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Kan man styre pressen? 
 
I september 2006 offentliggjorde European Heart Network et såkaldt position paper om ”Stress and 
cardiovascular diseases”, altså stress og hjertekarsygdomme. European Heart Network er en para-
plyorganisation for europæiske hjerteforeninger, som har sæde i Brussel. EHN udgiver med jævne 
mellemrum position papers om emner som tobak, kost, motion m.v. Og nu altså om stress. Rappor-
ten er forfattet af T. Theorell (Sverige), M. Kornitzer (Belgien), M. Marmot (UK), A. Steptoe (UK) 
og undertegnede (DK). Hvis man ser bort fra mig, er der tale om nogle af de absolut førende kapaci-
teter på verdensplan.  
 
På AMI blev vi enige om, at det ville være en god ide at lægge rapporten på nettet, idet vi antog, at 
der ville være interesse for den blandt mange af vore brugere. Lars Flindt Petersen skrev i sam-
arbejde med mig en kort pressemeddelelse, som kunne ledsage rapporten. For at gøre lanceringen 
lidt mere interessant for pressen, kontaktede LFP en journalist på Politiken, som fik tilbudt historien 
som solohistorie, hvis han var interesseret i at skrive om den. Politiken var nemlig i forvejen i gang 
med en serie artikler om stress. Det viste sig, at Politiken var interesseret, så jeg fik besked om, at 
de ville kontakte mig for et uddybende interview.  
 
Journalisten (Flensburg) ringede til mig nogle dage efter, og lavede et interview i telefonen. Det var 
et temmelig forvirrende interview, og jeg havde nærmest en fornemmelse af at have sludret med 
min tante om løst og fast, da vi var færdige. Jeg prøvede at holde fast i rapporten, som han straks 
droppede, ”da den jo var på engelsk”. Han var specielt interesseret i det grænseløse arbejde, selv om 
jeg forklarede, at dette område er dårligst belyst, når det drejer sig om stress og hjertekarsygdomme. 
Under alle forhold lovede han at sende interviewet til godkendelse, inden det ville blive trykt.  
 
Interviewet blev så fremsendt lige før fyraften fredag eftermiddag, og jeg gik straks i gang med at 
gå det igennem. Det var fyldt med sprog-, stave- og slåfejl, og disposition eller rød tråd var der 
meget lidt af. Jeg kunne nærmest ikke finde hoved og hale i det. Men jeg gik i gang med at rette 
både sprog, grammatik og stavning, samtidigt med at jeg forsøgte at få sammenhæng i det skrevne. 
Det lykkedes kun dårligt, men jeg kunne jo ikke tillade mig at droppe det hele. Og desuden havde 
jeg travlt og skulle ud af døren. Flensburg havde fanget en pointe, nemlig den relative betydning af 
arbejdsmiljøet for hjertekarsygdomme (nemlig 20%), som er ret tæt ved tobakkens betydning (som 
er 25%). Dog havde jeg pointeret to ting, nemlig at tobak jo er risikofaktor for meget andet end 
hjertekarsygdomme, og at vi jo kun taler om de erhvervsaktive årgange, når vi taler om arbejde, 
stress og hjertekarsygdomme. So far, so good. Troede jeg. 
 
Mandag morgen i sommerhuset (jeg skulle arbejde i sommerhus i efterårsferien og havde alle 
mulige dejlige skriveopgaver med mig derned) blev jeg så vækket klokken 5.50 om morgenen på 
mobilen. Det var TV2, som forklarede mig, at jeg var på forsiden af Politiken, og at man gerne ville 
have et interview. Man ville også gerne have mig i studiet. Jeg bliver altid meget forskrækket, når 
de ringer så tidligt om morgenen. Jeg er bange for, at det er min gamle mor, det er galt med (hun er 
87 år) eller at der er sket noget med andre familiemedlemmer. Så jeg har mest lyst til at smide røret 
og bede dem om at ringe, når det bliver almindelig dag. Men nu havde jeg jo selv sat gang i noget, 
og AMI vil jo gerne i medierne. Og desuden var jeg jo vågen. Så jeg gik i gang med lange inter-
views til TV2, som blev bragt flere gange i løbet af morgenen.  



 
Lidt efter brød helvede løs. Alle mulige og umulige radio- og TV kanaler ringede og ville høre, 
hvorfor der døde flere af stress and af tobak. Der er to ting, der er kendetegnende for pressen i den 
slags situationer: For det første er der absolut ingen kritiske spørgsmål. Snarere tværtimod. Jo vild-
ere påstande om mange døde, jo bedre. Og for det andet gør det ikke noget, at alle andre bringer den 
samme historie. Nærmest tværtimod. Når de andre også skriver om det, er det fordi, det er en god 
historie. Mangfoldigheden af medier, kanaler og gratisaviser har dermed den virkning, at alle skri-
ver om det samme, bare dårligere og mere overfladisk.  
 
I løbet af dagen blev jeg indkaldt til 4-5 TV-udsendelser, hvor man ønskede min medvirken. Det var 
blandt andet i God-morgen Danmark, Brunch, Deadline og et par stykker til, som jeg har glemt. Jeg 
sagde nej tak til samtlige, idet jeg jo befandt mig i Vestsjælland ved Storebælt og ikke havde i sinde 
at ødelægge min arbejdsro ved at ræse frem og tilbage til København og sidde fast i uendelige bil-
køer på motorvejene. TV2 overtalte mig dog til at komme ud og lave optagelse i sommerhuset. De 
kom lidt over frokost.  
 
Næste dag begyndte jeg at kunne danne mig en slags overblik over den måde vores nyhed var ble-
vet formidlet på. Der var sket nogle interessante glidninger og fordrejninger: 
For det første var ”arbejdsmiljøets betydning” blevet til ”stressens betydning”. På den måde blev 
stress årsag til de 20% af hjertekarsygdommene.  
For det andet blev hjertekarsygdomme forvekslet med samlet dødelighed. Det vil sige, at stress nu 
blev årsag til 20% af alle dødsfald. Da kun cirka en tredjedel af danskernes dødsfald skyldes hjerte-
karsygdom, er det jo lidt af en udvidelse. 
For det tredje kom alle aldersgrupper nu med og ikke kun de erhvervsaktive. Den sidste forskyd-
ning er ret afgørende, da de fleste dødsfald jo falder ret sent i livet. (Som vores gamle familielæge 
altid sagde). Jeg havde ellers gjort ret meget ud af at forklare Flensburg, at arbejdsmiljøets betyd-
ning nok klinger ret hurtigt af, efter at man holder op med at arbejde. (Noget med max. 5 år). 
For det fjerde opstod der nu et lille ord i introduktionen til nyheden, nemlig ”nu”. Altså: ”Stress er 
nu årsag til 20% af danskernes dødelighed. Det er næsten det samme som tobakkens betydning, som 
er 25%”.Her skal man huske, at hovedårsagen til, at de to tal er ved at nærme sig hinanden, først og 
fremmest er det dalende antal rygere. Og ikke stressens stigende betydning. Men når man hørte 
nyheden, kunne man kun tro, at de to tal nærmer sig hinanden på grund af det hastigt stigende antal 
stressede danskere. 
 
Ved hjælp af disse få men velvalgte ændringer og forskydninger i budskabet, var antallet af døde 
steget dramatisk. Sandsynligvis til mere end det 10-dobbelte. (Jeg har ikke regnet efter).  
 
Fra at handle om arbejdsmiljøets betydning for både dødelige og ikke-dødelige hjertekarsygdomme 
blandt erhvervsaktive danskere kom budskabet til at omhandle stressens stigende betydning for 
danskernes samlede dødelighed.  
 
Det interessante i et sådant forløb er, at man stort set er magtesløs, selv om man gør sig umage på 
mange forskellige måder. Det er i praksis umuligt at kontrollere, hvad journalister skriver eller 
bringer. Selv om man godkender noget skriftligt, kan der sagtens være misvisende overskrifter, 
indledninger og sammenkædninger. For eksempel kan man sige 100 gange, at stress ikke er en 
sygdom. De skriver alligevel næste dag, at stress er den nye sygdom, og at det er en skandale, at der 
ikke er behandlingsmuligheder. Hovedreglen er, at når man vil have en forskningsnyhed i pressen, 
er sandheden det første offer.  



 
Man kunne tænke sig, at journalister var skolede til at stille kritiske spørgsmål som fx ”Hvad 
bygger du dette på?”. ”Hvor mange undersøgelser er der tale om?”. ”Hvor kan jeg få dette 
bekræftet?”. ”Hvad mener den danske Hjerteforening?” osv Men det gør de ikke. Snarere tværtimod. 
De går ensidigt efter en ukritisk forstørrelse af den dramatiske effekt. Der skal være det lille 
ord ”nu”, der skal være mange døde, og det skal helst være stigende. Så er det en historie – selv om 
de andre allerede har bragt den. 
 
 
Efterspil. 
 
Senere på ugen kom der en reaktion, som ikke var uventet. Under overskriften ”3500 døde?” rettede 
tre velkendte arbejdsmedicinske overlæger en bidende kritik af både EHN-rapporten og af Politi-
kens formidling. Disse tre overlæger er kendt for deres strengt positivistiske og biomedicinske 
indstilling til videnskabelig evidens. De har netop foreslået, at to britiske eksperter, Davey Smith og 
McLeod, skal forfatte en gennemgang af litteraturen om arbejde, stress og hjertekarsygdom for den 
danske arbejdsskadesstyrelse. Disse to eksperter er verdenskendte for at benægte en sådan sammen-
hæng, så rapportens konklusioner er kendt på forhånd. Imidlertid kunne man forestille sig, at det er 
en streg i regningen, at EHN rapporten nu går på gaden med den modsatte konklusion. 
 
Det er under alle omstændigheder bemærkelsesværdigt, at de tre overlæger går i pressen. Ingen af 
dem har ekspertise på området. Mens forfatterne til EHN rapporten har skrevet mindst 500 inter-
nationale artikler med peer review (altså videnskabelig kvalitetsvurdering) om emnet, har de tre 
overlæger mig bekendt ikke skrevet nogen. Deres ekspertiser ligger på andre områder. Men for et 
par år siden gik de samme tre overlæger i medierne med en kritik af en anden AMI-formidling, som 
den gang handlede om burnout. Også et område, der ligger uden for det tre’s ekspertise.     
 
Det mærkelige er denne gang, at de i kritikken af EHN rapporten kritiserer, at man ikke havde ind-
draget to nyere danske artikler i gennemgangen af litteraturen. Man afslørede ikke hvilke to artikler 
det drejede sig om, men det har efterfølgende vist sig, at det er to artikler, som jeg er medforfatter til. 
Så man antyder altså, at jeg ikke ved, hvad jeg selv skriver. At man vælger en avis – og ikke et 
videnskabeligt tidsskrift – til en sådan kritik, er uforståeligt, idet en seriøs tilbagevisning af den 
grundløse kritik naturligvis vil falde langt uden for det, der kan interessere en avis. 
 
Men de tre overlæger har måske alligevel nået deres mål, nemlig at så tvivl om AMI’s troværdighed 
og at bane vejen for en senere rapport til arbejdsskadestyrelsen, som måske kommer til at 
konkludere det modsatte af EHN rapporten? 
 


