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Mainstream media granskar alternativmedicinen 
 

Pia Hellertz, fil.dr., författare – sept. 2022 

 

Under helgen fredag den 26 till och med söndag den 28 februari publicerade 

Nerikes Allehanda, NA, tre artiklar vars syfte var att ”granska bluffvården”. Tre 

lokala naturterapeuter, en homeopat, en blodanalytiker och en som arbetar med 

frekvensmedicin utsattes för en ”Wallraff-metod”, vilket innebar att en låtsas-

patient, reportern Matilda Skarehag, besökte de tre terapeuterna med låtsas-

sjukdomar för att ”avslöja” behandlarnas ”bluffmetoder”. Hon hade dold 

inspelningsapparat på sig. En av terapeuterna var Camilla Lodin, som enligt 

den skrivande reportern Eva Ejdeholt hade påstått sig bota cancer. Jag fick 

samtala med Camilla under augusti. 

  Eva Ejdeholt hade besökt Camilla redan i januari 2021 för att diskutera 

vacciner, vilket hon publicerade i en artikel i NA den 7 januari 2021 som en del 

i en serie artiklar om ”Coronapandemin – Vaccination”. Ingressen i den artikeln 

ger en aning om vad som komma skulle: ”I hyllorna bakom Camilla Lodin 

trängs de små flaskorna med varandra i långa rader. Arsenik, stormhatt, bigift – 

de fantasieggande ingredienserna i hennes homeopatiska läkemedel…” 

  Nu under hösten 2022 blev Camilla åter igen ”offer” för NA:s granskning 

av alternativmedicinen. Eva Ejdeholt börjar den första artikeln i serien den 26 

augusti med att skriva: ”NA:s reporter Matilda Skarehag utrustade sig med en 

dold kamera och sökte hjälp för en påhittad hjärntumör hos en av Örebros 

homeopater”, vilket således var Camilla Lodin. 

  Av erfarenhet har jag märkt att det verkar finnas två grundorsaker till 

”kritisk granskning” i våra vanliga massmedia. Dels handlar det om att tvinga 

fram kompetensutveckling, organisationsförbättringar och liknande, vilket är 

utmärkt och mycket viktigt. Men det kan också ofta handla om att förlöjliga och 

karaktärsmörda ”offren” för att inför läsarna ge sken av kritisk granskning med 

syfte att ”avslöja”, varna och avråda, som i detta fall för komplementär 

alternativ behandling och naturmedicin.  

  Eftersom den holistiskt orienterade naturmedicinen ända sen början av 

1900-talet varit måltavla för läkemedelsindustrins attacker, så menar jag att 

NA:s tre artiklar har som huvudsakligt syfte att förlöjliga och karaktärsmörda.  

  Jag vill här kort nämna Flexnerrapporten. När Flexnerrapporten 

publicerades i USA år 1910 var det ett beställningsverk från familjerna 

Rockefeller och Carnegie och några andra med oerhörda ekonomiska 

tillgångar. De behövde ha avsättning för sina petrokemiska produkter och de såg 

att människors hälsa kunde vara en gigantisk marknad. Rapporten innebar i 

princip närmast ett totalförbud mot “naturliga” botemedel. Därefter skulle – 

förutom kirurgi – endast petrokemiska, farmaceutiska metoder godkännas. 

”Genom frikostiga ’donationer’ till de institutioner som utbildade läkare, kunde 
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de efter hand vinna så stort inflytande över dessa, att de slutligen helt styrde 

utbildningarnas inriktning”. Det skriver författaren Sven Erik Nordin i sin 

artikel Flexnerrapporten innebar ett totalförbud mot naturliga botemedel 

(2020). Omkring 30,000 naturmedicinare blev arbetslösa. 

  I en artikel på National Health Federation – Sweden skriver Scott Tips, 

ordförande för föreningen, Sara Boo, sekreterare samt Michael Zazzio, 

hörselforskare och kliniker under rubriken ”KAM-utredningen måste 

diskvalificeras” inledningsvis: 

 
”En domare i Europadomstolen har avslöjat att Sverige är det första land där all 

alternativmedicin ska förbjudas. Mot den bakgrunden så förstår vi varför KAM-

utredningen SOU 2019:28 tillkom.” 

 

KAM-utredningen 

KAM-utredningen, Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, 

kunskap, dialog (SOU 2019:15) ska officiellt ”ge medborgarna bättre underlag 

för välinformerade val om de överväger att anlita komplementär och alternativ 

vård”. Ett annat syfte är att ”patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska 

kunna föra samtal om KAM-metoder och därmed underlätta för patienter att 

fatta informerade beslut om sin vård.” Flera av förslagen ska också tillgodose 

säkerheten vid användning av komplementär och alternativ vård. Det låter ju 

jättebra… 

  Författaren tekn.dr. Lars Bern skriver i en artikel med rubriken ”Remittera 

tillbaka KAM-utredningen” att ”utredningens uttalade syfte var att förbättra 

säkerheten för de som önskar använda komplementär alternativ vård (KAV)” 

och att utredarna anser att det ”ska bli förbjudet att använda alternativmedicinsk 

behandling i stället för antibiotika vid svåra infektioner, vilket är förödande, 

inte minst med tanke på den snabbt ökande problematiken med antibiotika-

resistens. Den resistensen är på många sätt orsakad av skolmedicinens missbruk 

av antibiotikan.” Lars Bern råder därför ansvariga politiker att ”remittera 

tillbaka utredningen med instruktioner om att göra om och tänka rätt”. 

Reportrarnas ”garanter” 

Nerikes Allehandas reportrar använde sig av överläkaren och professorn Jonas 

F. Ludvigsson, som är barnläkare i Örebro och professor vid Karolinska 

Institutet samt den tyske professorn i alternativ medicin Edzard Ernst som 

”garanter” för sin ”seriösa” granskning. Jag känner mig lite förvånad över valet 

av ”garanter”, fast kanske ändå inte...  

  Enligt en artikel i Läkartidningen i februari 2021 blev Jonas Ludvigsson 

själv utsatt för ”en stormvåg av hatiska mejl och kommentarer efter sin studie 

om barn och covid-19. Nu slutar han såväl debattera som forska om pandemin.” 

Jonas Ludvigsson deltog också som expert i KAM-utredningen. Jag undrar 

också över valet av professor Edzard Ernst. Han var medförfattare tillsammans 
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med vetenskapsjournalisten Simon Singh till boken ”Salvekvick och 

Kvacksalveri” (2008) som skapade stora problem för alternativmedicinare. Den 

tidigare redaktören för tidskriften 2000-Talets Vetenskap Bo Zackrisson 

recenserade boken i nr 4/2008. Jag citerar ur artikeln: 
 

”Professor Ernst kallade innehållet i boken för en ’slakt’ på de flesta av 

alternativmedicinens terapier och författarnas slutomdöme är att akupunktur, 

homeopati, kiropraktik och örtmedicin samt ytterligare ett 30-tal terapier, 

inklusive ortomolekylär medicin, EDT-kelering och bioresonans, i princip bör 

betraktas som overksamma, biologiskt orimliga, dyra och i vissa fall farliga 

former av placebobehandling”.  

Bo Zackrisson konstaterar att boken är ”enögd. Det är som om skolmedicinens 

brister inte existerar”. Han säger avslutningsvis att boken är läsvärd även om 

den har stora brister och han tar upp några exempel på dessa brister i artikeln.   

 

Camillas berättelse 
Eftersom Camilla blev ”offer” för granskningen vill jag förmedla en del av 

hennes berättelse. Hon berättar att den 23 juni bokar Matilda Skarehag på 

uppdrag av NA en tid för konsultation på hennes klinik under falskt namn och 

uppger falska symptom. ”Hon hävdar att hon har cancer och en rad andra 

symtom. Vad vi pratar om spelas i hemlighet in, kanske även dold kamera (det 

får vi se).” Efter ungefär 2 månader kontakter reportern Eva Ejdeholt Camilla 

och meddelar att de har granskat hennes verksamhet och att de tänker publicera 

det. De säger också att hon lämnas möjlighet att kommentera det de fått fram vid 

ett möte och att det är allvarligt. ”På mötet dyker Matilda Skarehag och Eva 

Ejdeholt upp med en filmare. Ingen av dem har presslegitimation med sig men 

de visar vanlig legitimation och säger att de är anställda på NA. När jag frågar 

så erkänner de att de har dold mikrofon på sig även nu”, berättar Camilla.   

  Camilla ber att få se deras granskning. Men det får hon inte utan nu ska hon 

svara på frågor inför kamera. De berättar sedan om den falska konsultationen 

och inspelningen. Camilla berättar:  

 
”Då intervjun ska filmas ber jag om att få läsa frågorna innan så att jag kan tänka 

igenom mina svar. Det vill de inte men till slut, tack vare filmaren, får jag 15 

minuter på mig att se deras frågor. Det är 16 påståenden och 2 citat som 

mestadels går ut på att jag utger mig för att bota cancer. Vilket jag absolut inte 

gör! Som homeopat jobbar jag med att förbättra allmäntillståndet, till exempel 

dämpa oron i kroppen som patienten beskriver.” 

  

Camilla berättar att Matilda Skarehag under sin konsultation har fått förklarat 

hur homeopati fungerar och hur hon arbetar. Camilla hade också träffat Eva 

Ejdeholt tidigare och då hade även hon fått en grundlig genomgång om hur 

Camilla arbetar. ”Jag har aldrig sagt att jag kan bota cancer och har full 
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respekt för svensk läkarvård.” Camilla berättar att hon inom kort kommer att 

publicera en mer omfattande förklaring kring homeopati samt hela 

konsultationen på sin hemsida www.homeopaten.nu samt på sin Facebooksida 

Homeopaten 

  Camilla betonar att det inte ligger någon sanning över huvud taget i de 

påståenden som NA påstår om att hon utger sig för att ”bota cancer”. Hon har 

heller aldrig påstått att Matilda Skarehag skulle avbryta sin läkarbehandling. 

Hon nekar däremot inte personer som drabbats av ett tufft  sjukdomsbesked att 

ta en homeopatisk konsultation, eftersom hon menar att hon kan hjälpa till med 

att exempelvis stärka immunförsvaret och minska ångest. 

  Camilla berättar att hon hade träffat både läkaren Jonas Ludvigsson en 

gång och Kjell Asplund, som är huvudansvarig för KAM-utredningen, flera 

gånger i samband med den statliga utredningen om att bygga broar mellan 

alternativ och komplementär medicin. Camilla berättar att hon uppfattade det 

som att de hade en ömsesidig respekt för varandras olika yrkesroller. Hon 

betonar också att hon och alla andra seriösa alternativmedicinare är medvetna 

om och följer patientsäkerhetslagen. 

  För att återgå till den kritik som framfördes i artikeln vill Camilla nämna att 

det medel hon ordinerade syftade till att hjälpa Matilda med ångesten över 

cancerbeskedet, inte att bota själva sjukdomen (Bar-c är registrerat och godkänt i 

Sverige). Vid mötet som Camilla senare har med NA får Matilda läsa om medlet 

hon fick. Hon medgav då att det inte fanns någonting om cancerbe-handling i 

beskrivningen av medlet. 

  ”När det gäller vaccinfrågan så respekterar jag personers fria val”, säger 

Camilla. 

  Camilla berättar att homeopati har praktiserats i över 200 år och fungerar 

väl utan biverkningar. I många andra länder är det en specialistutbildning efter 

läkarutbildningen. De mirakelläkare som man skickar våra elitidrottsmän till är 

ofta homeopater. De som bokar tid hos Camilla söker oftast för pollenallergi, 

öronproblem, hormonobalans, eksem och reumatism.   

  Jag har kommit att intressera mig för ämnet eftersom jag under större delen 

av mitt 80-åriga liv har valt att konsultera alternativa terapeuter när jag upplevt 

hälsoproblem eftersom jag av skolmedicinens läkare bara fått piller av olika slag 

utan att de lett till någon positiv förändring.  

 

Pia Hellertz  
Fil.dr., pensionerad universitetslektor, 

Socionom, psykoterapeut, mental tränare, 

Författare, fri skribent 
    

 

Camilla Lodin kan nås på - camilla@homeopaten.nu    

 

http://www.homeopaten.nup/
mailto:camilla@homeopaten.nu
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KAM-utredningen kan ses på länken - komplementar-och-alternativ-medicin-

och-vard---sakerhet-kunskap-dialog-sou-2019_15.pdf 

och https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2019/03/sou-201915/  

Flexnerrapporten innebar ett totalförbud mot naturliga botemedel – av Sven 

Erik Nordin – 25 mars 2020 - 

https://www.tv-helse.se/flexnerrapporten-sven-erik-nordin/  

 

”KAM-utredningen måste diskvalificeras” (2019) – Scott Tips, Sara Boo & 

Michael Zazzio - https://thenhf.se/kam-utredningen-maste-diskvalificeras/  

 

Remittera tillbaka KAM-utredningen (2019) – Lars Bern - 
https://anthropocene.live/2019/06/16/remittera-tillbaka-kam-utredningen/   

Risk att forskare skräms till tystnad – Katrin Trysell – Läkartidningen 6-7/2021 - 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/02/risk-att-forskare-skrams-till-

tystnad/  

 

Toxisk epistel – Alternativmedicinen på slaktbänken – Två enögda naturvetares 

tankemödor – 2000-Talets Vetenskap 4/2008.  

file:///C:/Users/Prestige%20A2/Desktop/KAM-UTREDNINGEN/komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard---sakerhet-kunskap-dialog-sou-2019_15.pdf
file:///C:/Users/Prestige%20A2/Desktop/KAM-UTREDNINGEN/komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard---sakerhet-kunskap-dialog-sou-2019_15.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201915/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201915/
https://www.tv-helse.se/flexnerrapporten-sven-erik-nordin/
https://thenhf.se/kam-utredningen-maste-diskvalificeras/
https://anthropocene.live/2019/06/16/remittera-tillbaka-kam-utredningen/
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