Förtal och falsk tillvitelse från IVO i Sveriges Radio:s
program Kropp & Själ den 1 april 2014.
Av 2000-Talets Vetenskap den 12 maj 2014

Följande sades i programmet:
Journalisten:
Det finns en man Erik Enby. När vi ringer till Erik Enby berättar vi att vi är svårt
sjuka i cancer för att se om han fortfarande erbjuder behandling till svårt sjuka
cancerpatienter, något som är förbjudet enligt lag.
Journalisten:
Erik Enby är alltså beredd att behandla en svårt sjuk patient, något som är
förbjudet enligt lag.
Anders Alexandersson (AA), jurist på IVO sa i radioprogrammet:
AA:
De så kallade kvacksalverireglerna och de reglerar just att det bara är hälsooch sjukvårdspersonal som får undersöka och behandla yrkesmässigt
personer när det gäller cancer.
Journalisten:
Att han erbjuder sig att ta emot är ett brott mot det?
AA:
Ja, helt klart så länge han inte gör det inom en vårdgivares organisation är
det helt klart ett brott.
AA:
Vi kommer ju att göra vad vi är tvungna att göra i det här läget och fullfölja med
en anmälan. Jag kan inte se något annat. Inslaget var så tydligt och klart att han
faktiskt erbjuder en cancersjuk patient vård och behandling.
Journalisten:
Så du kommer att göra en anmälan?
AA:
Ja det kan jag säkert säga.
IVO:s fortsatta brott mot Erik Enby
IVO har anmält Erik Enby till åtal. För att kunna göra en sådan anmälan måste IVO ha kännedom om
att den som de anmäler redan har begått brott.
Enligt svensk lagstiftning är det inte alls brottsligt att undersöka patienter för deras cancersjukdomar.
Inte heller är det brottsligt att behandla dem för annat än cancer. Erik Enby undersöker blodet hos
patienter och behandlar dem om han finner infektioner i deras blod.
Trots detta så har IVO anmält Erik Enby till åtal. IVO har ingen laglig grund för sin anmälan utan
myndighetens anmälan utgör en så kallad falsk tillvitelse, vilket i sig är brottsligt, liksom det
tjänstefel som en sådan ogrundad anmälan utgör. För grovt tjänstefel är straffet fängelse i upp till sex
år.
IVO har i sin anmälan påstått att det genom radioprogrammet Kropp & själ, som sändes i Sveriges
Radio den 1 april 2014, finns anledning att anta att Erik Enby undersöker eller behandlar cancer.
IVO har således ingen kännedom om att något brott redan skulle ha begåtts. Att undersöka cancer är
inte brottsligt men IVO:s tjänstemän tycks tydligen tro att det skulle vara det och de agerar utifrån
det trots att Socialdepartementet klart och tydligt har svarat att det endast är behandling av cancer
mot betalning, som enligt gällande lagstiftning är förbjudet för alla utom legitimerad sjukvårdspersonal.

