
ett mycket stort ansvar.
Barbro G-Larsson, Stockholm
Vi tar vid där Per Mindus slu-

tar. Kr avet på höga tittar siffr or
»har uppenbarligen ökat despe-
rationen och minskat saklighe-
ten i reportagen ... de svaga
drabbas av journalistikens
kr is». I tio års tid har Norra ma-
gasinet haft en stor och trogen
publik. V i har alltså aldrig upp-
levt någon kris. Tvärtom har vi
rönt stor uppskattning för vår
jour nalistik.

När Per Mindus talar om att »männi-
skor har låg tilltro till journalister» ha-
kar han tag i en ofta spridd bild som när
den granskas närmare inte är särskilt en-
tydig. Medan kvällspressen har mycket
låga siffror ligger tilltron hos SVTs tre
samhällsprogram, Reportrarna, Strip-
tease och Norra magasinet, på över 90
procent.

Fallet Greger
Precis som Per Mindus vill vi skyd-

da de svaga. Därför var vi mycket ange-
lägna om att tillmötesgå Gregers öns-
kan om att få vara anonym. Vi filmade

hans siluett snett bakifrån och förvräng-
de hans röst. Trots detta kunde Per Min-
dus identifiera honom. Men han nöjde
sig inte med det.

Två gånger efter programmet ringde
Per Mindus hem till Greger och gjorde
honom mycket skärrad. Vid det andra
samtalet sade Per Mindus att Greger nu
är skyldig till att alla de patienter som
nu inte vågar operera sig istället riskerar
att ta livet av sig. Efter det samtalet ring-
de Greger till oss och var förtvivlad. På
eget initiativ hade han ökat dosen av
psykofarmaka därför att Mindus hade
gjort honom så uppskrämd och orolig.

Journalistisk etik, talar Mindus om.
Hur är det med läkaretiken?

Fallet som lyftes bort
Ett bra fall lyftes bort ur program-

met, skriver Per Mindus. Det är riktigt
att ett exempel lyftes ut, men skälet till
att den patienten inte var med i pro-
grammet är ett annat än det Mindus be-
skriver. Det var inte vi som gjorde nå-
gon medicinsk bedömning. Det var
kvinnan själv som på en rak fråga inte
kunde säga att hon blivit bättre genom
operationen. Hon var också överens
med oss om att vi därför inte skulle ha
med henne i programmet.

Vi bad Per Mindus om hjälp att hitta

patienter som blivit bättre. Vi fick två
namn. Kvinnan var ett av dem. Det
andra lyckades vi aldrig spåra. Vi med-
ger att det är en svaghet i programmet
att det inte finns med någon patient som
säger sig ha blivit bra efter operationen.
Vi betonade två gånger att två tredjede-
lar av dem som opererats anses ha blivit
bättre. Trots detta gick det inte att hitta
en enda patient som kunde bekräfta det-
ta. Och vi gjorde många försök. Bland
annat genom riksföreningen ANANKE
(Intresseförening för personer med
tvångssyndrom).

Så här kommenterar Greger: »Jag
har träffat tre personer som genomgått
kapsulotomi men ingen av dem säger
sig ha blivit hjälpt. Det är klart att det
kan vara en slump ... men samtidigt blir
man ju misstänksam.»

Efter programmet har inte heller en
enda patient hört av sig till oss för att be-
rätta hur de blivit hjälpta. Däremot har
vi kontaktats av ett femtontal direkt el-
ler deras anhöriga som berättar att de
inte blivit bättre efter operationen, en
del har i stället fått svåra biverkningar.
Några har opererats två gånger, i en del
fall övertalade av Per Mindus. De är i
dag mycket olyckliga och klagar över
hur deras liv har förstörts.

Fallet Torsten
Så till exemplet Torsten som opere-

rades på Sophiahemmet 1991. Per Min-
dus anser själv att kapsulotomioperatio-
ner inte lämpar sig för privat verksam-
het och att depression inte utgör indika-
tion för kapsulotomi. Det var precis det
vi ville visa och därför valde vi att ha
med det här exemplet.

När Per Mindus ondgör sig över att
vi visat en 20 år gammal film som il-
lustration till det som händer i dag kan
det verka anmärkningsvärt – för den
som inte sett programmet. Vi kunde inte
hitta något färskare eller bättre filmma-
terial. Men i programmet medverkar
professor Björn Meyerson och kom-
menterar filmen. Han poängterar att fil -
men är gammal men har inget emot att
kommentera den. 

Han säger bland annat, medan fil -
men rullar: »I princip är det samma fast
det ser lite knöligare och klumpigare ut,
men i princip är det samma. Här ser man
också den här bågen som vi använder
fast det är en lite äldre modell ...

Det går i princip till på samma sätt.
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Det var kvinnan själv som inte
kunde säga att hon blivit bättr e
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Patienten är vaken, man för ner en tunn
elektrod, som man ska värma upp med i
hjärnan. Hjärnan är ju okänslig så man
känner ingenting av det. Och sedan vär-
mer man spetsen på den och åstadkom-
mer på det sättet en begränsad liten ska-
da, vars syfte är att avbryta ett nervba-
nesystem.»

Bandade telefonsamtal
Till frågan om

bandade samtal. Vi
har som arbetsmetod
att banda alla samtal.
Det gör vi för att det
inte ska bli några
missförstånd. Det är
också en utmärkt
metod för att kunna
ringa upp och kon-
trollera fakta. I det
här fallet när vi be-
handlar medicinska
frågor är det viktigt
att vi använder rätt
termer och i övrigt
ser till att vi förstått
vad olika experter
förklarat.

Per Mindus blev,
liksom Marwan Hariz, förvånad över
att vi bandade samtalen. 

Eftersom vi i båda fallen hade pre-
senterat oss, berättat om vårt program
och vad vi höll på med utgick vi från att
det som sades också kunde citeras, di-
rekt eller indirekt.

Med Marwan Hariz har vi såväl per
telefon som vid ett besök på Universi-
tetssjukhuset i Umeå rett ut de oklarhe-
ter som fanns om formerna runt inter-
vjun. I sak har han däremot inget att an-

märka på det som fanns med i program-
met.

Per Mindus blev, som han skriver,
uppringd dagen före sändning. Då läste
vi upp de direktcitat som han medverkar
med. Han förklarade då att han inte ac-
cepterade vår metod men att han inte
hade något att anmärka på de citat vi an-
vände.

Per Mindus vill nu varna läkarkåren
för att alla samtal
med journalister kan
vara bandade. Varna,
ta det som en utmärkt
upplysning. Då kan
vi slippa den här ty-
pen av diskussioner
där någon känner sig
kränkt av att vi ban-
dat ett samtal. 
Per Mindus ger i sin

artikel läsaren in-
trycket av att vi skul-
le ha tvingat oss på
honom i sjuksängen.
Så här gick det till:
Vi sökte Mindus via
hans sekreterare som
meddelade att han
var sjukskriven men

att han fanns på sitt tjänsterum där han
arbetade med sin forskning och läste sin
post. Vi faxade då till tjänsterummet
och bad honom ta kontakt med oss. Vil -
ket också skedde.

Programmets huvudtes
Efter all denna formalia, låt oss ägna

lite utrymme åt det som Per Mindus inte
med ett ord berör men som var pro-
grammets huvudtes: Den forskning
som Per Mindus bedriver på det här om-

rådet, Medicinska forskningsrådets roll
och Socialstyrelsens bristande kontroll.

Per Mindus har av MFR fått 
2 170000 kronor för att göra »en dub-
bel blind placebokontrollerad prospek-
tiv, multidisciplinär internationell stu-
die av gammacapsulotomi vid terapire-
fraktär tvångssjukdom» utan att detta
har granskats av svensk forskningsetisk
kommitté.

Per Mindus uppger i ett första samtal
att de etiska kommittéerna vid KS har
godkänt projektet. Efter att vi kontrolle-
rat den uppgiften ändrar han sig och er-
känner att det endast är en amerikansk
etisk kommitté som godkänt projektet.
Även vid det här tillfället var det Per
Mindus själv som ringde upp.

Per Mindus säger i programmet:
»Att jag då inte skrivit någon ansökan
till f orskningsetisk kommitté i Sverige
för att göra en placeboundersökning be-
ror ju på att jag inte ansett att det varit
korrekta förutsättningar för det och där-
för inte etiskt försvarbart att göra studi-
en.»

Men MFR kontrollerade aldrig om
det var en svensk etisk kommitté som
godkänt Mindus projekt utan har bevil -
jat samtliga ansökningar. Mindus har
även fått pengar från KIs egen forsk-
ningsfond och Söderströmska, för sam-
ma projekt – som han alltså själv inte
anser vara etiskt försvarbart.

MFR har efter vårt program medde-
lat att man ska ändra sina rutiner efter
vad som kommit fram kring Mindus be-
viljade forskningsanslag.

Se där, ett konkret resultat av vårt
program.
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om kirurgisk behandling av vissa

psykiska sjukdomar – ofta kallat psy-
kokirurgi – var enligt min mening ett
exempel på hur man kan manipulera
fakta på ett sätt som ger en skev bild av
verkligheten.

Det krävs inte särskilt djupgående
tolkningsförsök för att inse att produ-
centerna har en klart förutbestämd av-
sikt med programmet och att de kom-
ponerat fakta ungefär som fan läser bi-
beln.

Många med mig, och särskilt den
personal som har hand om patienterna
i samband med denna typ av operatio-
ner, är upprörda över den negativa och
tendentiösa framställningen.

Från sjukvårdens sida sett blir per-
spektivet ett annat. Operationerna ut-
gör nämligen en i högsta grad positiv
ansats att hjälpa patienter som under
många år ej kunnat få någon hjälp för
sin svåra sjukdom.

Norra magasinet har i sitt svar till
Per Mindus citerat min kommentar till
den filmade operation som ingick i
programmet.

Jag hade möjlighet att se filmen i
början av intervjun – innan jag ännu
fått tillfälle att förklara hur den här ty-
pen av operationer går till med modern
teknik. Jag upplyste då bl a om att det
är en film som sannolikt producerats
någon gång i slutet av 1960-talet och
att det i princip rörde sig om en teknik
som liknar den som används vid mo-

derna ingrepp av den här typen. Jag av-
rådde journalisterna från att visa fil -
men i TV eftersom den för en medi-
cinskt oinvigd tittare kan ge ett felak-
tigt intryck och verka skrämmande
snarare än upplysande.

Norra magasinet följde inte mitt
råd. Detta är ytterligare ett exempel på
hur man genom att sammanställa frag-
ment av en verklighet – som i fallet
med filmen dessutom var föråldrad –
för fram ett budskap som speglar upp-
hovsmännens förutbestämda avsikter
(fördomar?) mer än den verklighet
som de gör anspråk på att skildra. 

Björn Meyerson
professor, neurokrirugiska
kliniken, Karolinska sjukhuset,
Stockholm.

Björn Meyerson kommenterar Norra magasinets svar till Per Mindus:

Jag avrådde från att visa filmen

’’ Efter programmet
har inte heller en enda
patient hört av sig till
oss för att berätta hur
de blivit hjälpta.
Däremot har vi kontak-
tats av ett femtontal
direkt eller deras anhö-
riga som berättar att de
inte blivit bättre efter
operationen.’’

Medicin, journalistik oc h etik


