
märkt medicinsk forskning och utmärk-
ta medicinska tidskrifter i Kroatien. 

I European Association of Perinatal Med-
icine (EAPM) är Kurjak hedersmedlem
‹www.europerinatal.com›. Kommer man
att utesluta denne hedersmedlem? En-
ligt PubMed har Kurjak publicerat 243
tidskriftsartiklar, varav 29 efter 2002,
året då han avslöjades för andra gången.
Flertalet av dessa 29 artiklar handlar om
tredimensionellt obstetriskt ultraljud.
Tittar man i Science Citation Index fin-
ner man att Kurjaks mest citerade arti-
kel från 2000-talet är från 2001 och har
citerats 38 gånger; sju av citaten är från
2006 och tio från 2005. Fuskarnas skrif-
ter fortsätter att citeras efter det att fus-
ket avslöjats [4], rimligtvis därför att de
som citerar inte har uppmärksammat att
forskaren fällts för fusk. 

År 2002 hade Kurjaks skrifter citerats

2 600 gånger [5]. Hur mycket av hans
publikationer är bluff? Har patienter
skadats av hans bedrägeri? 

Hur kan man förebygga fusk? Chalmers
nämner »naming and shaming« (namn-
ge och skäm ut). Roig [6] instämmer,
men rekommenderar också undervis-
ning i etiskt skrivande. BMJs chefredak-
tör Fiona Godlee håller med båda två
[7]. Som framgår av titeln på Chalmers’
artikel rekommenderar han tidskrifts-
redaktionerna systematiska översikter
som ett medel att spåra plagiat. 

Kära svenska obstetriker och barn-
morskor: Grunda inte ert kliniska hand-
lande, undervisning eller forskning på
litteratur skriven av Asim Kurjak eller
Sanja Kupesic. Skäm ut dem! 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Jag instämmer i Cullbergs analys vad
gäller psykiatrins utvecklingspotential
(Läkartidningen 39/2006, sidorna 2885-
6). Mycket arbete ligger framför oss när
det gäller insatser, bemötande, behand-
ling och rehabilitering av våra patienter.
I frågan om behovet av en ny vårdform,
»öppen vård med särskilda villkor«, har
jag och sannolikt många kliniskt verk-
samma och erfarna kolleger en till Cull-
berg och patientföreningen RSMH mot-
satt uppfattning. Jag reagerar också
starkt på Cullbergs insinuanta och ytliga
antydningar om att motiven bakom Mil-
tongruppens förslag skulle vara huvud-
sakligen pekuniära och påhejade av bak-
åtsträvande omoderna, nära pensions-
avgången, repressiva, okunniga kolleger
inom psykiatrin, som dessutom enligt
Cullberg avsiktligen överbehandlar sina
patienter av rena bekvämlighetsskäl.

Att Cullberg är en ideologiskt »rättroen-
de« förkämpe av herkuliska mått är väl-
känt bland erfarna psykiatrer sedan 70-
talet när han stod på barrikaderna för
att jämna mentalsjukhusen med mar-
ken. Att det vid den tiden inte fanns en
uppbyggd öppenvård att möta de tusen-
tals »kroniska«, institutionaliserade pa-
tienter som närmast helt övergavs till
ett liv i »frihet« ute i samhället med kan-
ske ett hembesök varannan vecka för ut-
delning av medicindosett , bekymrade
inte Cullberg och hans stridskamrater.
Många, sannolikt tusentals, är de pati-
enter som dött i förtid ensamma i egen

lägenhet efter denna ideologiska pyrr-
husseger. Jag har aldrig hört Cullberg el-
ler någon annan ta på sig ett moraliskt
ansvar för dessa »tvångsutskrivningar«. 

Att det från etiskt analytisk och rent hu-
man synpunkt välmotiverade förslaget
från Miltongruppen om laglig möjlighet
att »tvångsmedicinera« den lilla grupp
psykospatienter som helt saknar sjuk-
domsinsikt och behandlingsmotivation,
skulle få upp Cullberg på barrikaderna
igen är inte särskilt förvånande. Förvå-
nande är dock att Cullberg inte kan la-
gen om psykiatrisk tvångsvård! Det
finns ingen tidsgräns i lagen för LPT-
permission. Däremot finns prejudice-
rande domslut från Regeringsrätten
som kan tolkas så att en bortre tidsgräns
för LPT-permission kan gå vid ett år och
att praxis vid länsrätter följer detta med
vissa undantag.

Cullberg och möjligen Socialstyrelsen
formulerar sig så att »lagen kringgås« i
dessa undantagsfall, underförstått att
verkligheten och den kliniska vardagen
ska anpassas till »kartan« – lagen, och
inte som brukligt är att kartan ska an-
passas till verkligheten.

Förvånande är också Cullbergs antingen
totala okunnighet eller medvetna förne-
kande av den schizofrena undergrupp av
patienter som aldrig får, har fått eller
kommer att få tillräcklig sjukdomsinsikt
för att bli förmögna att självmant tacka
ja till nödvändig antipsykotisk medici-

nering. Att som Cullberg argumentera
för att med en idealt fungerande vård,
rehabilitering och bemötande kommer
denna subpopulation psykospatienter
att vara ett minne blott, återstår de facto
att bevisa, vetenskapligt och erfaren-
hetsmässigt.

Det är svårt, efter genomläsning av Cull-
bergs och Forséns inlägg, att komma till
annan slutsats än den att Cullberg åter
har förblindats av sin ideologiska prin-
cipfasthet till men för den rationella
analysen av problemställningen och
därmed till men för de patienter som
han, jag och andra psykiatrer är satta att
sköta. 

Att varje återinsjuknande för dessa
patienter ytterligare försvårar, försäm-
rar och försenar återtagande av funk-
tionsnivå, rehabilitering och global häl-
sa samt ytterligare cementerar dysfunk-
tion i aktuella CNS-system och erfaren-
hetsmässigt leder till behov av högre
neuroleptikadoser, väljer Cullberg att
helt förtiga eller förbise. Anmärknings-
värt, tycker jag, som trots allt väntat mig
ett mer balanserat, sakligt och under-
byggt inlägg från en professor i psykiatri. 

De synpunkter och reflektioner jag
här framför är mina egna personliga. 
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