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Norra magasinets producen-
ter har inkommit med en slutre-
plik. Denna replik är ett typiskt
exempel på hur de ansvariga för
programmet undviker de cen-
trala frågorna om huruvida det
är förenligt med god journalist-
sed att utan en intervjuads kän-
nedom spela in ett samtal och
sedan direkt använda inspel-
ningen för sändning, att inte ge
namngivna personer möjlighet
att bemöta kritik och att vinkla
informationen så att den speglar
journalistens egen förutfattade
uppfattning.

Ett antal etablerade medicinjourna-
lister har – i en enkät i Läkartidningen –
framfört vissa principiella synpunkter

på vad som är vedertagen journalistisk
etik i relationen intervjuare-intervjuad.
Journalisternas kommentarer styrker,
enligt min mening, att Norra magasi-
nets producenter i detta fall brutit mot
god journalistsed. De tillfrågade jour-
nalisternas synpunkter är allmängiltiga
och det är därför helt ointressant om de
sett programmet eller ej.

Fallet »Torsten»
Ett exempel på hur underlåtenhet att

låta en namngiven läkare kommentera
en av honom behandlad patient är redo-
görelsen för fallet »Torsten» som, i Nor-
ra magasinet, blev helt missvisande.
Docent Laitinen hade säkert, om han gi-
vits tillfälle, kunnat informera om att bi-
verkningar till kapsulotomi alltid visar
sig relativt snart efter operationen och
inte fler år senare; eller som det påstods
i programmet: (biverkningar) »som

idag gör hans liv till ett helvete». Att
operationen i detta fall ej gav avsedd ef-
fekt är naturligtvis inte en biverkan utan
ett uttryck för en mycket svårt invalidi-
serande grundsjukdom.

Då det gäller inslaget med en film
som visar ett ingrepp från 1960-talet,
kan naturligtvis inte tittarna känna till
att jag bestämt avrådde från att visa fil-
men. Att jag likväl inte vägrade att kom-
mentera filmen är verkligen inte ett ut-
tryck för att jag tycker den var lämplig i
sammanhanget – jag hade knappast nå-
got val.

Producenternas beslut att trots mina
synpunkter ta med filmen är återigen ett
exempel på hur programmet samman-
ställdes så att det skulle ge stöd för en
förutfattad mening snarare än att ge en
balanserad verklighetsbeskrivning.
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Professor, neurokirurg
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De centrala frågorna undviks
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Fem diskrediterande punkter
Journalistparet från Luleå

har fått pris vid en internatio-
nell TV-festival i Lille i Frankri-
ke i slutet av oktober. Jag ber att
få gratulera till denna fina ut-
märkelse som uppenbarligen
rör ett helt annat TV-program
än det som nu är föremål för de-
batt. Norra magasinets program
om hjärnoperationer på psykia-
trisk indikation (TV2  den 18
maj 1998) innehåller många sa-
ker som är värda en fördjupad
journalistisk och etisk diskus-
sion. Låt mig för egen del få av-
sluta debattrundan med att
peka på fem punkter med odis-
kutabla fakta som jag anser dis-
krediterar Norra magasinet och
Sveriges Television, (SVT): 

1. Fejkad intervju
Min s k »medverkan» i Norra maga-

sinet var ofrivillig och kom som en total
överraskning! Jag hade redan i mars
med anledning av mitt hälsotillstånd lå-
tit meddela att jag inte kunde medverka. 

»TV-intervjun» var inget annat än en
i lönndom genomförd bandinspelning
av ett telefonsamtal. En telefonkontakt

som jag själv aldrig förstått skulle kun-
na tolkas som att jag givit en intervju.

TV-journalisterna är förvånade över
att »någon känner sig kränkt av att vi
bandat ett samtal». För ordningens skull
vill jag svara: det är inte själva band-
ningen som upprört. Det är förfarandet
att i lönndom banda och sedan – mig
ovetande –  utnyttja materialet på sätt
som skett som är kränkande. 

2. Simulerat avbrott
Även ett telefonsamtal med neuro-

kirurgen Marwan Hariz spelades in i
lönndom. I en sekvens får vi höra re-
portern fråga om hans privatmottagning
varpå han svarade att det inte angick
henne. 

Så följde en sekvens som skulle få
oss tittare att tro att Hariz la på luren! 

I själva verket fortsatte samtalet ca
20 minuter efter ovanstående replik-
skifte. Inte heller Hariz informerades
om att samtalet bandades eller att det
skulle utnyttjas i programmet. 

3. 20-årig operationsfilm
TV-mässigt material som visar mo-

dern NMD (Neurosurgery for mental
disorders) är lätt att tillgå. I stället visa-
de Norra magasinet en ohyggligt
skrämmande filmsnutt från England in-

spelad 1976 utförd med teknik som hör
medicinhistorien till. 

4. Fallen »Torsten» och »Greger»
Norra magasinet presenterade – som

enda sanningsvittnen – två utvalda fall,
patienterna »Torsten»  och »Greger»,
vilka bägge genomgått kapsulotomi
och är missnöjda med resultatet. De
framtädde anonymt och kunde, utan att
behöva visa sin identitet, angripa den
medicinska metoden och dess utövare
med vilka fantasiargument som helst;
t ex det fabulösa påståendet att en av pa-
tienterna blivit opererad utan preopera-
tiva undersökningar, med fel diagnos
och utan att han fått information om in-
greppets natur. 

Eftersom läkare är bundna av tyst-
nadsplikt har vi inte kunnat bemöta pa-
tienternas felaktigheter fullt ut, trots att
det – för behandlande läkare – var lätt
att se vilka patienter som döljde sig
bakom kamouflering.

5. Bra fall bortvaldes
Ett tredje TV-fall som utvalts av re-

daktionen är om en kvinna som genom-
gått kapsulotomi och som med kom-
pletterande beteendeförändrande terapi
och läkemedel är återställd sedan
många år och idag lever ett normalt liv.


