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Da jeg ikke er på twitter, tillader jeg mig at kontakte dig denne vej rundt. 

  

Du taler i din nylige artikel i Politiken om det postfaktuelle samfund, hvor alle typer oplysninger 

får lige vægt, og hvor pseudovidenskab trives. 

 

Problemet inden for sundhed er, at forfærdelig mange mennesker ikke bliver helbredt med 

konventionel medicin og piller, hvorfor de søger alternative veje. Det er et faktum. 

 

Og i det alternative felt er der masser af viden – ikke pseudoviden, men reel viden, evidens, 

forskning, som godtgør brugen af midler og behandlingsformer, der ikke er umiddelbart 

patenterbare. Forskningen findes desværre bare ikke i Danmark, men det retter Internettet så fint 

op på. Folk finder her data om ny forskning, bruger den, får gavn af den, bliver helbredt og 

glade, og næste gang de får et symptom, søger de alternative veje, da de nu har ERFARINGEN 

for, at det virker. Placebo? Måske, men de bliver i hvert fald raske. 

  

Mærkelige diæter? Ja, men se fx her: A groundbreaking study, conducted by a doctor at Seattle 

Children’s Hospital and published in the Journal of Clinical Gastroenterology has demonstrated 

for the first time that dietary intervention alone can cause complete remission of symptoms in 

many cases of inflammatory bowel disease (IBD). 

 

Læs mere her: http://www.diabetessciencenews.com/2017-01-26-yet-another-study-confirms-

the-holistic-way-diet-cures-diseases-not-drugs.html 

 

Når folk bliver bekendt med den slags studier, som der er rigtig mange af, så går de som sagt 

selv i gang – og det er jo netop, fordi det ikke er pseudovidenskab, og at de oplever helbredelse.  

 

Hvorfor skulle de ellers selv blive ved at betale for den slags? Folk er jo ikke dumme. Læger, 

især danske, må se at komme længere ud, sætte sig ind i den udenlandske forskning på områder 

som naturlægemidler, særlige diæter, diverse forgiftninger med tungmetaller og effekt og 

behandling osv. osv., i stedet for at lukke sig inde i et elfensbenstårn med ”vi alene vide”. Jorden 

var som bekendt engang flad, men vi blev klogere. Sådan er det stadig! Hvis læger skal gøre sig 

håb om at bevare troværdigheden og virke til GAVN for mennesker, så må de åbne sig mod den 

nye VIDEN, der fremkommer i stadig højere grad via god forskning i andre midler end 

medicinalindustrivarer. 

 

 

Venlig hilsen 

Charlotte Ryø 
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