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Behandling eller teknik?

Det største problem for de forskere, der vil undersøge effekten af alternativ behandling, er spørgsmålet om forskellen mellem teknikken (fx at stikke en nål ind i et akupunkturpunkt) og behandlingen (teknikken samt de øvrige forhold i behandlingen)


Et stort problem ved at forske i alternativ behandling er kravet om standardisering, og igen handler det om projektets formål: Ønsker man at lave grundforskning og belyse virkningen af et helt specifikt punkt - fx fodens reflekszone for nyrepunktet påvist ved scanning - udgør standardiseringen måske ikke det  store problem.

Ønsker man imidlertid at belyse behandlingsformens virkning på helbredsproblemer, er der langt flere aspekter, der spiller ind. Det må fx nøje overvejes om det er fx trykket på et fodpunkt (selve teknikken) eller den zoneterapeutiske behandling (hele behandlingsindsatsen) der skal analyseres.

For ikke at amputere behandlingsindsatsen kan man fx vælge i projektbeskrivelsen systematisk at notere, hvilken behandling man forventer at gennemføre. Endvidere kan der gives plads til individualiteten ved at vælge en fyldestgørende registrering i journalen af hvilke punkter, der trykkes på og hvordan. Dette giver mulighed for bagefter at evaluere behandlingsindsatsen. 

I et typisk behandlingsforløb vil zoneterapeuten fx undersøge fødderne og reflekszonerne, registrere hvad der observeres, og tilrettelægge behandlingsindsatsen ud fra dette. Udover selve zoneterapien/massagen vil der endvidere typisk være en dialog mellem patient og behandler, hvor der lyttes og evt. gives råd om en forebyggende indsats samt en mere hensigtsmæssig livsførelse.

Det kan derfor være væsentligt at overveje, om man evt. frem for en standardiseret grundbehandling, dvs. selve den ”tekniske del”, vælger at lade behandleren registrere alt hvad der sker i behandlingsforløbet og som nævnt evaluere udfra samtlige indkomne informationer. Behandlingen består nemlig stort set altid af andet og mere end teknik.

Et eksempel er en undersøgelse af zoneterapis effekt på hovedpine og migræne. Her viste det sig klart, at resultatet blev bedre og varigt, når behandlingsindsatsen blev udbygget med egenindsats fra klienten. Det er der såmænd ikke noget nyt i, sådan er det i mange andre sammenhænge (en glad medarbejder som har indflydelse på egen hverdag er også en langt mere effektiv medarbejder). Hvorfor ikke tage disse aspekter med i forskningsdesigns og evalueringer? Får vi først svarene på hvorfor vi får det bedre, er det også langt nemmere at sætte ind med forebyggende indsatser.

Astmaprojektet – et problematisk forskningsdesign

For nogle år siden ville en zoneterapeut og en gruppe naturvidenskabelige forskere belyse hvilken effekt zoneterapi har på astma i en randomiseret, kontrolleret, klinisk undersøgelse. En projektbeskrivelse blev udformet, og man valgte at give den ene gruppe patienter ”rigtig zoneterapi” og den anden ”placebo-zoneterapi”. Ved forsøgets afslutning var målet at sammenholde de to grupper og udfra de statistiske beregninger at vurdere hvorvidt zoneterapien havde effekt på astma eller ej.

Projektbeskrivelsen blev inden starten drøftet i FDZ´s Forskningsråd såvel som i Forsknings- og projektudvalget i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling. Her så man allerede inden projektets start et problem i valget af forskningsdesign og anbefalede derfor projektgruppen at overveje endnu en kontrolgruppe, som fx kunne få traditionel medicinsk behandling. Ikke mindst fordi man i så fald kunne have sammelignet effekten af behandlingerne og ikke kun isolere det tekniske indgreb (trykket på de nøje definerede punkter).

Projektgruppen ønskede imidlertid at udføre projektet udfra ideoplægget, dvs. kun med en aktiv- og en placebogruppe. Projektet blev gennemført og en overvejende procentdel af projektets deltagere erfarede en positiv virkning. Det var derfor noget overraskende for såvel astmatikerne som zoneterapeuten at høre den konklusion, som blev præsenteret  på en lægekongres: ”Dette studie viste ingen effekt af zoneterapi som supplerende behandling til voksne patienter med mild til moderat bronchial astma”. Den meget omdiskuterede undersøgelse foregik på Rigshospitalet.

Hvorfor var der så stor uenighed i fortolkningen af projektets resultat? Forklaringerne kan være mange, men skal vi fokusere på det valgte design, hvor  placebo-behandling indgik, har netop dette område været genstand for gentagne debatter blandt såvel zoneterapeuter som forskere. 

Isolerer man den tekniske del af en kompleks behandling, skaber man en laboratoriesituation. Men den ligner ikke den totale virkelighed, man interesserer sig for, nemlig en konsultation, hvor der foregår en egentlig behandling af mennesker. Desuden er det langtfra afklaret, hvad der sker, hvis man trykker på ”forkerte” punkter under foden og giver den omtalte ”placebo-terapi” – og bruger nåle (eller tandstikker!) de forkerte steder ved akupunktur. 

Var det etisk forsvarligt at gennemføre en undersøgelse som på forhånd var indikeret som et problematisk forskningsdesign?

Den randomiserede kliniske undersøgelse kan være et godt valg når det fx gælder forskning i medikamenter, men sagen stiller sig unægtelig noget  anderledes, når det er zoneterapi eller andre alternative behandlingsformer, man ønsker at vurdere. Disse opererer netop med et helhedssyn og med en viden om at fx to patienter med hovedpine ikke har brug for samme behandling.
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