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olika typer av hjärtinfarkt Stefan Agewall

1194 Rapport Svenskt arbete med natio-
nella riktlinjer kan bli internationellt
föredöme. Med perspektiv från riktlin-
jerna vid hjärtsjukdom Lars Wallentin,
Bertil Lindahl, Christina Kärvinge, Kristina
Eklund, Lars-Åke Levin, Lars Grip

1199 Fallbeskrivning Bromo-dragonfly – livs-
farlig missbruksdrog. Kan ge vävnads-
nekros, visar det första beskrivna fallet
Karin Thorlacius, Catharina Borna, 
Mark Personne

patientsäkerhet
1202 Följde inte röntgenläkarens råd –
rätt diagnos fördröjdes fem månader
Vaginalt ultraljud inte en tillräcklig
undersökning avseende sjuklighet 
i äggstockarna

Viktnedgång och kraftigt ökande mag-
besvär borde ha lett till en ny bedöm-
ning. Patienten hade drabbats av ägg-
stockscancer

1203 Gynekologen borde inte ha låtit
patienten skjuta upp operationen

1204 Gynekolog och urolog varnas efter
prolapsoperation. Märkligt att inte
kvinnans postoperativa besvär följdes
upp

debatt och brev
1206 Replik till Lars-Erik Holm: Forskaren,

samhället och jäv Tommy Cederholm, 
Claude Marcus, Stephan Rössner, Mai-Lis 
Hellénius, Inger Björck, Ingvar Bosaeus m fl 
(Läs Lars-Erik Holms slutreplik på lakartidningen.se)

1207 Är våra ordinationer »lege artis«?
Rolf Brusewitz

1208 Karolinska institutet förespråkar
kontroversiell kastrering Alex Grönqvist,
Jenny Körlin, Roya Hakimnia

1209 Replik: Behandlingen bygger på ve-
tenskap och beprövad erfarenhet 
Marie Degerblad, Angelica Lindén Hirschberg,
Olle Söder

1211 Vårdval Stockholm – exempel ger
fel bild Lars Carlsson

Replik: Ekonomidirektör försvarar sjuk sak
Kjell Nyman 

Avstånden krymper, Eva Olsson 
Birgitta Rydberg 

1212 Replik till Jonas Dencker och Jan Wålinder:

Iatrogena bidrag till psykiatrisk mor-
biditet Claes Davidson

1213 Replik: Udda idéer bortom den 
kliniska verkligheten Sven Jonas Dencker,
Jan Wålinder

1214 Kontrareplik: Goddag, Yxskaft! 
Claes Davidson

Slutreplik: Föga meningsfull diskussion
Sven Jonas Dencker, Jan Wålinder

Subklinisk hypotyreos – mer av isberget
upp till ytan Bo Wikland, P O Sandberg

kultur
1215 Archie Cochrane – mannen bakom
evidensbaserad medicin. Han dog fyra
år innan begreppet myntades Gabor Hont

1219 lediga tjänster

1222 platsannonser

1245 meddelanden

KLINIK OCH VETENSKAP Bromo-dragonfly – livs-
farlig missbruksdrog som kan ge vävnads-
nekros. Bilden visar cirkulationsrubbning,
dag 4. Sidan 1199 

E tt av Sovjetunionens sätt att hantera 
regimkritiker var att förklara dessa som
psykiskt störda och därefter spärra in

dem på mentalsjukhus. Denna – ur maktha-
varnas perspektiv – behändiga hantering upp-
hörde först på 1980-talet, efter massiva inter-
nationella protester. Men själva grundidén, att
den som kritiserar överheten inte kan vara vid
sina sinnens fulla bruk, tycks ha dröjt sig kvar i
det forna östblocket och har nyligen återupp-
stått på den medicinska fakulteten i Zagreb,
Kroatien.

I konfliktens centrum finns den tidigare
mycket ansedde kroatiske gynekologen Asim
Kurjak, anlitad av bl a WHO. Hans internatio-
nella anseende är i dag helt förbrukat efter en
rad avslöjanden om plagiat och andra allvarliga
oegentligheter i forskning. Ställningen på
hemmaplan har dock varit fortsatt stark, inte
minst tack vare nära vänner som presidenten
och rektorn på den medicinska fakulteten. Så
när chefredaktören för Kroatiens relativt

nystartade vetenskapliga tidskrift – den eng-
elskspråkiga Croatian Medical Journal – kriti-
serade Kurjak och beslöt att ta bort två av hans
falsifierade artiklar fick han stora problem.
Efter en rad beskyllningar från universitets-
ledningen i Zagreb för att ha spridit ut falska
uppgifter, skadat universitetets rykte och själv
publicerat undermålig vetenskap, blev chef-
redaktören Matko Marusic anmodad att in-
ställa sig till en hälsoundersökning.

Hans mentala hälsa skulle bedömas av tre
psykiatrer utsedda av fakultetsledningen. 

I nternationella sammanslutningar för
medicinska redaktörer och för publice-
ringsetik (www.wame.org och www.

publicationethics.org.uk) har nyligen uppma-
nat alla medlemmar att reagera på försöken att
avskeda och diskreditera Marusic. I BMJ 26 ja-
nuari 2008 och i Croatian Medical Journal,
2008;49:8-11 finns flera artiklar som belyser
denna beklämmande historia. 

Konsten att stämpla sina kritiker som mentalsjuka
»Men själva
grundidén, att
den som kriti-
serar överheten
inte kan vara
vid sina sin-
nens fulla bruk
… har nyligen
återuppstått på
den medicinska
fakulteten i
Zagreb …«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på ‹www.lakartidningen.se›.




