
Det ser så vederhäftigt, så ba-
lanserat och hänsynsfullt ut, det
som professor Lauri Laitinen
skriver. För en utomstående
måste kritiken mot Norra maga-
sinets program te sig övertygan-
de. Men om vi skulle behandla
fakta på ett så lättvindigt sätt
som professorerna Laitinen och
Mindus gör, skulle Norra maga-
sinet aldrig överlevt den gransk-
ning som varje enskilt program
utsätts för. Vi har funnits i tio år.

Innan vi går i svaromål, låt oss ta upp
en etisk fråga som är intressant för såväl
oss som för läkarkåren: De båda patien-
terna, »Greger» och »Torsten», ställer
upp i Norra magasinet mot löfte att de
skulle uppträda anonymt. Båda har be-
rättat för oss hur de efter programmet
känt sig hotade och kränkta av de tele-
fonsamtal de fått från professorerna
Mindus och Laitinen. Dessutom redovi-
sar Laitinen detaljer ur »Torstens» sjuk-
journal som han definitivt inte vill ha ut-
hängda i Läkartidningen. (De är dess-
utom felaktiga på ett par punkter vilket
vi återkommer till.)

Är detta god etik?
Samma dag som professor Laitinen

ringde upp »Torsten» den 7 juni 1998,
ringde denne till oss och var mycket
upprörd. (Detta samtal finns bandat.)
»Torsten» sade att han gjort klart för
professor Laitinen att han ställt upp fri-
villigt. Han förnekar att professor Laiti-
nen hjälpt honom till rehabilitering.
Däremot skulle Laitinen vid telefon-
samtalet lovat att ordna en remiss till en
smärtlindringsklinik. Detta löfte har till
dags dato inte infriats.

Professor Laitinen skriver att
»Torsten» först inte ville erkänna att det
var han som var med i programmet.
Självklart, det var hans önskan att vara
anonym – och det respekterade vi. Pro-
fessor Laitinen säger sig ha känt igen
»Torsten» på gångstilen. En märklig
iakttagelse, eftersom vi för att skydda
»Torstens» identitet valt filma en statist
som promenerade.

Denna brist på respekt för en patients
integritet förvånar oss. Professor Laiti-
nen ger inte bara offentlighet åt

»Torstens» sjukdomshistoria utan gör
det med felaktiga uppgifter.

»Torsten» drabbades 1987 av en
nackskada. Fram till dess hade han ar-
betat heltid, därefter på halvtid till 1996
då han blev sjukpensionerad. Det var
alltså efter operationen han blev sjuk-
pensionär, inte 1987, som professor
Laitinen påstår.

Professor Laitinen skriver att han
gjort 27 kapsulotomier på Sophiahem-
met mellan 1987 och 1996. »Socialsty-
relsen har inte haft några invändning-
ar», skriver han. Detta måste vara in-
tressant läsning för just Socialstyrelsen
eftersom man där inte visste om att det
gjordes kapsulotomier på Sophiahem-
met fram till 1996. (SOFSF 1994:15).

Undersökningarna 21 år gamla
Vidare beklagar sig professor Laiti-

nen över att vi inte hänvisar till fyra un-
dersökningar om modern psykokirurgi
som visar att operativ behandling ofta
hjälper och att biverkningsfrekvensen
är låg. Det förvånar oss något att alla de
rapporter professor Laitinen hänvisar
till är 21 år gamla eller äldre. Men även
Kullberg (som det hänvisas till) visar i
sin »gamla» rapport på biverkningar
och personlighetsförändringar.

När de här studierna gjordes för mel-
lan 21 och 37 år sedan fanns för övrigt
varken kognitiv beteendeterapi eller
några av de läkemedel som idag visat
sig ha positiv effekt på just den här pa-
tientgruppen.

Efter vårt program hörde 15 patien-
ter, eller i en del fall anhöriga, av sig till
oss. Deras erfarenheter var entydiga:
Samtliga var opererade mellan 1986
och 1995. Nästan alla klagade på onor-
mal viktökning, 10–25 kilo. Tre av pa-
tienterna sade sig ha allvarliga problem
med minnet, framför allt närminnet.
Samtliga hade i sin kontakt med Karo-
linska sjukhuset fått veta att det omöj-
ligt kunde ha med operationen att göra.
Märkligt nog eftersom professor Min-
dus själv skriver i sin avhandling över
24 patienter, som genomgått kapsuloto-
mi, att fyra klagade över minnesförlust
(poor memory) vid 12-månaderskon-
trollen.

Vårdfall efter ingreppet
En patient som arbetade heltid fram

till operationen blev ett kroniskt vård-

fall efter ingreppet. Idag är patienten
helt beroende av vård och bor i grupp-
boende med passning dygnet runt.

Tre fall hade blivit opererade i mitten
av 1990-talet och reopererade något år
senare – utan positivt resultat. Ett av
fallen hade aldrig provat kognitiv be-
teendeterapi (1994).

Denna redogörelse för de människor
som spontant hörde av sig till oss efter
programmet är naturligtvis inget veten-
skapligt belägg åt ena eller andra hållet.
Men visst är det intressant att bland alla
högstämda redovisningar om kapsulo-
tomins förträfflighet höra vad de direkt
inblandade spontant har att berätta.

När det gäller »Torsten» konstaterar
professor Laitinen att hans smaksinne
försvunnit men han nämner inte
»Torstens» egna ord i programmet:
»Jag känner ingen livsglädje längre,
smaken har försvunnit, driftlivet är bor-
ta, det försvann plötsligt.»

»Torsten» har även gått upp kraftigt
i vikt och fått problem med sömnen ef-
ter operationen.

Professor Laitinen anser att vi brus-
tit i opartiskhet eftersom han inte erbju-
dits att medverka i programmet. För tit-
taren är det glasklart att »Torstens» bild
är formad av hans egna subjektiva upp-
levelser efter operationen.

Vi kan förstå att professorerna Min-
dus och Laitinen reagerat som de gjort,
ovana som de är att deras verksamhet
utsätts för en kritisk granskning. Men vi
har ingen förståelse för deras sätt att dra
in patienter i debatten, att hota och krän-
ka dem, som de med sina ingrepp för-
sökt hjälpa – men misslyckats.

»Torsten» avslutar ett av sina brev
till oss: »Sådana här TV-program be-
hövs.»

Agneta Bernárdzon, reporter
Tomas Bresky, producent
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Norra magasinet svarar på Lauri Laitinens artikel:

Förvånande brist på respekt
för patientens integritet

Tomas Bresky , producent på TV2s Norra
magasinet.
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