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Fel om
lobotomier
i ledare
Enligt ledaren i Läkartid-

ningen 44/97 har runt 1 500
personer genomgått lobotomi i
Sverige. Denna siffra är tyvärr
sannolikt alldeles för låg. Joar
Tranöy vid kriminologiska in-
situtionen vid Oslo universitet
har utrett omfattningen av lo-
botomi i Norge, Sverige och
Danmark. Under perioden
1944– 1959 har enligt hans be-
räkningar minst 3 300 personer
lobotomerats i Sverige, dvs
mer än dubbelt så många som
påstås i ledaren. Därefter har
ytterligare lobotomier utförts.
(Joar Tranöy: Lobotomi i skan-
dinavisk psykiatri, KS-serien
nr 1-92, Institutt for kriminolo-
gi og strafferett).

Ingreppen fortsätter
Jag beklagar också att Uno

Käärik i sin ledare inte kan er-
känna att lobotomierna fortsät-
ter i Sverige, om än under annat
namn. I övriga nordiska länder
har hjärnoperationer på psyki-
atriska indikationer upphört,
men inte hos oss. Dagens in-
grepp är visserligen betydligt
mindre än 1950-talets svepan-
de ingrepp, men den teoretiska
grunden har bara förändrats
marginellt sedan dess. Dess-
utom är biverkningarna av da-
gens psykokirurgi av samma
art som 1950-talets, även om
skalan är en annan.

Jag har själv haft ingående
samtal med en man som opere-
rades 1991. Han berättade bl a
att han »förlorat stinget», blivit
okoncentrerad, personlighets-
förändrad, förlorat driftslivet,
passiviserats, förlorat sociala
förmågor som att åka kollektivt
osv.

Läser man vad Per Mindus
själv skriver om biverkningar
(Läkartidningen 44/97) visar
det sig att patienter förlorar
mental kapacitet genom in-
greppet.

Att påstå att dagens loboto-
mier är en »mytbildning» och
en »grov felaktighet» är därför
i bästa fall oinformerat eller ett
terminologiskt hårklyveri.
Möjligen är lobotomi numera
ett folkligt uttryck, men ordet
beskriver väl vad operationen
handlar om. Jag hade önskat
mig en större uppriktighet i Lä-
kartidningens ledare.

Christer Blomgren
tidningen Mänskliga
Rättigheter,
Solna

Kommentar:

Knappast
hårklyveri
Vad gäller antalet loboto-

mier grundar sig siffran på den
norska offentliga utredning
(NOU 1992:25) som nämns i
Per Mindus artikel. Det fram-
hålls dock både i ledaren och
nämnda artikel att siffran är
osäker.

Vilket underlag Joar Tra-
nöy haft för sin bedömning är
inte känt för Läkartidningen.

Kritiken om mytbildning
riktade sig mot uppgiften i en
motion att det alltjämt vid Ka-
rolinska sjukhuset utförs ca 50
lobotomier årligen. Av social-
utskottets utredning framgår
sammanfattningsvis följande:

Vad som sannolikt åsyftas
är att ett 50-tal patienter per år
remitteras till KS för utredning
om eventuell kapsulotomi. Av
dessa har ca fem per år efter in-
gående undersökningar be-
dömts som lämpliga för in-
greppet.

Kapsulotomi utförs med
hög precision med hjälp av ste-
reotaktiska styrinstrument och
magnetkamera och innebär att
ett tunt knippe nervtrådar mel-
lan pannloberna och djupare
delar av hjärnan avskärs. In-
greppet är millimeterstort och
görs i lokalbedövning.

Inget tvång
Operationerna görs endast

vid svåra ångest- och tvångs-
sjukdomar med lång sjuk-
domshistoria med oerhört in-
validiserande symtom som

motstått andra försök till be-
handling. Ofta finns stark
självmordsproblematik.
Tvångsvårdade patienter kan ej
komma i fråga.

En liten risk för viss person-
lighetsförändring finns, men
sådana har iakttagits endast i
några enstaka fall, och särskil-
da test krävs för att iaktta för-
ändringen. I förhållande till de
problem som patienten haft
före ingreppet är nackdelarna
mycket små.

Till saken hör att urvalet av
detta fåtal patienter sker efter
enhälligt beslut av en tvärve-
tenskaplig kommitté och att
samtycket inhämtas från pati-
enten, närmast anhörig och pa-
tientens egen läkare. Socialsty-
relsen anser behandlingen som
vetenskapligt grundad och föl-
jer verksamheten fortlöpande i
sin tillsyn.

Om skillnaden mellan lobo-
tomi och capsulotomi mot bak-
grund av detta är en fråga om
hårklyveri överlåter jag åt lä-
sarna att avgöra. Att Per Min-
dus i sin artikel skulle kom-
mentera biverkningar efter
kapsulotomi måste vara en
missuppfattning av Blomgren.

Uno Käärik
redaktör

Amningsvänliga
sjukhus
omevalueras
År 1991 initierade Unicef i

en global skala det s k Baby
Friendly Hospitals Initiative
(BFHI). Avsikten var att
»skydda, främja och stödja am-
ning». Kampanjen var inriktad
på BB-avdelningar i världens
alla 185 länder. Omkring 3 000
sjukhus är för närvarande för-
klarade »Baby friendly» varav
dock inte fler än 250 i Europa.

Sverige har deltagit mycket
framgångsrikt och för närva-
rande är 62 av de 64 BB-avdel-
ningarna i landet formellt ut-
nämnda till »amningsvänliga»
efter en process som omfattat
först en självevaluering, följd
av en intensifierad utbildnings-
period och slutligen en extern
evaluering enligt kriterier som
Unicef ursprungligen ställt
upp. Amningsfrekvensen, hel
och delvis, vid 6 månader har
nu gått upp från omkring 50
procent under senare delen av
1980-talet till nära 70 procent.

Den nationella kommittén
under f d statsrådet Karin Sö-
der, föreslog redan från början
att kvalitetssäkrande omevalu-
eringar skulle göras med ett par
års intervall. Behovet av såda-
na har också framhållits bl a
från många BB-avdelningar
liksom från Unicef. Rutiner,
kunskaper och attityder har en
tendens att slappna och ny per-
sonal anställs.

Folkhälsoinstitutet har åta-
git sig ansvaret för genomfö-
randet av amningsvänliga sjuk-
hus och har tillsatt en referens-
grupp med representation från
mödravårdscentraler, BB, neo-
natalavdelningar, barnavårds-
centraler och Amningshjälpen.
Referensgruppen har nu dragit
upp riktlinjerna för en omeva-
luering som beräknas kunna
starta på nyåret 1998. Den kva-
litetssäkring som denna pro-
cess innebär torde kunna stå
som modell för andra liknande
insatser.

Evalueringen kommer att
genomföras av ett team som
leds av respektive läns barnhäl-
sovårdsöverläkare. I teamet in-
går också den samordnande
barnsjuksköterskan, en barn-
morska och en representant
från Amningshjälpen.

I framtiden räknar man med
att BB-avdelningarna själva
ska genomföra dessa kvalitets-
säkringar enligt de kriterier
som nu gäller.

Referensgruppen avser att
utarbeta motsvarande program
för mödravårdscentraler och
barnavårdscentraler.

Yngve Hofvander
professor, 
Akademiska sjukhuset, 
Uppsala
Ulla Idenstedt
avdelningsdirektör,
Folkhälsoinstitutet
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»Referensgruppen har nu
dragit upp riktlinjerna för en
omevaluering som beräknas
kunna starta på nyåret
1998.»

Läkartidningens författar-
anvisningar publicerades
senast i nr 42/96. De
kan även beställas från
sekretariatet.


