extremfall när det gäller expertnätverket. Detta minskar generaliserbarheten, men 
samtidigt fås tydliga åsikter från respondenterna. 

Användningen av anvisningsurval gör att undersökningen blir väldigt specifik, 
men samtidigt blir helhetsbilden bättre då fler respondenter, med relevanta kunskaper 
på området, kan nås.  
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Bilagor 
10 Laserterapi 

10.1 Historik 
Redan 1916 introducerade Albert Einstein teorin om stimulerad ljusemission, men det 
dröjde ända till den 7 juli 1960, som Theodor Maiman på en presskonferens 
presenterade den första fungerande lasern, en rubinlaser. LASER är förkortning för 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. I början arbetade man med 
en förkortning av "Light Oscillation by Stimulated Emission of Radiation", men av 
förklarlig anledning blev inte begreppet som då skulle förkortas LOSER särskilt 
populärt i vetenskapliga kretsar. En föregångare till LASER hette MASER, 
Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. (Tunér & Hode 2004:  
8) 
 

10.2 Egenskaper 
När en matt yta belyses med synligt laserljus ser man en sorts grynighet i ljuset vilken 
uppstår genom interferens mellan olika ljusstrålar. Ljusvågor kan adderas på samma 
sätt som när vattenvågor möts, och inom akustiken kallas detta fenomen resonans.  

Koherens betyder ordning. I ljusvärlden får man denna ordning när ljusvågorna 
svänger i resonans med varandra och långa vågtåg bildas. Längden på dessa vågtåg, 
den s k. koherenslängden kan variera från ljuskälla till ljuskälla; från glödlampans 
koherenslängd på någon µm till en laserprobs vågtåg på någon cm upp till 1 m! Ljus 
har alltid mer eller mindre koherens. (Pöntinen 1991) 

Laserljus har ett högre mått av koherens än annat ljus. Fullständigt koherent ljus 
existerar inte. Helt inkoherent ljus existerar inte heller. Däremot finns det olika grader 
av koherens. Schematiskt kan detta illustreras som bilderna nedan visar. (Tunér & 
Hode 2004: 15) 
 

                
 
Exempel på uppmätta effekter av laserterapi: 

• Stimulering av DNA-, RNA- och albuminsyntes  
• Stimulerad ATP-syntes 
• Ökad cellmetabolism  
• Ökad genomblödning  
• Snabbare nybildning av blodkärl  
• Påverkan på immunförsvaret  
• Stimulering av collagensyntesen i huden  
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• Ökning av epitelvävnad vid sårläkning  
• Ökad tensil dragstyrka i sårkanter  
• Ökad enzymfunktion  
• Ökad fagocytos 
• Höjning av aktionspotential hos nervceller  
• Påverkan på endorfinsyntesen  
• Ökad serotoninutsöndring i urinen  
• Prostaglandinsyntes 
• Snabbare bennybildning 

 
(Tunér & Hode 2004: 105) 
 

10.3 Lasertyper och användningsområden 
Förhållandet mellan våglängder, fotoner samt energi beskrivs med följande samband:     

 
λ = c / f    
E = h × f = h × c / λ  

 
där λ = ljusets våglängd [m], c = ljusets hastighet i vacuum [m/s], f = frekvens [Hz],  
E = Energi [Js], h = Plancks konstant 6,626 × 10-34 Js. 

De lasrar som är mest aktuella vid laserterapi är följande: 
 
Indium-lasern (rött ljus, λ = 633 – 650 nm) 

Denna benämning täcker Helium-Neon-lasern (HeNe) och Gallium-Aluminium-
Indium-Fosfid-lasern (GaAlInP)  
Användningsområde: Bäst vid behandling av ytliga sår, munslemhinne- och 
hudproblem, t ex herpes, bältros och ansiktsförlamning. 

Aluminium-lasern (osynligt ljus, λ = 805 – 830 nm) vars fullständiga namn är  
 Gallium-Aluminium-Arsenid-lasern (GaAlAs) arbetar dels kontinuerligt men kan 

även pulsas. Den tränger in 2 – 3 cm i biologisk vävnad.  
Användningsområde: Bäst för behandling av senskador och ligament men utmärkt 
på kärlproblematik, bensår, herpes, bältros och slemhinnor. 

Galliumlasern (osynligt infrarött ljus, λ = 904 nm) GaAs-lasern arbetar alltid med 
 ”pulståg” (pulsfrekvens hos enveloppen: 5 Hz – 10.000 Hz) av hög maxintensitet 
(10 – 50 W  

toppeffekt) under några femtosekunder. Mätningar har visat att inträngningsdjupet 
är 3 – 5 cm beroende på vävnadstyp.  

Användningsområde: Bäst för djupliggande problem i rygg, nacke, axlar och knän, 
tendiniter, artroser och myofasciella smärtor. (ibid: 40-44) 
 

10.4 Behandling och biverkningar 
Vid laserterapeutisk behandling används en så kallad prob, som liknar en penna. 
Proben hålls mot det område som skall behandlas. Vanligtvis tränger laserljuset in 
mellan en millimeter och fem centimeter i vävnaden. Behandlingstiden är oftast 
mellan någon minut och en halvtimme. 
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Det kan hända att smärtan i det behandlade området dyker upp eller ökar mellan 6 
och 24 timmar efter en behandling. Detta kan populärt uttryckt sägas bero på att 
läkningsprocessen satts igång av laserljuset.  

En behandlingsomgång kan omfatta allt mellan en och femton behandlingar. Det är 
vanligt att behandlingstillfällena sker med kortare intervaller inledningsvis, för att 
sedan övergå till längre intervall då läkningsprocessen kommit igång. 
Behandlingen fungerar inte på alla individer. Ungefär tio procent reagerar inte alls 
eller så lite att det inte märks. (http://www.slms.org/pdf/laser-som-laeker.pdf) 
 
Inga bestående biverkningar har konstaterats [sedan forskningen påbörjades 1961]. En 
momentan, snabbt övergående ökning av symptom har i sällsynta fall iakttagits. En 
viss trötthet det närmaste dygnet efter behandling uppstår ofta. (Tunér & Hode 2004: 
105) 
 
Nedanstående genomgång av möjliga biverkningar gäller specifikt för den behandling 
Mikael Bäckman genomför. Materialet har tagits direkt från Bäckmans hemsida:   
 
Biverkningar är oftast högst måttliga och för det mesta kortvariga (dagar). I sällsynta 
fall förekommer biverkningar under en längre tid (veckor och månader). Eftersom 
behandlingseffekter kan fortgå under flera månaders tid efter behandling kan även 
biverkningar förekomma under längre tid, men det är relativt sällsynt med långvariga 
biverkningar. Inga permanenta biverkningar har kunnat iakttas vare sig i studier eller 
vid klinisk behandling. I dessa studier och de rapporter som baserar sig på klinisk 
verksamhet, framför allt tinnitusbehandling, finns det tusentals behandlade patienter. 
Inga skador eller permanenta biverkningar av behandlingstypen har rapporterats. De 
som får kraftiga, tillfälliga biverkningar får ofta ändå en positiv effekt av behandlingen 
när biverkningarna gått över; det gäller på såväl tinnitussymtom som andra tillstånd. 
 
VANLIGA BIVERKNINGAR 
– Något förhöjd tinnitus (vanligtvis i mitten av behandlingsperioden, vecka två-fyra är 
s. k. "gnällveckor" då patienterna klagar över högre tinnitus). 
– Balanspåverkan (någon halvtimme efter behandlingen, i sällsynta fall längre tids 
balanspåverkan). 
– Trötthet (mycket vanlig biverkan som gör att många patienter klarar av att sova 
djupare med längre nattsömn än på många år. Tröttheten brukar hålla i sig under 
hela behandlingsperioden samt ett par veckor efter dess avslutande). 
– Aktivering av immunförsvaret (ger ofta förkylningssymtom under behandlingstiden 
eftersom bakterier i öron-näsa-hals fagocyteras då immunförsvaret aktiveras av 
laserljus). 
– Smärta i hörselgången och mellanörat (Detta beror på de antiinflammatoriska 
processer som startar i inflammerad vävnad. De antiinflammatoriska processerna 
frisätter ämnen som i sig är smärtframkallande). 
 
MYCKET OVANLIGA BIVERKNINGAR 
– Ackomodationsstörningar (fokuseringsproblem med ögonen, mycket sällsynt). 
– Oro (oftast i samband med intag av antidepressiva medel eller annan 
psykofarmaka). 
– Ljudöverkänslighet (i mycket sällsynta fall blir patienter mer ljudöverkänsliga under 
behandlingsperioden, vanligtvis under en eller ett par veckors tid). 
– Illamående (förekommer bland annat hos patienter, ofta i samband med intag av 
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mediciner). 
– Huvudvärk (relativt vanlig biverkan, ofta kortvarig och enstaka gånger, kan vara 
kraftig). 
– Kraftig balanspåverkan med yrsel (mycket sällsynt - ungefär ett fall per tusen 
patienter). 
 
Fler biverkningar kan förekomma, men ingen är, så vitt man vet, permanent. 
 
(http://www.alir.nu/medicin/behandla.htm) 
 

10.5 Användning i Sverige och andra länder 
Laserterapi är ersättningsberättigad inom sjukgymnastisk verksamhet i Norge och 
klassas där av myndigheten som en etablerad metod för knäartros. Norska 
Läkemedelsverket ger bland annat ersättningstaxa till vissa sjukgymnaster som 
behandlar med laser (Lasern fram i ljuset; Naturligt om hälsa, nr 1, 2005: 27).   

Enligt en studie i Ungern 1999 användes laserterapi av mer än 30 procent av 
tandläkarna och husläkarna. En studie i Holland, genomförd 1995, påvisade att 
ungefär 10 procent av tandläkarna använde laserterapi. I en undersökning på 
Nordirland skickades enkäter till 533 sjukgymnaster. Av de 397 som svarade var det 
215 som hade erfarenhet av laserterapi. Av dessa svarade 63,1 procent på en ny enkät. 
Här framkom att laserterapi var den bästa metoden för behandling av smärtor och 
sårläkning.  

Metoden är även accepterad i en rad andra länder såsom Indien, Japan och 
Tyskland. Metoden är dessutom FDA-godkänd i USA som behandlingsform av 
karpaltunnelsyndrom och behandling av lindrigare smärtor i rygg och ryggmuskler. 
(Tunér & Hode 2004: 115) 
 
Idag använder omkring 250 läkare, tandläkare och kiropraktorer i Sverige 
fotobiostimulerande medicinsk laserbehandling. Behandlingen ges huvudsakligen på 
privata sjukhus eller specialkliniker. Endast en klinik använder metoden för 
balansrubbningar och hörselrelaterade problem. (ibid: 115) Någon ersättning från 
Försäkringskassan ges inte (Lasern fram i ljuset; Naturligt om hälsa, nr 1, 2005: 27). 
 

10.6 Studier 
Över 3000 laserstudier, varav drygt 120 är dubbelblinda, har genomförts sedan 1960. 
Eftersom laserbehandling är en fysiologisk behandlingsmetod, så känner patienten ofta 
att behandling genomförs. Laserljus ser dessutom ut på ett mycket speciellt sätt. 
Därför kan det vara svårt att genomföra blindstudier och dubbelblinda studier. (Tunér 
& Hode 2004: 115)  
 
Positiva studier vid behandling av tinnitus med lågeffektlaser: 
 
PEER REVIEWED, dvs ett editorial board (medicinskt kunnig redaktion) har granskat 
artikeln: 2, 7, 8, 12, 13. I stort sett är det 2 och 13 som är listade på MedLine, dvs 
PubMed. 
Dubbelblinda: enbart 9 och 10 
Enkelblinda: 7, 8, 13 
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Studier och kliniska rapporter med positiv effekt hos fler än 80 % av patienterna är 1, 5, 6, 
9, 10, 11, 16. 
Studier och kliniska rapporter med positiv effekt hos fler än 50 % av patienterna, vilket 
klart överstiger de högsta hypotetiskt estimerade värdena för placeboeffekt på tinnitus är: 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 
 
Mikael Bäckmans studie [1] är inte en blindstudie och heller inte randomiserad, och 
det statistiska materialet är just med hänsyn till dessa två faktorer rätt litet. 
 (Lars Hode i en kommentar 2005-05-30) 
 
[1] Bäckman P. A. M .: Hyperacusis treatment with a combination of Low Level 
Laser Light, Anti-oxidant control and Pulsed Electromagnetic Field - a 
preliminary report from a clinical pilot study. Oral presentation, Neurootological 
and Equilibriometric Society, International Tinnitus Symposium, Prague, 30th March, 
2004. 
[2] Hahn A, Sejna I, Stolbova K, Cocek A.: Combined laser-EGb 761 tinnitus 
therapy. Acta Otolarngol Suppl. 2001; 545: 92-93. 
[3] Hahn A.: Combined tinnitus therapy with soft laser and EGb 761. Oral 
presentation at Bárány Society Meeting in Bell Harbor International Conference 
Center, Seattle, Washington State, USA. September 26-29, 2002. 
[4] Hubacek J.: Experience with the Use of LLLT in ENT Medicine. Laser Partner 
2000; No. 22. 
[5] Juberg R.: Molde-model - a pilot study on tinnitus treatment with Low Level 
Laser Therapy in combination with holistic therapy. Material published at 
Tinnituskontakt i More og Romsdal & Kristiansund og Omegn Horselforening. Molde, 
Norway. 2003. 
[6] Marti P.: Treatment through otolaser in combination with magnetic field 
therapy and oxygen-multistep-therapy. Cosmopolitan University & Universidad 
autonomo Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz, Bolivia. 2001. Material published on the 
Internet. http://www.marti-inst.ch/LLLT_Studie_Tinnitus_am.htm 
[7] Olivier J, Plath P.: Combined low power laser therapy and extracts of Ginkgo 
biloba in a blind trial of treatment for tinnitus. Laser Therapy 1993; 5 (3): 137-139. 
[8] Plath P, Olivier J.: Results of combined low-power laser therapy and extracts 
of Ginkgo biloba in cases of sensorineural hearing loss and tinnitus. Adv 
Otorhinolaryngol. 1995; 49: 101-114. 
[9] Procházka M, Hahn A.: Comprehensive laser rehabilitation therapy of tinnitus: 
long term double blind study in a group of 200 patients in three years. Laser 
Partner, 2002; 51. 
[10] Procházka M, Tejnska R.: Noninvasive laser therapy of tinnitus: In: A window 
on the laser medicine world. Proc. SPIE. 1999. Vol. 4166: 223-223. Laser Partner, 
2000; 4. 
[11] Quittner M.: Low Level Laser Therapy for Reduction of Tinnitus Symptoms. 
Swedish Laser Medical Society i Laser World som Guest Editorial. 2004. 
http://www.laser.nu/lllt/pdf/Tinnihelp3.pdf 
[12] Shiomi Y, Takahashi H, Honjo I, Kojima H, Naito Y, Fujiki N.: Efficacy of 
transmeatal low power laser irradiation on tinnitus: a preliminary report. Auris 
Nasus Larynx. 1997; 24(1): 39-42. 
[13] Tauber S, Schorn K, Beyer W, Baumgartner R.: Transmeatal cochlear laser 
(TCL) treatment of cochlear dysfunction: A feasibility study for chronic tinnitus. 
Lasers Med Sci. 2003; 18(3): 154-61.  
[14] Wilden L, Dindinger D.: Treatment of chronic diseases of the inner ear with 
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low level laser therapy (LLLT). Laser Therapy, 1996; 8: 209-212. 
[15] Witt U, Felix C.: Selective photo-biochemo-therapy in the combination of 
laser and ginkgoplant extracts acc. to the Witt method. Personal communication, 
1989. 
[16] Zachrisson B.: Tinnitus treatment with laser in combination with pulsed 
electromagnetic field therapy acc. to the Bäckman method. Unpublished material, 
2004. 
 
För en mer utförlig genomgång av studier om tinnitusbehandling, med de flesta kända 
metoderna på området, se följande: http//www.aafp.org/afp/20040201/bmjx.pdf. Den 
laserbehandlingsstudie som finns med är gjord av Mirz et al. (Lars Hode, 2005-05-31) 
 
Nedan presenteras två positiva (10.6.1-10.6.2) och två negativa studier (10.6.3-10.6.4), 
med kommentarer från Lars Hode på slutet. 
 

10.6.1 Tinnitus: Clinical Results of Comprehensive Laser 
Therapy in a Group of 200 Patients - av Hahn A och 
Prochazka M 

 
Nedan presenteras en sammanfattning av den största studien på laserbehandling av 
tinnitus, genomförd av Ales Hahn och Miroslav prochazka. 

Tinnitus: Clinical Results of Comprehensive Laser Therapy in a Group of 200 Patients* 

 

Authors: 

Ass. prof. A. Hahn, ENT Clinic, FNKV Faculty Hospital, Prague, CZ 

M. Prochazka, M.D., Private Rehab Clinic "Jarov", Prague, CZ 

e-mail: tusita@mbox.vol.cz 

  

Abstract 

Our paper (Prochazka, Tejnska: Non-Invasive Laser in Therapy of Tinnitus, Laser Partner 
Clinixperience No. 4/2000), evaluating with the use of mathematic statistics and a placebo double blind 
criteria trial effects of a comprehensive rehabilitative therapy including non-invasive laser, has been 
regarded as a classical tinnitus work. It unambiguously confirmed clinical experience of our 
predecessors, presented with a high amount of personal enthusiasm (Shiomi, Wilden) but, 
unfortunately, not based on statistics. However, recently our study has gained corroboration by 
originally slightly critical medical authorities obtaining statistically almost identical results (Hahn, 
Sejna). Our study has been published more than two years ago. With the time passing by we have been 
under the impression that the results might be even better than those obtained during several-months 
therapy in the original cohort of patients. This impression led to a decision that a new comparison with a 
larger group of patients, than the original forty in our basic study, and followed in a longer time horizon, 
might be of a certain interest. We were wondering whether our clinical observations, confirmed by 
personal experience of other clinics, would also find an adequate correlate in statistical expression.  
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Tinnitus 

Definition of tinnitus records that it is an auditory perception for which there is no  

*Note: Propriatary protocol information has been deleted from the study. This study has been translated.  

objective sonic source from the outer environment. Tinnitus can be distinguished  

between Subjective Tinnitus, heard only by the patient, and Objective Tinnitus which can be - and 
sometimes even without hearing aids - heard also by the therapist. It is interesting that Objective 
Tinnitus (most frequently caused by vascular or muscular reasons) is much more rare that Subjective 
Tinnitus. However, it is connected with significantly better prognostic outlooks for the patient due to the 
fact that the causation is known to us.  

In our study, we have been dealing with patients suffering from Subjective Tinnitus only. In no case we 
can call it a banality. As to its occurrence, it is quite a frequent and common affection - according to a 
Norwegian study dated of 1996, fifteen per cent of entire population have experienced a tinnitus episode 
some time. Its incidence rises with age significantly, according to Sejna and Marik (1990) 85 per cent of 
population in more than their 6th decade of age meet tinnitus, at least as an episode. We are of the 
opinion that ratio of subjective suffering of patients with tinnitus can be best demonstrated by their 
anxiety for treatment, which may sometimes be found quite desperate, including tendencies to 
apparently absurd techniques, or even by the frequency of their suicidal in more dramatic cases… 

Introduction 

For our New Study the patients registered in our clinic due to tinnitus for more than three years were 
chosen. With regard to maximum objectiveness, the patients who had finished attendance due to 
unknown reasons were included in the "no-effect" group, although we are well aware that a part of them 
finished the treatment because of various other reasons (such as time consuming engagements, 
problematic transport, family reasons). In a small group of 5 patients we tried to check the objective 
reasons by a phone query, and indeed, 2 patients gave other reasons whilst 3 patients had finished 
attendance due to unsatisfactory or no result of procedures.   

Even though it is interesting for us to have another little group of 6 patients visiting our clinic for check 
ups and for a series of therapies despite (after a year and more) zero effect of procedures. In a part of 
this group (in 3 patients) a certain subjective improvement (up to less than 50 per cent relief) can be 
noticed after a long attendance (2 - 3 years). There is certainly a point at issue, to what an extent this 
subjective improvement can be regarded as an objective one, whether these patients have not settled 
down to their complaint... It is a problem of little numbers, definitely not having any influence over the 
total figure; however, from a clinical point of view we consider this observation interesting...  It should 
be also mentioned that, in general, compliance of patients suffering from tinnitus is excellent, which 
may be caused by the level of their subjective tribulations leading to a craving to get rid of it.  

Materials and Methods 

We have evaluated in total 200 patients visiting our clinic since 1997 till now for tinnitus, followed till 
2001, i.e. at least for 3 years. With our approval 8 patients, who were totally free of tinnitus after a short 
period of treatment, were crossed off and finished attendance earlier. In this respect we have an odd 
case history of a female patient, who was relieved of her several years lasting lateralized tinnitus after a 
single mobilization of distal C vertebra...  

As it can be seen above, patients, who finished the therapy due to reasons unknown, have been 
incorporated in the group "therapy with no effect". 

Evaluated group of patients was chosen at random from the whole number of our patients with tinnitus, 
the main condition being particularly attendance during the period of the last three and more years. In 
all the patients a subjective tinnitus had been diagnosed, i.e. an organic cause of this condition could not 
be straightly determined by examinations (meaning that especially patients with dg. neurinomus 
statoacusticus or another organic cause, such as a tumor or a head injury with a positive finding by 
NMR, CT or EEG, were excluded). In this respect we are well aware that some dubitation could be seen 
in possible atherosclerotic changes of veins, especially of carotid veins and a. vertebrales, which might 
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also be regarded as an organic cause of tinnitus. However, with almost a hundred-per-cent level of 
incidence in population of higher age categories it is rather difficult to call these changes a pathology. 

 

Table  - Age groups of followed patients 

Age 0 - 15 15 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 + 

Male 2 3 9 11 23 28 32 4 
Female 0 4 7 16 19 25 16 1 
Total 2 7 16 27 42 53 48 5 

  

Our group (New Group) of patients consisted of 112 males and 88 females (in comparison with our 
previous study there was an interesting shift towards higher share of males, according to our opinion 
this more corresponds with the level of distribution of tinnitus within population in relation to work 
anamnesis and hobbies). 

Average age was 64 years, ranging within the limits of 15 and 98 years. This meant a shift towards 
higher categories of age, probably corresponding with the incidence of tinnitus within the population, 
and maybe also due to the fact that our activities have been covered by media, mainly by those focused 
on seniors, and thus new patients could have appeared on the basis of media influence. 

Level of subjective complaints was evaluated according to, nowadays almost classical, three scales: 

1. Percentage scale (complaints evaluated 100 per cent at the beginning of therapy, according to 
the level of relief decreased to 80, 70 per cent, possible acceleration of problems goes up to 
110, 120 per cent, no tinnitus equals 0 per cent),  

2. Five-grade scale - analogous to pain scales (I = no tinnitus, V = tinnitus limiting all activities, 
II, III and IV = clearly defined complaints)  

3. Graphic scale (patient marking 0 to 100, accompanied by a simple graphics showing face 
grimaces according to his/her amount of subjective hardship).  

This combination has proven more than suitable for evaluating such a subjective suffering as tinnitus. 
Particularly nowadays, when most clinical studies are aimed at evaluation of "quality of life" of 
individual patients, this combination appears a good criterion to measure such a most valuable state. 
Above mentioned combination can also make a serious processing possible, with regard to different 
social, economic, expressive, cultural and intellectual qualities of individual patients. 

In order to simplify the effect of therapy as much as possible the results were divided in four groups: 

1. Patients with no effect of comprehensive therapy (or even with aggravated condition, however 
we can say that no patient has reported a setback of tinnitus after the therapy)  

2. Less than 50 per cent relief as far as subjective evaluation of the patient is concerned  

3. More than 50 per cent relief as far as subjective evaluation of the patient is concerned  

4. No more tinnitus, patient free of the disease.  

This evaluation is identical with our previous study, and it enabled us to compare easily the results of 
both studies. 
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Therapy 

1.     1.     Medication: 

Although we consecrate primarily to evaluation of a comprehensive rehab therapy, obviously our 
patients are simultaneously medicated, too. We never leave medication out, for in our complement of 
rehabilitative care there is no need to be afraid of possible interactions between medicamentous and 
non- medicamentous therapies. Clinical practitioners will definitely appreciate minimum side effects 
(within our group only one case of insomnia and one case of dermatitis).   

11 patients had no medication targeted on tinnitus, mainly due to another basic diagnosis, the 
medication of which could be considered contraindicated for above mentioned preparations.  

2.     2.     Manipulation:  

Another part of the therapy, though simultaneous, was a goal-directed rehabilitative manipulation of 
axial skeleton, particularly of distal etages of neck vertebra.  

Physical exercise was prescribed to 100 per cent of patients, device techniques were applied on 186 
patients (contraindications in 14 patients). We have noticed in two cases of DD currents (antalgic 
myorelaxation physiotherapy) an unwanted side effect - dermatitis in the areas of contact of electrodes, 
probably due to a touch of nickel in the matter of electrodes.  

It is important to mention a positive psychological effect of procedures aimed at the axial skeleton from 
the point of view of the patient’s evaluation of our therapeutical activities. Even patients with no final 
effect of therapy on tinnitus perceive positively the effect on affection of pain of axial skeleton, and this 
always appears to a certain extent, with regard to the category of age of our patients...  

3.     3.     LLLT - Physiotherapy aimed at the initial organ of hearing:  

There is no need to discuss necessary parameters of laser probes used. We need an infrared laser beam 
with a sufficient power output. . 

We have noticed one rather substantial phenomenon of LLLT: so far no side effect has been reported. 
On the other hand, there is an interesting clinical finding in a certain group of patients (6 patients = 3 
per cent), an acceleration of tinnitus after the first few LLLT procedures. A positive aspect of this 
phenomenon is that these patients have always belonged in the group with a massive effect of the 
therapy (more than 50 per cent relief, or even free of tinnitus at all). This clinical observation has been 
personally confirmed by other authors working at tinnitus treatment with the use of LLLT (Wilden). 

  

Placebo LLLT 

Due to persistently appearing theories on the effect of LLLT of tinnitus being a mere placebo we have 
created a minor group of 31 patients in order to confirm or exclude this hypothesis. As we work with an 
IR wavelength, it was possible to arrange a double blind study, for the fact whether the therapist works 
with a device emitting laser beam or with a placebo unit, was not even known to the therapeutic 
personnel.  

The results - unambiguously confirming that there is no placebo involved in LLLT - are summarized in 
Table 2.  
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Results 

Table 1 - Medication of patients with tinnitus 

Table 2 - Comparison of clinical effect of Comprehensive Laser Therapy 

EFFECT OF THERAPY 

Original Group  

(31 patients - 6 
months) 

New Group  

(200 patients - 3 
years) 

Placebo Group  

(31 patients - 3 
months) 

No effect 19.4 % 16.0 % 25.8 % 
Less than 50 per cent relief 19.4 % 15.0 % 48.4 % 
More than 50 per cent relief 35.5 % 43.0 % 25.8 % 
No more tinnitus 25.8 % 26.0 % 0.0 % 

  

Discussion 

1. Patients with no effect of Comprehensive Laser Therapy: the figure will definitely be higher by 
the number of patients who finished the therapy due to reasons other than zero effect of 
treatment. We ourselves had been expecting a higher decrease of representation of this group 
and therefore we were rather surprised by the result. However, it is quite logical that in the 
course of three years there are more patients who finish the attendance of therapeutic 
procedures due to other reasons than due to zero effect of procedures. In the particular group of 
patients it was only 11 patients finishing attendance of procedures sua sponte, i.e. total 5.5 per 
cent of patients, however these are listed in New Group. This number correlate rather well 
even with correction of 2 patients (of total 5 patients) contacted by phone. Should we try to 
take these patients into account, the results in the table would look even better. Despite of this, 
we have left the numbers as it is, in the name of objectiveness.  

2. Almost identical number of patients with less than 50 per cent relief in the Original and New 
Groups. Decrease in this cohort of patients has been caused by shifting the patients to "no-
effect" group (however erased from the evidence due to other reasons), but particularly by 
moving them to "more than 50 per cent relief", or even to "no more tinnitus" group.  

3. The most significant, and most pleasant fact of the New Group is the shift in terms of positive 
effect on tinnitus, evaluated by the patients as more than 50 per cent relief or even as no more 
tinnitus.  

  

Conclusion 
In accordance with our previous oral representations we have proven, with the use of mathematical 
statistics, that Comprehensive Laser Therapy of tinnitus has improved its results in terms of 50 and 
more per cent relief or total relief of tinnitus, when comparing the outcomes of 6 months and 3 years of 
therapy. Therefore we are of the opinion that the result of therapy of tinnitus should be seriously 
evaluated only after a longer time horizon and with therapy continuing (despite possible failures in the 
early stages). 
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Résumé 
  
After three years of clinical monitoring 200 patients after Comprehensive Laser Therapy (medication, 
rehab physiotherapy aimed at axial skeleton and LLLT) of tinnitus have been evaluated with the 
following results:  
  

1. 16 per cent of patients with no effect (however, approximately one third of this group may 
have finished attendance due to other reasons than in direct relation to the results of therapy, 
attendance finished sua sponte by the patient),  

2. 15 per cent of patients marking their relief of tinnitus as less than 50 per cent alleviation 
(evaluation through combination of three different scales), having in mind especially the 
criterion of "quality of life",  

3. 43 per cent of patients, the biggest group consisting of patients evaluating their relief of 
tinnitus within mentioned scales as more than 50 per cent,  

4. 26 per cent of patients are totally free of tinnitus.  
  

The above given results fully justify the use of Comprehensive Laser Therapy on patients suffering 
from this unpleasant complaint. 

 
(http://tinnitus.us/aemstudyedit.html) 
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10.6.2 Transmeatal cochlear laser (TCL) treatment of cochlear 
dysfunction: a feasibility study for chronic tinnitus  - av 
Tauber S, Schorn K, Beyer W, Baumgartner R. 
 

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Ludwig-Maximilians-
University of Munich, D-81377 Munich, FRG. drtauber@yahoo.de 
 
Low-level-laser-therapy (LLLT) targeting the inner ear has been discussed as a 
therapeutic procedure for cochlear dysfunction such as chronic cochlear tinnitus or 
sensorineural hearing loss. Former studies demonstrate dose-dependent biological and 
physiological effects of LLLT such as enhanced recovery of peripheral nerve injuries, 
which could be of therapeutic interest in cochlear dysfunction. To date, in patients 
with chronic tinnitus mastoidal and transmeatal irradiation has been performed without 
systematic dosimetric assessment. However, light-dosimetric studies on human 
temporal bones demonstrated that controlled application of laser light to the human 
cochlea depends on defined radiator position within the external auditory meatus. This 
feasibility study first presents a laser application system enabling dose-controlled 
transmeatal cochlear laser-irradiation (TCL), as well as preliminary clinical results in 
patients with chronic cochlear tinnitus. The novel laser TCL-system, consisting of four 
diode lasers (lambda=635 nm-830 nm) and a new specific head-set applicator, was 
developed on the basis of dosimetric data from a former light-dosimetric study. In a 
preliminary clinical study, the TCL-system was applied to 35 patients with chronic 
tinnitus and sensorineural hearing loss. The chronic symptoms persisted after standard 
therapeutic procedures for at least six months, while retro cochlear or middle-ear 
pathologies have been ruled out. The patients were randomised and received five 
single diode laser treatments (lambda=635 nm, 7.8 mW cw, n=17 and lambda=830 
nm, 20 mW cw, n=18) with a space irradiation of 4 J/cm2 site of maximal cochlear 
injury. For evaluation of laser-induced effects complete otolaryngologic examinations 
with audiometry, tinnitus masking and matching, and a tinnitus-self-assessment were 
performed before, during and after the laser-irradiation. The first clinical use of the 
TCL-system has been well tolerated without side effects and produced no observable 
damage to the external, middle or inner ear. Changes of tinnitus loudness and tinnitus 
matching have been described. After a follow-up period of six months tinnitus 
loudness was attenuated in 13 of 35 irradiated patients, while two of 35 patients 
reported their tinnitus as totally absent. Hearing threshold levels and middle ear 
function remained unchanged. Further investigations by large double-blind placebo-
controlled studies are mandatory for clinical evaluation of the presented TCL-system 
and its therapeutic effectiveness in acute and chronic cochlear dysfunction. 
 
Publication Types:  
• Clinical Trial 
 
PMID: 14505199 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uid
s=14505199&dopt=Abstract) 
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10.6.3 Transmeatal low-power laser irradiation for tinnitus – av 
Nakashima, T et al 

Otol Neurotol. 2002 May; 23(3): 296-300: 
 
Nakashima T, Ueda H, Misawa H, Suzuki T, Tominaga M, Ito A, Numata S, Kasai S, 
Asahi K, Vernon JA, Meikle MB. 
 
Department of Otorhinolaryngologi, Nagoya University School of Medicine, 65 
Tsurumai-cho, Showa-ku, Nagoya 466-8550, Japan. 
 
OBJECTIVE: To evaluate effectiveness of 60-mW laser irradiation in the treatment of 
tinnitus. STUDY DESIGN: Prospective, Randomized, double blind study. 
METHODS: This investigation included 68 ears in 45 patients with disabling 
unilateral or bilateral tinnitus. The active or placebo laser treatment was administered 
transmeatally once a week for 6 minutes. Laser irradiation was performed four times 
during a 4-week period. A questionnaire was administered to evaluate the loudness, 
duration, quality, and annoyance of tinnitus before and after irradiation. The loudness 
and pitch match for tinnitus were obtained, and distortion product otoacoustic 
emissions were also examined. RESULTS: No significant difference was observed 
between the active and placebo laser groups with regard to outcome of loudness, 
duration, quality, and annoyance of tinnitus. In one patient who received active laser 
treatment, acute hearing deterioration occurred after the third irradiation. 
CONCLUSION: Transmeatal low-power laser irradiation with 60 mW is not effective 
for the treatment of tinnitus.  
 
Publication Types:  
• Clinical Trial  

• Randomized Controlled Trial  
 
PMID: 11981384 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uid
s=11981384&dopt=Abstract) 
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10.6.4 Treatment of tinnitus with low-intensity laser – av Mirz, 
F et al 

Ugeskr Laeger. 2000 Jun 19; 162(25): 3607-10: 
 
Mirz F, Zachariae B, Andersen SE, Nielsen AG, Johansen LV, Bjerring P, Pedersen 
CB. 
 
Arhus Universitetshospital, Arhus Kommunehospital, ore-naese-halsafdeling H. 
mirz@dadlnet.dk 
 
This study evaluated the effect of low-power laser in the treatment of tinnitus in a 
randomized, prospective, double blind, and placebo-controlled trial. The active laser 
applied 50 mW (cw, 830 nm) over a period of 10 minutes per session. Forty-nine 
patients were included. The main outcome was measured using psycho acoustical 
match of tinnitus loudness, Visual Analog Scale (VAS) ratings of subjective loudness, 
annoyance and attention involved, scores on tinnitus-specific questionnaires, and a 
number of psychosocial questionnaires. Only few subjects (18%) experienced 
subjective improvement. There were no statistically significant differences between 
the effects of the active laser and placebo treatments. CONCLUSION: Low-power 
laser treatment is not indicated in the treatment of tinnitus. Reports of significant 
benefits of this treatment in previous studies may be explained by the placebo effect. 
 
Publication Types:  
• Clinical Trial  

• Randomized Controlled Trial  
 
PMID: 11016286 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uid
s=11016286&dopt=Abstract) 
 
När man - som i flera av studierna - kombinerar laser med annan behandling som med 
Ginko Biloba [t ex Olivier och Plath]… eller som i Mikael Bäckmans fall med 
magnetisk pulsning och antioxidanter så kan man inte jämföra studierna med 
varandra eftersom man inte längre vet vad som gör vad. 
 
För att vara strikt, så måste man konstatera att den vetenskapliga grunden för 
laserbehandling av tinnitus är mycket svag. Det betyder naturligtvis inte att metoden 
inte fungerar utan bara att den måste bli bättre underbyggd för att kunna accepteras 
av den konventionella sjukvården. Visserligen kan man säga att det i många fall finns 
en klar orsak till att de är negativa, men bristen på goda positiva studier är stor. 
 
Personal communication, oral presentation, unpublished material, Internetpublicering 
(Laser Partner och LaserWorld) och pilotstudier, anses i stort sett vara utan 
vetenskapligt värde. 
(Lars Hode i en kommentar 2005-05-30) 
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11 Intervjufrågor 

11.1 Intervjufrågor till Mikael Bäckman 
Vilka aktörer har du kommit i kontakt med i samband med den verksamhet som du 
bedriver på Audio Laser-Kliniken? (nätverk: aktörer)  
Hur har nämnda aktörer agerat i ditt fall? (spänningsutfall) 
Vilka kopplingar har du noterat mellan nämnda aktörer? (nätverk: relationer) 
 

11.2 Intervjufrågor till Lars Hode 
(Resurser & möjligheter) 
Hur många anställda har Irradia AB? 
Vilken bakgrund/utbildning har de anställda? 
Vilka uppgifter/roller har de olika anställda i organisationen? 
Hur kan organisationsstrukturen beskrivas? 
Vilken omsättning har Irradia AB?  
Hur har omsättningen utvecklats de senaste åren? 
Vilken typ av service erbjuder ni till era kunder? 
Vilken garanti får kunden vid köp av terapeutisk laser? 
 
(Leverantörens förhandlingsstyrka) 
Är den offentliga sjukvården ett viktigt segment för Irradia AB? 
Vilka substitutprodukter känner du till på marknaden? 
Vilka konkurrenter har Irradia AB? 
 
(Produkt/marknadsföring) 
Vilka är produktens relativa fördelar gentemot substituten? 
Tror du att produkterna kan uppfattas som komplexa av de som arbetar i den offentliga 
sjukvården? 
Hur marknadsför ni er, genom vilka kanaler? 
 
(Strategi) 
Samarbetar ni med andra företag? 
Har ni kontakter med myndigheter/institutioner? 
Vilken prisstrategi använder ni er av? 
 
(Nätverk) 
Tror du att experternas åsikter har stor påverkan på de som arbetar i den offentliga 
sjukvården? 
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11.3 Intervjufrågor till Jan Svenonius 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
Vilken anser du vara den minst respektive mest komplicerade medicinsktekniska 
produkten som köps in? 
Är omställningskostnader generellt sett en stor kostnadspost? 
Hur får ni in produktinformation från anbudsgivare? 
Hur väljer ni leverantörer vid direkt eller förenklad upphandling? 
Hur kontrollerar ni om produkterna är godkända? 
Vilka riktlinjer följer ni vid anbudsprövningen, utöver LOU? 
Är kostnaden för produktmisslyckanden generellt sett högre än kostnaden för själva  
produkten? 
Vilka krav ställer ni på service och garantier? 
Hur bör nya företag, med nya produkter gå tillväga för att få till utbyte med den offentliga 
sjukvården? 
 

11.4 Intervjufrågor till Mikael Wickström 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
Hur väljer ni leverantör(er) vid direkt eller förenklad upphandling? 
Hur kontrollerar ni om produkterna är testade och godkända? 
Vilka riktlinjer följer ni vid anbudsprövningen, utöver LOU? 
Finns det en möjlighet att utforma kravspecifikationen så att den uppfylls av vissa 
produkter som önskats på förhand? 
Hur bör nya företag, med nya produkter gå tillväga för att få till utbyte med den 
offentliga sjukvården? 
Terapilaser är en ny teknik, som kan användas för terapeutiska behandlingsformer.  

Dokumentation finns, främst från utlandet. Hur bör företag som vill sälja terapeutiska 
lasrar gå tillväga? 
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12 Övriga bilagor 
Följande finns bifogade, dock utan rubriksättning och sidhänvisningar:   
 

SLMS yttrande i mål nr 12718-04, Länsrätten 
 

Kommentarer från Lars Hode/SLMS 
 

Mejlkorrespondens mellan Mikael Bäckman och Gerhard 
Andersson 
 

Erik Borgs yttranden för Socialstyrelsen 
 

Per-G. Lundquists yttranden för Socialstyrelsen 
 

Jan Tunér kommenterar Per-G. Lundquists utlåtande till 
Länsrätten, Dnr 43-1543-2005  
 

HSAN:s beslutsförslag i ärendet med Mikael Bäckman 
 

Länsrättens dom, mål nr 5056-04  
 

Länsrättens dom, mål nr 5057-04  
 

Muntlig förhandling i Länsrätten, mål nr 5056-04 och 5057-04 
 

Åke Flocks studie - Laser scanning confocal microscopy of 
the hearing organ: fluorochrome-dependent cellular damage is 
seen after overexposure 
 

Artikel ur Naturligt om hälsa - Lasern fram i ljuset  
(Götrich, Lena (2005): Lasern fram i ljuset, s. 27; Naturligt om hälsa, nr 1.) 
 

Förslag till vidare forskning: kostnadbesparingskalkyl - 
tinnitusbehandling 



SLMS

Organisationsnummer:  813600-3574                                                                                                Postgiro nr: 

721677-3        

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet                            SLMS,  Box 1031,  18125 Lidingö    

Telefon: 08-7650044,  Telefax: 08-7672706.                            Besöksadress: Norra Hamnvägen 3,2 tr

E-mail: slms@laser.nu   Hemsida:  www.slms.org                              115 42 Stockholm (Värtahamnen)                           

     Stockholm 2005-05-10 

Länsrätten i Stockholms Län 
Box 17106 
104 62 Stockholm 

Yttrande i mål nr 12718-04, rotel 221 
Leg. sjuksköterskan Mikael Bäckman ./. Socialstyrelsen 

Mikael Bäckman har begärt att Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS) skall 
yttra sig i ovanstående ärende. SLMS har genom undertecknad studerat ärendet och 
har följande att anföra.

Vårt yttrande har delats upp i två delar: 

1. Kommentarer till metoden att med laser behandla tinnitus och vissa andra problem 
i innerörat; risker och effektivitet, 

2. Kommentarer till Socialstyrelsens yttrande (DNR 43-1543/2005).  

Sammanfattningsvis anser SLMS att:

Behandlingsmetoden är helt riskfri. Det vetenskapliga underlaget är ännu ganska 
magert, men å andra sidan finns ingen annan metod med gott vetenskapligt underlag. 
Vidare anser SLMS att om Mikael Bäckman skall varnas, fråntagas sin legitimation 
och/eller förbjudas att utföra de behandlingar han gör och har gjort under de senaste 5 
åren så bör även andra legitimerade utövare behandlas på likartat sätt. 

SLMS stöder Mikael Bäckman i hans överklagande. 

För Svenska Laser-Medicinska Sällskapet, 

Lars Hode, ordförande 
Fysiker med specialinriktning på lasermedicin. 

Bilaga:  5 exemplar av The Laser Therapy Handbook. 



1.   Kommentarer till metoden att med laser behandla tinnitus 
      och vissa andra problem i innerörat; risker och effektivitet, 

A.  Risker 

De terapeutiska lasrar som används i denna tillämpning skiljer sig från de 
kirurgiska typer som används inom medicinen genom att deras medicinska 
effekter inte grundar sig på kraftig värmeutveckling utan på fotokemiska / 
fotobiologiska reaktioner.  

Medan de kirurgiska lasrarna ofta fokuseras för att få en hög effekttäthet 
används vid terapeutisk laserbehandling oftast det motsatta - defokusering av 
ljuset. Detta görs oftast genom att den genom aperturen utgående strålen görs 
divergent. Styrkan hos de laserinstrument som används av Mikael Bäckman 
ligger på cirka 450 milliwatt (<0,5 W). 

Risken för skador i örat är helt obefintlig. Ljuset förs inte heller in med hjälp 
av något föremål (till exempel optisk fiber) som förs in genom örongången 
och som därigenom skulle kunna skada trumhinnan eller andra delar av örat. 
Jag vill understryka att metoden är fullständigt ofarlig.  

Behandlingsreaktioner kan dock förekomma. Dessa är av ofarligt slag men 
kan skrämma patienten om vederbörande inte informeras i förväg. 

B.  Behandlingseffekt 

Om man, som i Socialstyrelsens / Per-G. Lundquists utlåtande, skulle hävda 
att de enda metoder som har effekt är de som är har redovisats i publicerade i 
randomiserade dubbelblinda studier i skrifter som är listade i MEDLINE 
(PubMed) så saknar majoriteten av de metoder som tillämpas inom sjukvården 
effekt. Och begränsar vi oss till tinnitus så finns det över huvud taget inga 
sådana undersökningar på andra metoder än behandling med terapeutisk laser 
som påvisat effekt och det innebär ju att tinnitus inte alls kan behandlas. 
SLMS uppfattning om terapeutisk laserbehandling av tinnitus är att det är den 



effektivaste behandling som står till buds i dag. Detta dock under förutsättning 
att bra instrument används och att terapeuten har god kunskap. 

Tinnitus handlar dock inte enbart om skador i mellanörat. Det är känt sedan 
många år att spänningar i käk- och nackregionen kan förorsaka tinnitus. 
Denna typ av tinnitus är lättare att få behandlingseffekt på med 
laserbehandling. Leg. tandl. Marie Tullberg är specialist inom parodontologi  
och arbetar deltid privat. Hennes huvudintresse är behandling av patienter 
med somatosensorisk tinnitus och kombinerar laser med bettfysiologiska 
ingrepp. Hon har redovisat sina resultat vid flera av SLMS konferenser. 
Hennes patienter remitteras till henne från Karolinska Institutet (Huddinge). 
Hon har en studie på detta som i stort sett är klar för publicering. Även andra 
tandläkare behandlar tinnitus med laser. 

C.  Vetenskap och/eller beprövad erfarenhet 

Är terapeutisk laserbehandling att betrakta som vetenskap och beprövad 
erfarenhet?  Det kanske inte är bekant för rättens ledamöter att detta område 
inte handlar om alternativmedicin enligt SLMS uppfattning. Inte om man med 
alternativmedicin menar metoder som inte är vetenskapligt väl underbyggda. 
Om vi för ögonblicket bortser från just tinnitus - som har sina speciella 
problem - så har SLMS i sitt bibliotek samlat cirka 3000 publicerade 
undersökningar. Cirka 90% av dessa är positiva. Cirka 150 dubbelblinda 
undersökningar finns publicerade. Det har nu gått nära 40 år sedan dessa 
lasereffekter först observerades. Forskningen inom detta område är 
världsomspännande och man får allt mer kunskap om mekanismerna.  

Allt fler indikationer godkänns av FDA. FDA har själva finansierat och 
genomfört studier på råttor. Norska läkemedelsverket förordar laser och 
transkutan elektrisk nervstimulering som de två främsta fysikaliska 
behandlingsmetoderna för knäartrossmärta. NASA arrangerade 2002 en 
konferens på detta område. För att inte gräva ned sig i detaljer bifogas i 5 
exemplar litteratur i form av "The Laser Therapy Handbook" som 
bakgrundsmaterial.  

I Sverige finns i dag mer än 150 legitimerade personer som arbetar med 
terapeutisk laser. De som första har arbetat med laser sedan 1986. Dessa 
utövare har verkligen beprövad erfarenhet och representerar läkare, 
tandläkare, veterinärer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, naprapater, 
kiropraktorer, medicinska fotvårdare och tandhygienister. Om rätten nu skulle 



komma till den slutsatsen att terapeutisk laserbehandling i sig inte är i enlighet 
med vetenskap och beprövad erfarenhet så bör samtliga dess personer varnas 
etc.

2.   Kommentarer till Socialstyrelsens yttrande (DNR 43-1543/2005).  

Socialstyrelsen har anlitat professor emeritus Per-G. Lundquist att yttra sig 
över Mikael Bäckmans slutliga skrift 2005-02-06 i mål 12718-04 mot 
Socialstyrelsen. 

Varken Per-G. Lundquist eller professor Erik Borg är specialist på 
lasermedicin. Det är inte deras område och de har heller själva aldrig utfört 
behandling med terapeutisk laser. 

I Per-G. Lundquists litteraturgenomgång tänker jag inte kommentera på annat 
sätt än att det förvisso vore önskvärt med flera dubbelblinda studier. Inom 
hela det medicinska området. 

Per-G. Lundquist har under rubriken "Skaderisk" kommit fram till att ljusnivå-
erna i mellanörat är så låga att de är helt ofarliga (se citat av Flock och mig).
Detta understryker han ytterligare genom att nämna att man med 20 watt 
ljuseffekt belyser ett öra i 5-10 timmar utan "några som helst effekter på 
innerörat", dvs varken skadliga eller nyttiga. 

Sedan kommer ett stycke där han "har kontaktat lasertillverkaren BFI Optics 
som påpekar att under dessa förhållanden föreligger inga särskilda laser-
egenskaper". Detta är emellertid fel på flera sätt. Företaget heter BFI Optilas 
och de tillverkar inte lasrar utan är en ren återförsäljare. Jag känner väl till 
företaget och ringde dem därför och frågade vem som påstått att laserljusets 
egenskaper försvinner vid inträngning i vävnad. Jag får veta vem det är och 
frågar vederbörande på vilken grund han påstår detta. Han säger att han inte 
vet att så är fallet utan att det var något han bara antog! Det är nämligen så att 
de laserspecifika egenskaperna inte försvinner. Att man inte får motsvarande 
effekter med bredbandigt ljus som med laserljus är visat i ett 20-tal under-
sökningar (se kapitel 11 i bifogad litteratur The Laser Therapy Handbook). 



Per-G. Lundquist vill med detta resonemang försöka leda i bevis att 
behandling med laser inte kan ha någon effekt. Detta är emellertid inte 
möjligt och visar bara på att hans kunskaper inom koherent optik inte är 
tillräckliga.

Under nästa huvudrubrik förklarar Per-G. Lundquist att en "obehandlad otit 
kan leda till leda till livshotande skador och död".  

I sin slutsats skriver han vidare:  "Jag finner att Mikael Bäckmans … laser-
behandling av inflammationer i hörselgången och mellanöra inte bara är 
felaktig utan även farlig." 

Emellertid motsäger han sig själv - det var ju den obehandlade otiten som var 
farlig inte den laserbehandlade. Lasern kan ju enligt hans resonemang inte ha 
någon farlig effekt. För en patient med otit är det med andra ord lika farligt att 
inte gå till Mikael Bäckman (obehandlad otit) som att gå till Mikael Bäckman 
(laserbehandlad otit). 

SAMMANFATTNING
Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS) anser att behandling med 
terapeutisk laser är riskfri och i stort sett biverkningsfri. SLMS anser vidare 
att behandlingsmetoden kunde vara bättre dokumenterad i fråga om tinnitus 
och hyperacusis, men att ingen mer väldokumenterad metod finns för dessa 
sjukdomstillstånd. SLMS föreslår att rätten föreskriver att, vid misstanke om 
otit, den som behandlar med terapeutisk laser alltid skall remittera patienten 
till öronspecialist. Detta ligger för övrigt i linje med SLMS etiska regler (att 
vid misstanke om svår sjukdom alltid remittera patient till specialist innan 
laserbehandling utförs). 

För Svenska Laser-Medicinska Sällskapet, 

Lars Hode 

Bilaga: 5 exemplar av "The Laser Therapy Handbook"



gerhard.andersson@audio.uas.lul.se 

Tinnitusbehandling med LLLT 

Hej ! Gerard 

Jag heter Mikael Bäckman och arbetar med laserbehandling av tinnitus, en metod som ger resultat på drygt hälften 
av de patienter som behandlas. Jag vet att du har hört talas om min praktik och jag kan rekommendera dig att gå in 
på min hemsida på  www.laser.nu/audiolaser   

Jag skulle uppskatta om du ville ringa mig så att vi kunde talas vid beträffande denna metod. Det handlar ju faktiskt 
om att hjälpa människor att bli bra från ett tillstånd som inte går att bota på annat sätt. 

Mitt telefonnummer är 08 - 753 43 53 och du kan nå mig på kvällstid mellan 20 - 22. Jag hoppas verkligen att du hör 
av dig snarast ! 

Bästa hälsningar  

Mikael Bäckman 
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Hej Mikael 

Mig veterligen är det empiriska stödet för laserbehandling svagt, men det  
kanske har gjort kontrollerade studier med långtidsuppföljning som ännu inte har 
publicerats. Jag skulle självfallet bli mycket glad om det fanns någon  
botande behandling för tinnitus, men måste erkänna att jag tvivlar på om 
laserbehandling är lösningen på tinnitus gåta. 

Tack för ditt mail 

MVH 

Gerhard Andersson 
Leg psykolog, docent 



Hej Gerard ! 

Det var bra att du skrev så snabbt, men det verkar som om du inte vill bemöda dig om att ta reda på huruvida denna 
metod är en terapeutiskt potentiell metod eller inte. Jag varken hoppas eller tror att den är det - jag vet ! och det 
därför att de empiriska studier som gjorts visat på uppenbar signifikans vad LLLT-behandling av tinnitus beträffar.  

Om du nu har den inställningen att du inte anser det värt att du tar reda på om jag talar sanning eller ej beträffande 
denna behandlingsmetod struntar jag fullständigt i, men det är faktiskt din skyldighet att informera dig om, och ta 
reda på faktaunderlag om nya metoder inom ditt verksamhetsområde, speciellt med tanke på din utbildning och ditt 
ansvarsområde, de projekt du deltar i samt planerar att delta i i framtiden. Jag finner det oförsvarbart för en 
människa i din ställning negligera detta. Och ditt påstående att det empiriska stödet för laser är svagt är en fras du 
har lärt dig från någon okunnig lasermotståndare som utövat inflytande på dig. Du vet helt enkelt inte vad du talar 
om, och att du är osäker lyser igenom när jag läser ditt korta svar till mig. 

Ta och studera ett axplock av de 2000 studier över laserns effekter innan du uttalar dig beträffande denna metod. Jag 
erbjuder dig ett samarbete, men du kanske bara vill umgås i de akademiska kretsarna, bland tvivlare och 
armbågskombatanter, docenter som värderar sin tid högre än sina patienters och professorer som bara ser 
dubbelblinda studier och självuppfyllande forskningsmetodik som rättesnöre för självändamål. Som sagt Gerard, här 
har du en möjlighet att vara med om att bidra till att bota patienter genom att först ta reda på om den verkligen 
fungerar och sedan, om metoden för dig visar sig vara en potent behandlingsform hänvisa patienter till LLLT-
terapeuter. Vi är en handfull i hela världen som använder denna beprövade behandlingsmetod. Detta och 
beteendeterapi är ju kompletterande behandlingsformer, liksom akupunktur, Ginko Biloba och en del andra sätt att 
hantera sin tinnitus. Men detta är den enda metoden som ger permanent läkning !! 

Det finns mängder av specialister som, precis som du, anser och tycker och tror att detta inte är en terapeutisk metod 
som fungerar. Men ingen av dessa tar verkligen reda på om det fungerar eller ej. De "tror" i egenskap av auktoriteter, 
men det finns ännu större auktoriteter som har stupat framför mållinjen. Lord Kelvin sa en gång att det mesta redan 
var uppfunnet. Detta uttryck myntade han redan på 1800-talet. En chef för det amerikanska IBM, har jag för mig, sa 
att det i världen bara finns behov av ett par tre datorer. Hur fel kan inte "specialister" ha. På en medicinsk mässa kom 
en professor i fram till en lasertillverkare och sa högt: "Det finns inga studier som styrker laserns effekt ! En fysiker 
som arbetade på företaget svarade då att det fanns det visst. Över 1000 studier, på den tiden, och 85 % av dem visade 
på effekt. Professorn skrek då upprepade gånger: "Det finns inga studier; det finns inga studier ! Sedan gick han sin 
väg. Han fick i alla fall sista ordet, trots att han hade så fel. Bli inte sådan, Gerard ! De upplysta, kunskapssökande 
och kunniga kommer i så fall att skratta åt dig i framtiden. Är det inte bättre att ta detta på allvar med detsamma, i 
stället för att behöva konvertera inför inkvisitionen. 

Varför vänder jag mig då till dig ? 

Ja, efter ditt svar kan man ju undra över varför jag över huvud taget bryr mig… 

Men jag vänder mig till alla specialister på området. Du är bara en i mängden. Du är relativt ung och borde därför 
inte vara så stelbent. Kanske har jag misstagit mig ? Men om du inte tar detta till dig så kommer jag naturligtvis att i 
framtiden skratta dig, liksom alla andra välutbildade tvivlare och "motståndare" rakt i ansiktet och säga: "Där fick ni 
för att ni negligerade patienters lidanden och bespottade dem som redan hade verifierat metoden. Där fick ni för att 
ni agerade oproffessionellt ! Desutom handlar det hela om människosyn. Som du ser på patienter med tinnituslidande 
ser du innerst inne på dig själv. Om du anser att outbildade patienter inte ska ha möjligheten att välja mellan olika 
behandlingsalternativ så kränker du deras självbestämmande, deras autonomitet. Om du tycker att man inte ska 
hänvisa till en vårdform därför att du inte vill informera om något ”som kan vara humbug" så intar du 
förmyndarposition och förmyndarattityd gentemot de människor du möter i din verksamhet. Och du visar med det att 
du inte vet något om metoden. För att kunna säga något sådant måste man veta ! Vad skulle du själv vilja göra om du 
hade en ”obotlig” tinnitus ? Skulle inte en behandlingsform som visar på förbättring hos mellan 50 och 70 % av 
patienterna vara intressant ? 

Ta och ge den här metoden en chans. Ge dig själv en chans. Att skriva som du skrev till mig: ”att du inte tror att 
lasern är lösningen på tinnitus’ gåta, anser jag vara högst oproffessionellt och omoget. Du borde veta bättre än att 
fälla ett uttalande i den stilen. 

Jag uppmanar dig att ta ditt förnuft till fånga. Ingen i den akademiska världen behöver ju få veta att du bearbetar 
information beträffande detta, om du nu är rädd för att den intellektuella noblessen kan komma att kritisera ditt 
kunskapsinhämtande. Rädsla är utvecklingens fiende nummer ett. Våga, och du har något att vinna. 

Det är möjligt att du tycker att jag är oförskämd och onyanserad i det här brevet, men du ska veta att jag inte på 
något sätt vill göra mig till ovän med någon. Ditt svar till mig upprörde mig, men jag ger dig en ny chans. 



Hälsningar och med förhoppningar om ett samarbete. 

Mikael Bäckman 
Audio Laser-Kliniken 
Sätraängsvägen 50 
182 56  DANDERYD 
tfn: 08 – 753 43 53 







































Mikael Bäckman har bett mig kommentera professor Per-G. Lundquists utlåtande till 
Länsrätten i Stockholm. Dnr 43-1543-2005. 

I all korthet kan följande sägas: 

A) Det är korrekt att de publicerade studierna, med få undantag, inte uppvisar någon 
positiv effekt av laserbehandling av tinnitussymptom. Dock måste här poängteras att 
någon dos-responsanalys inte presenteras i professor Lundquists skrivelse. I en dylik 
analys av utd (bifogas) konstateras att de flesta av de berörda studierna har använt 
synnerligen låga doser och ineffektiva applikationsmetoder. I själva verket saknar flera 
av studierna en acceptabel redovisning av doser. Den enda slutsats man kan dra av 
tillgänglig litteratur är att inga skador eller positiva effekter har konstaterats. Det går 
inte att dra slutsatsen att metoden ger skador eller att rimliga doser uppnåtts vid målet 
(innerörat). De moderna studier som uppvisar positiva effekter har använt upp till 100 
ggr så höga doser som de äldre studierna.  

B) Den information som erhållits från BFI Optics visar att uppgiftslämnaren inte har 
kunskaper om interaktion mellan laserljus och biologisk vävnad. Om nu 
uppgiftslämnaren skulle ha rätt (vilket inte är fallet), visar ju professor Lundquists 
beskrivning av sina egna belysningsmetoder att den aktuella laserbehandlingen är 
fullkomligt ofarlig. 

C) Analogt med detta accepterar professor Lundquist att Bäckmans doser är så låga att de 
ej kan påverka innerörats celler. Sedan avslutar han ändå utlåtandet med att påstå att 
metoden är farlig. 

D) Att en metod inte är vetenskapligt dokumenterad innebär inte a priori att den är farlig 
eller ineffektiv. Bäckman hänvisar till studier som inte är publicerade i peer reviewade 
tidskrifter. Dessas vetenskapliga värde är naturligtvis lågt men borde ändå kunna tjäna 
som uppmuntrande fynd i en medicinsk specialitet som har föga att erbjuda sina 
patienter. Litteraturen uppvisar en försvarlig mängd metoder för tinnitusbehandling 
(bifogas), med det gemensamma att de har haft ringa effekt, vare sig de varit 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller ej. Detta tyder på en brist på effektiva 
metoder. Ny kunskap borde därför inte stigmatiseras utan snarare positivt utvärderas. 

E) Laserbehandling av patologiska processer är en relativt ny metod. Vetenskapliga 
studier av laserljusets stimulerande effekt på innerörat är få. Litteraturen i stort 
omfattar dock mer än 3000 studier, varav drygt 100 positiva dubbelblinda studier. I 
litteraturen redovisas positiva effekter på nervskador, svårläkta sår, skadade muskler, 
inflammatoriska tillstånd, svullnad, smärta, artros med mera. Det är osannolikt att 
innerörats celler inte skulle reagera när övriga celler i kroppen gör det. 

Grängesberg den 20 april 2005-04-19 

Jan Tunér 
Leg. Tandläkare 
Grängesberg

4 Bilagor 
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