
 

��� � ���
� � �
	
� � ��

Detta är en utskrift  från Göteborgs-Posten.  

Uppdaterad: 2007-07-31 03:31 

.RVWWLOOVNRWWHW�PRW�EDNI\OOD���LQJHW�KRW�PRW�IRONKlOVDQ�
I  GP (12/ 7)  fram för t re alkoholforskare kr it ik  m ot  kost t illskot tet  Revigör.  Enligt  dem  skulle blot ta 

m isstanken at t  Revigör lindrar  baksm ällan göra svensken m er benägen at t  dr icka. Det  finns inga 

belägg för et t  sådant  sam band och m ed tanke på at t  de i sam m a art ikel ifrågasät ter  kost t illskot tets 

effekt  blir  hela påhoppet  ologiskt .  

Genom  en form ula bestående av 18 substanser (vitam iner,  m ineraler,  salter ,  am inosyror och det  

int ressanta äm net  quercet in som  har  ant ihistam ina, ant iox idanta och ant iinflam m ator iska egenskaper)  

kom penserar  Revigör för obalanser  som  uppstår i kroppen vid alkoholintag.  

Målet  är at t  underlät ta för dem  som  har en norm al och sund relat ion t ill alkohol,  at t  m å bät t re dagen 

efter.  

I nför lanseringen genom gick Revigör år 2000 en så kallad dubbelblind placebokont rollerad studie 

genom förd av forskare från Karolinska inst itutet  och Uppsala universitet .  Studien visade at t  Revigör 

har posit iva effekter och får konsum enten i generella term er at t  m å bät t re dagen efter  alkoholintag. 

Det ta bekräftas också av m ånga posit iva v it tnesm ål från konsum enter  som  återköper produkten.  ��� � � � ����������� ������� �!��� �!"$#&%� ���
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Måste bev is vara offent ligt  publicerade för at t  vara sanna? Det  stäm m er at t  vi inte gav ut  inform at ion 

om  studien t ill art ikelförfat tarna, m en det  berodde helt  enkelt  på at t  de inte var  öppna m ed vilka de 

var  och v ilket  syfte de hade. Det  handlar t rot s allt  om  för oss affärskrit isk  inform at ion. Rät t igheterna 

t ill studien ägs inte av oss, m en det  m ater ial vi har t illgång t ill delar v i gärna m ed oss av om  de t re 

alkoholforskarna hör av sig igen.  

De är heller inte nöjda m ed påståendet  at t  Revigör är "et t  resultat  av svensk forskning". Vad annat  

kan m an säga om  et t  preparat  som  tagit s fram  av forskaren och m edicine doktor  Olle Haglund? Han 

var  den som  inst iftade och ansvarade för äm net  Beroendelära på Uppsala universitet  från år 1981 och 

fem ton år fram åt .  

Dr Haglund har även arbetat  under  m ånga år på alkoholkliniken på Ulleråkers sj ukhus m ed 

förebyggande behandling av alkoholpat ienter . Vad har  art ikelförfat tarna för grund för at t  avv isa hans 

kom petens och k liniska erfarenheter? (!)�* ��+-, * � ��%.� �!� * � �!���
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Är då Revigör et t  hot  m ot  folkhälsan? Det  finns en allm än uppfat tning at t  baksm älla är et t  st raff för 

alkoholkonsum t ion och därför hindrar fort sat t  alkoholintag. Men studier  på om rådet  v isar t värtom  at t  

obehaget  som  baksm älla ger t ill och m ed kan öka r isken för fort sat t  alkoholintag i form  av en 

återställare. Med den logik  som  används i debat tart ikeln skulle en fram gångsr ik  behandling av 

baksm älla därm ed lika gärna kunna påverka folkhälsan posit ivt .  (Se exem pelvis studien The Alcohol 

Hangover, Annals of I nternal Medicin, 2000 Wiese et  al.)  

När j ag ändå är inne på äm net  logik:  Ponera at t  det  skulle vara som  de säger, det  vill säga at t  Revigör 

helt  enkelt  saknar  effekt ,  hur skulle det  då kunna göra m edlet  t ill et t  stor t  hot  m ot  folkhälsan? Den 

slutsatsen kan m an bara nå om  m an förutsät ter  at t  svensken är ext rem t  lät t lurad, v ilket  är en 

verk lighetsbeskrivning som  åtm instone j ag aldr ig kan st älla upp på. 1 � � * +324��� � �
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