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20-åring sparkade
butikskontrollant
CENTRUM En butikskontrollant misshandlades med
slag och sparkar av en man
i 20-årsåldern på Coop
Extra i lördags kväll.
Klockan var strax före
halv åtta när kontrollanten
ingrep mot en misstänkt
snattare. Hon hade precis
tagit fram sin legitimation
när mannen började slå och
sparka henne. Han försvann
sedan.
Misshandeln ledde till
svullnader och sår i ansiktet
och huvudsmärtor.
Polisen har ännu inte
gripit gärningsmannen och
är intresserad av att komma
i kontakt med personer som
kan veta vem han är.

Parkerad skolbuss
slogs sönder
CENTRUM En skolbuss som
stod parkerad vid stationen
vandaliserades i helgen.
Någon gång mellan lördag
förmiddag och söndag
eftermiddag har någon eller
några tagit sig in i bussen
och sedan sparkat ut ﬂera
rutor. Även strålkastarna har
slagits sönder.
Polisen har ännu inte
gripit någon för skadegörelsen.

Personbil körde in
i betongbro
STOCKHOLMSVÄGEN En
förare av en personbil körde
i fredags kväll in i ett brofundament av betong på
Stockholmsvägen.
Föraren skadades lindrigt. Orsaken till olyckan,
som inträffade strax före
klockan 23, är okänd.
Vägen stängdes av under
saneringsarbetet.

Fönster krossat
på Smedbyskolan
SMEDBY En fönsterruta på
Smedbyskolan krossades
vid femtiden i söndags
eftermiddag. Larmet utlöstes men det är osäkert om
någon varit inne i skolan
och om något i så fall stulits
därifrån.

Man ofredade
pojkar i bastu
UPPLANDS VÄSBY En 43årig man från Upplands
Väsby har dömts för att ha
ofredat tre pojkar sexuellt.
I april förra året följde
han efter tre pojkar in i en
bastu i Jakobsbergs simhall.
Därefter började han onanera och sa något i stil med
”Stånd, vad skönt”. Pojkarna sprang därifrån och
hämtade en lärare som i sin
tur kontaktade badvakten.
Mannen, som nekar till
brott, dömdes för sexuellt
ofredande. Mannen ska
betala böter och 6 000 kronor i skadestånd till var och
en av pojkarna.

Värmebehandling
av cancer stoppas
Socialstyrelsen anser att Arkadiaklinikens metod inte är effektiv.
Cancersjuka patienter vägras behandling på Arkadiakliniken. Socialstyrelsen
anser att vården inte är
effektiv och säker.
– Ofattbart, säger läkaren
Henning Saupe.
I Stora Wäsby ligger Arkadiakliniken. I ett år har man behandlat
cancersjuka patienter med värme.
Metoden kallas hypertermi.
Genom att höja temperaturen i
cancerdrabbade organ eller höja
kroppstemperaturen kan sjuka
patienter bli friskare.
Enligt Henning Saupe, läkare
på kliniken, ger behandlingen
mycket goda resultat.
– Hos två tredjedelar av våra
patienter har vi kunnat stoppa eller
vända sjukdomen, säger han. I
fyra fall har tumörerna blivit så
små att de inte längre går att se.
Trots det har Socialstyrelsen
bestämt att kliniken måste sluta
med sina behandlingar. Myndigheten anser inte att det är bevisat
att behandlingen är effektiv och
säker. Arkadiakliniken får avsluta
de behandlingar som påbörjats
under februari, men från mars
måste alla behandlingar upphöra.
– Det är en skandal. Metoden är
ofarlig och i många fall verksam.
Våra patienter är förtvivlade och
arga. De vet inte vart de ska vända
sig nu, säger Henning Saupe.
BESLUTET ATT STOPPA värmebehandlingarna grundar Socialstyrelsen på den granskning som
Gunilla Enblad, professor vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala,
gjort av Arkadiakliniken. Enligt
hennes bedömning bygger inte
hypertermi på vetenskap och
beprövad erfarenhet. Hon medger
visserligen att det ﬁnns studier
som visar att metoden fungerar,
men anser att studierna inte varit
tillräckligt omfattande.
Det resonemanget köper inte
Henning Saupe.
– Det har gjorts tusentals studier med cellprov, djurförsök och
kontrollerade kliniska studier
sedan mer än 20 år. Tusentals
artiklar har publicerats som visar
på goda resultat. Runt om i världen ﬁnns omkring 1 000 kliniker
som behandlar med hypertermi.
De enda slumpmässiga studier
som gjorts rör, enligt Gunilla
Enblad, en mer extrem form av
hypertermi. Där har man höjt
kroppstemperaturen till över 42
grader, vilket kräver att patienten
sövs. På Arkadiakliniken ﬁnns
inte utrustning eller personal för
den extremare varianten.
Socialstyrelsens besked kom
som en blixt från klar himmel.
– Jag kontaktade Socialstyrelsen för ett år sedan för att ta reda på
om det fanns lagliga hinder för att

Hösten 2003 ﬁck Maj-Lis Tooming-Åkesson veta att hon har cancer. Värmebehandling gör henne friskare.
”Fruktansvärt”, säger hon om att behandlingarna måste upphöra.
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erbjuda hypertermi. Beskedet var
att det inte fanns sådana hinder.
Maj-Lis Tooming-Åkesson är
terapeut på kliniken, men också
patient. Hon ﬁck beskedet att hon
drabbats av cancer hösten 2003.
Cellgiftsbehandlingen gjorde henne mycket sjuk och läkarna stod
maktlösa.
Efter behandling med hypertermi i Danmark och Tyskland blev
hon dock bättre och i dag arbetar
hon på kliniken tillsammans med
sin man och Henning Saupe.
– Hade jag inte vetat att jag har
cancer hade jag inte trott det. Varje
gång jag träffar min onkolog frågar
jag om de har någon behandling
för mig, men det har de inte.

Hypertermi fungerar på ﬂera
olika sätt. Cancerceller är, enligt
Henning Saupe, mer känsliga för
värme än friska celler. Dessutom
förbättras kroppens immunförsvar
av höga temperaturer.
ENLIGT FLERA STUDIER fungerar
också cellgifts- och strålbehandling bättre i kombination med
hypertermi.
Henning Saupe betonar att
hans behandling i princip alltid är
ett komplement till traditionell
cancervård, inte ett alternativ.
Behandlingen ges i omgångar
på fem veckor, tre gånger i veckan. Sedan kan den upprepas så
länge den gör nytta. Behandlingen

utvärderas med hjälp av blodprover eller röntgen.
Maria Jacobsson är tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen.
Hon säger att hypertermi inte är en
tillräckligt beprövad metod för att
kliniken ska få fortsätta behandla
patienter.
– Det ﬁnns inte ett tillräckligt
vetenskapligt underlag, enligt vår
bedömning. Metoden kan vara
overksam och skulle kunna vara
farlig. Att hetta upp patienter är
inte oproblematiskt.
Arkadiakliniken har överklagat
Socialstyrelsens beslut.
DAVID ÖSTERBERG

david.osterberg@mitti.se
tel 550 550 90
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