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Ohederlighet inom medicinsk forskning

Sverige inte förskonat – förebyggande 
åtgärder lika viktiga som repressiva
Forskningen har hög status. Men glorian

riskerar att hamna på sned om det visar sig att
forskare tagit otillåtna genvägar i sökandet
efter ny kunskap. Internationellt finns upp-
märksammade fall av ohederlighet i forskning-
en, men inte heller Sverige är förskonat. 

Medicinska forskningsrådet har mot den
bakgrunden tagit fram riktlinjer för god medi-
cinsk forskning och föreslagit en organisation
som fakulteterna kan anlita vid utredning av
fall av misstänkt ohederlighet i medicinsk
forskning.
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Medicinska forskningsrådet:

Nationell expertgrupp utreder
ohederlighet i forskning

– Det här arbetet har inte startats
med anledning av de senaste årens
skandaler i MFR, betonar Gisela Dahl-

quist, ordförande i MFRs nämnd för
forskningsetik. 

Arbetet inleddes redan 1993 på initi-
ativ av det dåvarande rådet (se Läkar-
tidningen 15/92 och 37/94), men blev
fördröjt. Ett remissförslag blev liggan-
de hos de medicinska fakulteterna,
medan myndigheterna var bättre på att
skriva remissvar.

– Det ska nog inte tolkas som oin-
tresse från fakulteternas sida, utan sna-
rare som uttryck för villrådighet, menar
Gisela Dahlquist. Att uttala sig om vad
som är god etik i medicinsk forskning
kunde kanske kännas förmätet för
många. 

Arbetet drevs på
När Gisela Dahlquist tillträdde som

ordförande i MFRs nämnd för forsk-
ningsetik i januari 1996 blev det natur-

ligt att snabbt slutföra arbetet med »an-
tifusk-organisationen» inklusive rikt-
linjerna för god etik i medicinsk forsk-
ning. 

Förslaget innebär att en expertgrupp
inrättas bestående av elva ledamöter, ef-
ter förslag från fakulteter, myndigheter
och sjukvårdshuvudmännen. 

Syftet är att erbjuda rektor vid re-
spektive universitet möjligheten att an-
lita expertgruppen för utredning och be-
dömning av fall av misstänkt ohederlig-
het i forskning.

Det finns tre viktiga skäl för att in-
rätta gruppen, anser Gisela Dahlquist:

1. En extern utredningsgrupp med
bred sammansättning minskar risken
för jävssituationer.

2. Antalet ärenden i landet förväntas
vara litet, varför en expertgrupp som
hanterar alla ärenden snabbare kan för-

forskningsetik

En nationell expertgrupp bör
inrättas med uppgift att utreda
anklagelser om ohederlighet i
forskningen. 

Det föreslår Medicinska
forskningsrådets nämnd för
forskningsetik. Avsikten är att
verksamheten ska bedrivas på
försök i tre år och därefter ut-
värderas. 

Nämnden har också formule-
rat riktlinjer för god etik i medi-
cinsk forskning, som bl a är
tänkta att ingå i forskarutbild-
ningen.
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väntas bygga upp rutiner och kompe-
tens. 

3. Ett sådant system ökar sannolik-
heten för att bedömningarna blir likar-
tade oavsett var i landet utredningarna
görs.

Det förhållandet att den lokala fakul-
teten på uppdrag av universitetets rektor
anlitar expertgruppen gör att hela an-
svaret för utredningen ligger kvar på
universitetet, vilket ger dess rektor möj-
lighet att vid behov sekretessbelägga
handlingar under utredningen. 

Definitionen
av ohederlighet
Olika länder har olika definitioner av

ohederlighet i forskning. MFRs nämnd
för forskningsetik föreslår en rätt vid
definition som exempelvis täcker:
– fabricering av data,
– stöld eller plagiering av data, text,

hypoteser eller metoder från en an-
nan forskares manuskript eller an-
sökningshandling eller publikation
utan vederbörligt angivande av källa,

– förvrängning av forskningsproces-
sen på annat sätt (t ex genom felaktig
användning av metodik, ohederlig
inklusion eller exklusion av data, be-
dräglig analys av data som avsiktligt
förvränger tolkningen, eller genom
ohederlighet mot anslagsgivare).
Avgörande vid bedömningen av om

ett fall skall tillskrivas slarv eller om
ohederlighet förelegat är om avvikelsen
från den normala forskningsprocessen
är allvarlig och om avvikelsen skett med
avsikt att bedra. 

Sverige intar en mellanställning i
Norden vad gäller definitionen. Finland
har den snävaste definitionen, omfat-
tande endast fabrikation av data, för-
falskning av data samt plagiat. 

Norge och Danmark har likartade
definitioner. De är åtskilligt bredare och
omfattar – utöver de finska punkterna –
även medvetet felaktigt bruk av statis-
tiska metoder, oberättigat medförfattar-
skap, dold dubbelpublicering, snedvri-
den tolkning av data, snedvridning av
slutsatser m m.

Nationellt förankrad 
utredningsgrupp
Expertgruppen gör alltså självstän-

diga bedömningar i utredningsärendena
på uppdrag av fakulteterna, och samar-
betar därutöver med MFR – särskilt
dess nämnd för forskningsetik – vad
gäller policyfrågor och förebyggande
verksamhet.

Expertgruppen föreslås få denna
sammansättning:

– 6 medicinska experter (en från varje
universitetsort) med omfattande er-
farenhet av medicinsk forskning i
bred bemärkelse,

– 1 juridisk expert med domarkompe-
tens (gruppens ordförande),

– 2 lekmän, vilka bör vara politiskt
valda förtroendemän,

– 1 representant för Läkemedelsver-
ket,

– 1 representant för Socialstyrelsen. 

Expertgruppen ska för enskilda ut-
redningar utse en eller flera speciellt
lämpade sakkunniga. 

Samtliga ledamöter utses av MFR på
tre år, med möjlighet till omförordnan-
de i ytterligare tre år. 

De som kan nominera ledamöter är
de medicinska fakulteterna, Regerings-
rätten (nominerar förslag till ordföran-
de), Statens medicinsk-etiska råd, Soci-
alstyrelsen, Läkemedelsverket, Lands-
tingsförbundet och Svenska Läkaresäll-
skapet. De två lekmannarepresentanter-
na föreslås  utses efter förslag från sjuk-
vårdshuvudmännen och Statens medi-
cinsk-etiska råd. 

Gruppen är beslutsför om minst åtta

De forskningsetiska dokumenten har
tagits fram inom MFRs nämnd för
forskningsetik med professor Göran
Hermerén, Lund, professor Gisela
Dahlquist, Umeå, och docent Paul
Hjemdahl, Stockholm, som
huvudförfattare.

forskningsetik
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av elva ledamöter är närvarande, varav
minst en lekman. Konsensus bör efter-
strävas, men om detta inte är möjligt bör
beslut tas med kvalificerad majoritet.

Utredningar i två steg
Utredningarna görs i två steg. Först

kommer den förberedande undersök-
ningen. För att en sådan ska inledas, for-
dras att det föreligger en motiverad,
skriftlig anmälan från en namngiven an-
mälare innehållande det sakliga under-
laget för misstankarna. 

Huvudprincipen är att anmälan inte
ska vara anonym. 

Men om särskilda skäl finns – t ex
stark beroendeställning för anmälaren
gentemot den anmälde – bör i undan-
tagsfall inbördes sekretess kunna bevil-
jas, men i så fall endast under den för-
beredande undersökningen. (Med in-
bördes sekretess menas att den anmälde
inte vet vem anmälaren är. )

Ärendena ska ha rimlig aktualitet,
dvs de bör ha inträffat under den senas-
te femårsperioden. Förslaget innebär att
MFRs expertgrupp kontaktas tidigt i
förloppet, så att den förberedande un-
dersökningen kan göras i samarbete
mellan gruppen och den lokala fakulte-
ten, alternativt med Socialstyrelsen el-
ler Läkemedelsverket om det är deras
tillsynsområden som berörs.

Den förberedande undersökningen

ska  genomföras snabbt och vara klar
inom en månad. 

För varje ärende utses en ad hoc-
grupp, speciellt sammansatt beroende
på ärendets karaktär, bestående av en el-
ler flera representanter från MFRs ex-
pertgrupp respektive från berörd fakul-
tet. 

Den förberedande undersökningens
syfte är endast att avgöra om fog finns
för anmälan. Utredningen ska utmynna
antingen i en rekommendation om full-
ständig utredning eller i ett avfärdande
av misstankarna.

Fullständig utredning 
Den fullständiga utredningen ska ge-

nomföras inom 3 till 6 månader och –  så
långt det är möjligt – fastställa om miss-
tanken kan styrkas eller avfärdas. I det-
ta skede upphävs den inbördes sekretes-
sen, dvs den anklagade informeras om
vem som anklagar.

Däremot ska under utredningens
gång samtliga handlingar kunna sekre-
tessbeläggas gentemot allmänheten. 

Utredningen görs av expertgruppen
ensam, för undvikande av jäv, men spe-
cialsakkunniga kan tillkallas. 

Gruppen måste komma fram till en
bedömning. Av bedömningen ska fram-
gå antingen att misstanken med säker-
het kan avfärdas eller att ohederlighet
förelegat. Om anmälan visar sig vara

ogrundad och tillkommen för att skada
den anklagade bör även detta framgå.
Bedömningen ska baseras på ett detal-
jerat sakunderlag presenterat i form av
ett utredningsprotokoll. 

När rektor tar ställning till om utred-
ningen och hela eller delar av dess un-
derlag bör offentliggöras, bör hänsyn
tas till de konsekvenser detta kan få för
de inblandade parterna. Erforderliga
sekretessbestämmelser bör fastställas. 

Den anklagade bör dock ha rätt att
begära offentliggörande av utrednings-
protokoll om han eller hon anser sig ha
blivit stigmatiserad. 

Utredningens resultat bör alltid re-
dovisas – i avidentifierad form – i ex-
pertgruppens verksamhetsberättelse.
En av poängerna med verksamheten är
ju att i preventivt och pedagogiskt syfte
informera om utredningarna och deras
resultat. Även ogrundade fall kan ha all-
mänt intresse. 

Att besluta om påföljder är inte ex-
pertgruppens sak. Den ska endast klar-
göra sakförhållandena, dvs bedöma om
felaktigheter förelegat och om uppsåt
funnits. 

Expertgruppen är alltså varken åkla-
gare eller domstol utan endast en utred-
ningsorganisation, som anlitas av rektor
vid fall av misstänkt ohederlighet.

Tänkbara påföljder
Att ta ställning till eventuella påfölj-

der är en uppgift för berörda instanser,
som efter slutförd utredning ska infor-
meras om resultatet, oavsett utgången. I
förslaget anges olika tänkbara påfölj-
der:
– Universiteten kan besluta om ute-

slutning eller på annat sätt begränsa
forskningsmöjligheterna för den
som förfarit ohederligt.

– Anslagsgivande myndigheter kan
dra tillbaka anslag eller begränsa
möjligheterna till fortsatta anslag.

– Socialstyrelsen och Läkemedelsver-
ket ska informeras och kan agera om
fallet berör deras tillsynsområden.
Sjukvårdshuvudmannen ska också
informeras i berörda fall. 

– Tidskrifter som genom ohederligt
förfarande av den anmälde kommit
att publicera felaktig information
ska upplysas om förhållandena, så
att lämpliga åtgärder kan vidtas (rät-
telse, återtagande av publicerad arti-
kel m m).

– En eller flera av de berörda instan-
serna kan finna förseelsen så allvar-
lig att den bör föras vidare för rätts-
lig prövning i domstol. 
Jan Lind

Regeringen tänker tillsätta en ut-
redning med parlamentarisk förank-
ring för att allsidigt belysa ett antal
forskningsetiska frågor. 

Det framgår av regeringens forsk-
ningsproposition (1996/1997:5).

I ett avsnitt, betitlat »Forskningsetis-
ka problem och forskarnas ansvar i des-
sa frågor skall ges ökad uppmärksam-
het», konstateras att i ett samhälle med
ett starkt och ökande beroende av veten-
skap och teknologi är forskningsetiska
frågor i vidare mening av stort allmänt
intresse.

Hur forskningen inriktas, vilka pro-
jekt som prioriteras, vilka metoder som
används och hur man förhindrar fusk och
vilseledande resultatredovisning samt
hur resultaten kan tänkas påverka sam-
hället i stort har därmed stor politisk
räckvidd. Frågorna har också samband

med respekten för forskningen och fors-
karnas integritet.

Vad gör forskarsamhället?
Enligt regeringens bedömning är det

lämpligt att nu – inte minst med tanke på
den snabba utvecklingen inom veten-
skapen och strävan efter en närmare
samverkan mellan forskning och sam-
hälle – göra en ny analys av de forsk-
ningsetiska frågorna i vid mening och
därvid bland annat pröva hur systemet i
dag fungerar. 

En genomgång av vad forskarsamhäl-
let och andra har gjort och gör för att han-
tera de etiska frågorna är därvid viktig.
Det är också viktigt att ta reda på i vilken
grad forskningsetiska frågor belyses i ut-
bildningen. 

Den närmare inriktningen av gransk-
ningen kommer att framgå av de ännu
inte presenterade utredningsdirektiven.

Forskningspropositionen:

Utredning granskar
forskningsetiken

forskningsetik
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Riktlinjerna, som fastställdes av
MFR i maj 1996, kan sägas bli forsk-
ningens motsvarighet till Läkarförbun-
dets etiska regler för god läkarsed eller
de etiska normer som styr läkares med-
verkan i läkemedelsprövningar. 

Förebilder har bl a varit policyför-
klaringar från National Institutes of
Health och medicinska högskolor i
USA. 

I framtiden är det meningen att
forskningsetiken ska ingå som en själv-
klar del i den medicinska forskarutbild-
ningen, på samma sätt som medicine
studerande idag tillägnar sig de läkar-
etiska reglerna.

– Genom att läsa och diskutera vårt
dokument och andra skrifter i ämnet lär
sig de forskarstuderande vilka fallgro-
par som finns, och vad som är viktigt för
att upprätthålla en god etisk standard i
forskningen, kommenterar Gisela
Dahlquist.

Tydliggöra normerna 
Det övergripande syftet med riktlin-

jerna är att tydliggöra de normer och
värderingar som sedan länge råder i den
svenska medicinska forskarvärlden.
Dokumentet ska kunna tjäna som un-
derlag för lokalt utarbetade goda ruti-
ner, och även kunna användas när man
på lokalplanet har att ta ställning till på-
ståenden om ohederlighet inom medi-
cinsk forskning.

Grundläggande krav
God medicinsk forskning karaktäri-

seras av att ett problem preciseras och
att en hypotes kan formuleras på grund-
val av tidigare observationer och teori-

er. Den uppställda hypotesen undersöks
antingen genom systematiska observa-
tioner eller i experimentets form.
Grundläggande är att en testbar hypotes
föreligger.

God medicinsk forskning karaktäri-
seras vidare av att: 

a. Systematiska observationer eller
experiment är baserade på en studiede-
sign som förmår att vederlägga alterna-
tivt ge stöd för den uppställda hypote-
sen.

b. Metoder används som är tillförlit-
liga och som mäter det forskaren vill
mäta. 

c. Utfallen undersöks med adekvat
hypotesprövningsmetod.

Forskarutbildningen
Fakulteternas ansvar är bland annat

att upprätta lokala studieplaner. 
Handledarna ska erbjuda de forskar-

studerande tillräckliga resurser, en god
arbetsmiljö och framför allt en utbild-
ning som ska leda fram till en kompe-
tens att bedriva självständig forskning.

Forskarstuderande får inte utnyttjas el-
ler betraktas som en anställd i forskar-
gruppen.

Handledaren ska bl a undervisa i
grundläggande forskningsmetod och
kvalitetskrav inklusive etiska regler i
forskningsarbetet. Handledaren ska
granska anslagsansökningar, manu-
skript eller kongressammanfattningar. 

I den forskarstuderandes ansvar in-
går att bedriva studierna i enlighet med
studieplanen och i dialog med handle-
daren/handledarna. Den studerande ska
regelbundet rapportera och diskutera
med sina handledare kring problem och
framgångar i forskningsarbetet. Han el-
ler hon ska också regelbundet redovisa
sina resultat för institutionen. 

En forskarstuderande bör inte utan
diskussioner med sin handledare skicka

Riktlinjer för god medicinsk forskning:

Etiskt riktmärke satt 
på pränt för första gången
– Alla känner säkert igen sig i

dokumentet, men jag tror ändå
att det är av värde att riktlinjer
för vad som är god medicinsk
forskning nu finns satta på
pränt, säger Gisela Dahlquist,
ordförande i Medicinska forsk-
ningsrådets nämnd för forsk-
ningsetik, som tillsammans med
professor Göran Hermerén
skrivit dokumentet »Riktlinjer
för god medicinsk forskning». 

Det övergripande syftet med »Riktlinjer
för god medicinsk forskning» är att
tydliggöra de sedan länge rådande
normerna och värderingarna inom den
svenska medicinska forskarvärlden.
(Personerna på bilden har inget
samband med artikeln.)
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in anslagsansökningar, manuskript eller
kongressammanfattningar. 

Relationen till handledaren
Man bör vara medveten om att rela-

tionen mellan handledare och forskar-
studerande är komplicerad och för-
ändras över tiden. Såväl beroende som
konkurrens kan uppstå. Särskild upp-
märksamhet måste riktas på sådana pro-
blem som kan uppstå om handledare
och forskarstuderande är av olika kön. 

Mot slutet av utbildningen är det sär-
skilt viktigt att såväl handledare som
den studerande är klara över och disku-
terar på vilket sätt den forskarstuderan-
de efter avslutad examen kan få ett själv-
ständigt förhållande till sin handledare. 

När det gäller anslagsansökan har
både anslagsgivare och sökande ansvar
för att det går rätt till. Vetenskapliga kva-
litetskrav ska vara avgörande. Icke rele-
vanta förhållanden såsom beroende,
släktskap, vänskap eller konkurrens (jäv)
får inte påverka tilldelningsprocessen. 

Modern medicinsk forskning är ofta
beroende av samarbete mellan forskare
med olika metodologisk kompetens. I
ett sådant samarbete uppstår lätt intres-
sekonflikter. Tillräcklig tid måste an-
slås i ett tidigt skede av ett projekt för att
tydliggöra de olika forskarnas bidrag
och deras respektive värde. 

Man måste också tidigt enas om vil-
ken forskare eller forskargrupp som är

huvudansvarig för forskningsidén och
projektets genomförande. 

Fördelning av forskningsanslag, för-
delning av s k aktivitetspoäng respekti-
ve medförfattarskap bör också tidigt
preciseras, och tecknas med fördel ned
i ett kontrakt som signeras av alla in-
blandade. 

Forskarstuderande som deltar i sam-
arbetsprojekt med industrin måste ga-
ranteras en akademisk utbildning och
handledning motsvarande den vid fors-
karstudier inom en fakultet. Också här
bör kontrakt skrivas om vad som gäller.

Registrering av data
Stor vikt bör läggas vid registrering

av data och arkivering. Ett projekt ska
dokumenteras och samtliga resultat
fortlöpande antecknas i sådan form att
ändringar inte kan göras utan att det
märks. Detta gäller också lagring på da-
tamedier.

Forskningsplan och försöksprotokoll
hör till det som ska finnas bevarade.
Forskaren och institutionen bör ha ruti-
ner för trygg förvaring av dokumenten. 

Publicering
Forskaren bör inte presentera preli-

minära resultat för massmedierna. De
data och metoder som resultaten bygger
på måste kunna redovisas. 

En hederlig och tydlig redovisning av
bakgrunden till studien ska finnas, med

citering av och hänvisning till relevanta
tidigare publikationer. Beskrivning av
material och metod, bortfall, statistisk
analys måste vara så tydlig och detalje-
rad att läsaren inte kan missuppfatta den
vetenskapliga kvaliteten eller tyngden
av resultaten. Det är viktigt att under-
sökningen är reproducerbar. 

Presentationen av resultaten måste
vara fullständig, och generellt bör publi-
kationerna inte fragmenteras så att delre-
sultat från samma undersökning presen-
teras i olika publikationer. Om så sker
bör det finnas tydliga skäl, och hänvis-
ning till andra resultat från samma eller
mycket närliggande studier måste ges. 

De viktigaste aktörerna i detta sam-
manhang är de vetenskapliga tidskrif-
ternas redaktörer, granskare och förfat-
tarna. 

Författarskap
Författarskap ska grundas enbart på

vetenskapliga insatser, enligt interna-
tionellt antagna rekommendationer. 

Författarskap ska innebära ett vä-
sentligt vetenskapligt bidrag i dessa av-
seenden:

Dels: Utformningen av specifik hy-
potes och studiedesign eller utveckling
av nya projektspecifika metoder eller
analys och kritisk tolkning av data.

Dels: Utformning av eller kritisk ve-
tenskaplig granskning av manuskriptet. 

Följande insatser legitimerar inte
medförfattarskap:
– att tillhandahålla fondmedel, labora-

torieutrymmen eller instrument,
– att enbart bidra med patientprov,
– att bidra med rutinmässigt tekniskt

arbete,
– att ge råd i enskildheter för projektets

genomförande eller manuskriptets
framställning. 
Sådana bidrag kan klargöras under

rubriken »acknowledgments». Inte hel-
ler är allmänt ledarskap för en forskar-
grupp tillräckligt för medförfattarskap.

Medförfattarskap bör i så hög grad
som möjligt överenskommas i samband
med projektplaneringen. Samtliga med-
författare ska godkänna den senaste ver-
sionen av manuskriptet och därmed er-
känna sitt ansvar för manuskriptet. 

Detta innebär att samtliga medarbe-
tare också ska kunna granska all primär
dokumentation samt instämma med ar-
betets konklusioner. Varje del av ett ma-
nuskript som är viktig för dess konklu-
sioner ska åtminstone en författare ha
detaljansvar för.

Medförfattarnas respektive veten-
skapliga bidrag ska kunna identifieras
och författarordningen ska som regel i

▲

Klaudios Ptolemaios, antikens
främste astronom (död ca 165 e Kr),
anses ha gjort de flesta av sina observa-
tioner dagtid i biblioteket i Alexandria,
inte nattetid under Egyptens stjärnhim-
mel. I biblioteket ska han ha skrivit av
stora delar av den stjärnkatalog som en
tidigare astronom, Hipparchos från
Nikaia (100-talet f Kr), sammanställt.

Den italienske naturforskaren Gali-
leo Galilei (1564–1642), ofta hyllad som
grundaren av den moderna vetenskapli-
ga metoden, bröt med den aristoteliska
traditionen genom att insistera på att var-
je hypotes om naturen måste kunna prö-
vas genom mätningar och iakttagelser.
Men Galileis samtida kolleger hade svårt
att upprepa hans resultat och tvivlade på
att han utfört vissa av sina experiment.

Den engelske matematikern och na-
turvetenskapsmannen Isaac Newton
(1643–1727), som formulerade gravita-
tionens lagar, anses ha putsat sina resul-
tat för att få dem att framstå i bättre da-
ger.

Genetikens fader, den österrikiske
munken Gregor Mendel (1822–84),
publicerade uppsatser om korsningsför-
sök med ärter med statistiska resultat
som var för bra för att kunna vara sanna.

Att komma tvåa räknas inte
Exemplen är hämtade ur boken »Be-

trayers of the truth. Fraud and deceit in
science» (1982), skriven av vetenskaps-
redaktörerna William Broad och Nicho-
las Wade.

De framhåller lekmannens svårighe-
ter att förstå hur viktigt det är för en
forskare att vara först med en upptäckt.
Att komma tvåa räknas – med få undan-
tag – inte. 

Från vetenskapens första stund har
behovet att vinna erkännande varit en
stark drivkraft. I dess släptåg har följt
frestelsen att förbättra sanningen en
smula eller att till och med hitta på data
för att få en teori att segra. 

(Källa: utöver ovannämnda bok även
Nationalencyklopedin.)

Redan gamle Ptolemaios.. . 

forskningsetik
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förväg öppet diskuteras och stå i rela-
tion till vars och ens insats i projektet. 

Att kolleger granskar varandras ar-
beten – »peer review» – förekommer
inte bara i samband med manuskript
utan också vid ansökningar om forsk-
ningsanslag, vid tjänstetillsättningar
och vid inrättandet av nya tjänster. 

Såväl granskaren som redaktören har
ansvar inför såväl författarna som läsar-
na. Enbart den vetenskapliga kvaliteten
ska vara vägledande. Jäv av olika slag
(släktskap, beroende, vänskap eller
ovänskap) liksom konkurrensförhållan-
den måste noggrant beaktas av såväl den
som lägger ut ett granskningsuppdrag
som den som åtar sig uppdraget. 

Författarna måste skyddas med avse-
ende på resultat och idéer. Detsamma
gäller vid granskning i exempelvis
forskningsetisk kommitté eller vid in-
formella seminarier.

Jan Lind 
Att förebygga är det viktigaste – inte

att spåra upp enskilda syndare, anser
Göran Hermerén, som tillsammans
med professor Gisela Dahlquist, Umeå,
är huvudförfattare till MFR-skriften
»Riktlinjer för god medicinsk forsk-
ning». 

– För att kunna sätta fingret på det
som är dåligt måste man ha en positiv
måttstock att utgå ifrån, motiverar han. 

– Enbart det faktum att frågan förs ut
till diskussion kommer att synliggöra
problemen och att öka medvetandet i
forskarsamhället. Och diskussionen är
väl så viktig som formella regler, säger
Göran Hermerén.

Vad kan man göra?
Det förebyggande arbetet måste be-

drivas efter olika linjer. 
– En är att alltid begränsa antalet ar-

beten vid tjänstetillsättningar. Genom
att låta forskaren ange sina 10 eller 20
bästa arbeten – ett urval – motverkas
kvantitetstänkandet till förmån för kva-
liteten. 

Ett exempel från USA på publice-
ringsstressens negativa konsekvenser är
att undersökningar med försöks- och
kontrollgrupper publiceras i fragment.
Vissa aspekter av studien publiceras i en
tidskrift, andra i en annan tidskrift. 

– Men de måste ju läsas tillsammans
för att att bli begripliga. 

En annan variant är att forskaren
skriver flera artiklar utifrån en och sam-
ma studie vilka sedan publiceras i olika
tidskrifter. 

– I USA kallas detta »pollution» –
förorening av forskningen, även om det
inte anses lika allvarligt som att hitta på

data. Men det illustrerar fixeringen vid
kvantitet snarare än kvalitet: det gäller
att ha så många publicerade arbeten
som möjligt.

Förändrad syn
på fusk 
För en äldre generation forskare har

det varit en självklarhet att hålla etikens
fana högt, menar Göran Hermerén.

– Men nu lever vi i ett annat samhäl-
le och det kommer exempelvis hit män-
niskor från andra kulturer med andra
forskningstraditioner och en annan syn
på forskningen och på gränsdragningen
mellan forskning, referat och plagiat.
En del omdebatterade fall i medicinar-
världen med svenska forskare inblanda-
de har också bidragit till att rikta upp-
märksamheten på problemen. 

De europeiska forskningsrådens or-
ganisation – European Medical Re-
search Councils – har starkt förordat att
de nationella forskningsråden utarbetar
riktlinjer lokalt (Evered D, Lazar P.
Misconduct in medical research. Lan-
cet 1995;345:1161-2). 

– Internationellt är enigheten stor
om att man måste värna etiken i forsk-
ningen. I synnerhet den medicinska
forskningen är idag så internationell –
man importerar och exporterar data,
samarbetar över gränserna, nästan alla
forskare har vistats någon period utom-
lands osv – att det måste finnas någor-
lunda gemensamma etiska regler. 

Handledaren
har också ansvar 
Det räcker inte med att framhålla den

enskilde forskarens ansvar. Vid exem-
pelvis fall av plagiat faller en del av
skulden på handledaren, som inte följt
arbetet tillräckligt noga. 

Att skriva av ett arbete är plagiat,
men att hämta uppgifter ur två, tre andra
arbeten är OK så länge det sker med
hänvisning till källan. Det kan finnas
gränsdragningsproblem, resonerar Gö-
ran Hermerén. 

En uppgift
för forskarna själva
När det gäller faktorer som driver på

i »ohederlighetens riktning» pekar Her-
merén liksom många andra på den hår-

Seminarium 
i januari
Hur man undervisar blivande

medicinska forskare i forsknings-
etik kommer att diskuteras vid ett
seminarium i januari 1997.

Inbjudare är Medicinska forsk-
ningsrådets nämnd för forskningsetik,
och syftet är att stimulera till ökad ak-
tivitet och medvetenhet i ämnet.

Förutom de båda dokument som
presenteras i artiklar härintill kommer
ett tredje att presenteras. Det heter
»Riktlinjer för etisk värdering av me-
dicinsk humanforskning. Forsknings-
etisk policy och organisation i Sve-
rige» och rör de forskningsetiska kom-
mittéernas verksamhet.

Ökad lokal aktivitet
Till seminariet, som rubriceras

»Forskningsetik i forskarutbildningen
– varför, vad och hur?» – kommer
framför allt representanter för de medi-
cinska fakulteterna att inbjudas. Av-
sikten är att deltagarna utifrån föredrag
och fallbeskrivningar ska diskutera hur
man kan undervisa blivande forskare i
dessa frågor och vilka aspekter som är
särskilt angelägna att ta upp.

– Längre fram kan det bli aktuellt
med uppföljningar kring speciella te-
man, t ex patent kontra vetenskaplig
öppenhet och frågan om forskarens
ansvar för sina resultat, säger Gisela
Dahlquist, ordförande i MFRs nämnd
för forskningsetik.

Göran Hermerén: 

Ytterst en fråga om 
allmänhetens förtroende 
– Arbetet mot ohederlighet i

forskningen handlar ytterst om
att bevara allmänhetens förtro-
ende. Det är ju allmänheten som
finansierar merparten av forsk-
ningen och som ställer upp som
försökspersoner. 

Det säger Göran Hermerén,
professor i medicinsk etik i
Lund och sakkunnig i Medicins-
ka forskningsrådets nämnd för
forskningsetik.

forskningsetik
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da konkurrensen, som kan fresta till
genvägar. 

En annan är den enorma mängd av
information som ständigt sprutar över
forskarna. 

– Det är inte många som tar till sig
allt som produceras. Att göra om andras
experiment för att kontrollera dem har
dessutom mindre meritvärde än att göra
egna experiment utifrån egna hypote-
ser. 

Därför kan det ta lång tid innan ve-
tenskapens självkorrigerande mekanis-
mer får effekt – kanske till skada för en-
skilda människor om missvisande eller
felaktiga resultat lagts till grund för häl-
soplanering och sjukvårdsinsatser.

Forskningsfinansiärer som National
Institutes of Health i USA har blivit
alarmerade av situationen och ställer nu
som villkor för bidrag att den mottagan-
de institutionen har en fungerande orga-
nisation för att hantera misstänkt ohe-
derlighet och fusk i forskning. 

– Att beivra ohederlighet i forsk-
ningen är i högsta grad en uppgift för
forskarna själva. Annars inbjuder man
politikerna att lagstifta, och lagstiftning
är ett trubbigt, tungt och trögt styrmedel
i detta sammanhang, framhåller Göran
Hermerén. 

Jan Lind

Erfarenheter från Göteborg

Forskare varnade för oetiskt
användande av bilder i artikel 
Att i en vetenskaplig artikel

använda snygga illustrationer
som inte visar det de påstås visa,
är inte förenligt med god veten-
skaplig etik.

Det har några forskare vid
medicinska institutionen i Göte-
borg blivit varse. Dekanus pro-
fessor Göran Bondjers tilldela-
de forskarna en allvarlig var-
ning. 

I exempelvis Danmark och Norge
och i USA finns fungerande system för
att fånga upp bristande forskningsetik.

– Sverige har lika stor anledning
som något annat land att garantera god
vetenskaplig etik, slår Göran Bondjers
fast.

Vid medicinska institutionen i Göte-

borg arbetar man sedan ett och ett halvt
år aktivt för att värna etiken i forskning-
en. 

Permanent grupp
i Göteborg
En permanent grupp, bestående av

professor Tore Scherstén, universitetets
vice rektor Birgitta Strandvik samt Tor-
björn Tännsjö, professor i praktisk filo-
sofi, behandlar ärendena.

Beroende på ärendenas karaktär till-
sätts vid behov ad hoc-grupper. I det ak-
tuella ärendet bad Göran Bondjers do-
cent Paul Hjemdahl, Stockholm, pro-
fessor Lars Werkö, Stockholm, samt
professor Anders Waldenström, Umeå,
att granska det inträffade.

Hittills har etikgruppen fått in mel-
lan fem och tio anmälningar. Gruppen
har därtill på egen hand aktualiserat ett
par ärenden. Illustrationsfallet är det
allvarligaste hittills. I ett annat ärende
anklagades en forskare i en kvällstid-
ning för etiska felsteg. Utredningen vi-
sade att det inte fanns några belägg för
anklagelserna. 

Universitetets personalansvars-
nämnd har än så länge inte kopplats in.
Så allvarliga ärenden anser sig medici-
narnas etikgrupp ännu inte ha haft. 

Rätt bild
– i fel sammanhang 
I »bildärendet» hade forskarna ut-

nyttjat tre vetenskapliga illustrationer
som vardera förekom i två–tre publika-
tioner. 

Det var inget fel på illustrationerna i
sig – problemet var att de inte föreställ-
de det som de i artiklarna påstods före-
ställa. 

– Det fanns visserligen en bild som
visade rätt sak, men den var sämre som
illustration, inte lika estetiskt tilltalan-
de.

– Att använda de vackra bilderna var
också arbetsbesparande i jämförelse
med att framställa nya.

Förfarandet är ett klart brott mot de
etiska reglerna, fastslår Göran Bond-
jers. Visserligen var endast en av fors-
karna medveten om att fel bilder använ-
des. Men ändå ansågs alla  forskarna
vara gemensamt ansvariga. 

– De står ju med sina namn som ga-

ranter för hela innehållet i artiklarna, sä-
ger Göran Bondjers. 

Men under utredningen visade det
sig att forskarna inte insåg eller ville gå
med på att de handlat fel. 

Förutom den skriftliga allvarliga
varningen begärde dekanus att förfat-
tarna skulle skriva till tidskrifterna som
publicerat artiklarna och be dem införa
ett beriktigande. Institutionens prefekt
skrev till anslagsgivarna och redovisade
det inträffade. 

Detta ansågs vara tillräckliga sank-
tioner, varför några ytterligare åtgärder
inte vidtogs.

I Medicinska forskningsrådets skrif-
ter används begreppet ohederlighet i
forskning. Göran Bondjers har invänd-
ningar:

– Ohederlighet tycker jag förutsätter
uppsåt, och uppsåt behöver inte alltid
föreligga. Vi föredrar att tala om bris-
tande forskningsetik eller att man inte
har följt god sedvänja i forskningen. 

Ordet fusk undviker man även i Gö-
teborg, liksom andra värdeladdade ord.
Utredningarna ska vara sakliga och ta
fasta på det som går att belägga.

Föra erfarenheterna
vidare
Göran Bondjers ser etikgruppen i

Göteborg som en pilotverksamhet. För
framtiden ser han ett par frågor som
måste klargöras: 

– Hur drar vi lärdom av inträffade
fall? Hur för vi den informationen vida-
re till berörda parter? Frågan om vad
som är lämplig påföljd behöver också
diskuteras.

Göran Bondjers välkomnar en cen-
tral instans av den typ som MFRs
nämnd för forskningsetik föreslagit. 

– För oss i Göteborg har det varit ett
problem att vi inte haft någon oberoen-
de instans att vända oss till. Av den an-
ledningen bad vi några utomstående
personer att granska bildärendet. 

Samtidigt är det viktigt att inte all-
ting skickas till MFRs expertgrupp – en
första bedömning bör göras lokalt så att
struntärenden kan sållas ut. 

– Den centrala instansen kan också
vara rådgivare för oss på lokalplanet,
anser Göran Bondjers. 

Jan Lind

forskningsetik
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Den danska nämnden har varit i gång
sedan november 1992 och tillkom
främst som beredskapsåtgärd om fall av
misstänkt fusk i forskningen skulle
dyka upp. 

Det ansågs också viktigt att forskare
och andra skulle veta att det fanns en in-
stans dit man kunde vända sig, och som
på ett planlagt sätt behandlade anmäl-
ningar efter fastställda regler och med
beaktande av rättssäkerheten för såväl
den anmälde som anmälaren.

Flertalet har avskrivits 
Flertalet av de ärenden som hittills

behandlats i nämnden har kunnat av-
skrivas med motiveringen att man inte
funnit belägg för några etiska oegentlig-
heter. 

– Men vi har haft ett par ärenden som
vi sett mer allvarligt på. Ett gällde pla-
giat, och i ett annat fall försökte en me-
dicinsk informationsfirma förmå en lä-
kare att sätta sitt namn under en artikel
han inte skrivit, berättar Daniel Ander-
sen. 

Övriga ärenden som nämnden be-
handlat har legat i gränslandet mellan
vad som är god respektive icke god sed
i medicinsk forskning. Det har handlat
om oenighet om författarrättigheter,
vem som äger forskningsdata och om
att vägra erkänna någons medverkan i
forskningsresultat.

– Generellt är mitt intryck att dansk
medicinsk forskning dess bättre inte
präglas av några allvarliga saker i etisk
bemärkelse. 

Viktigt att också kunna rentvå
En viktig uppgift för nämnden är inte

bara att fälla där så är befogat utan ock-

så att rentvå forskare från falska be-
skyllningar. 

Det mest kända exemplet i Danmark
gällde en anmälan mot rektorn för Kö-
penhamns universitet. Han anklagades
för att i början av sin karriär ha förfarit
oetiskt i sin forskning. Efter en grundlig
undersökning kunde nämnden visa att
det inte fanns något fog för beskyllning-
arna.

– Det var naturligtvis viktigt särskilt
som det gällde en person i en sådan
ställning, kommenterar Daniel Ander-
sen.

Den danska nämnden redogör varje
år i sin årsberättelse – i avidentifierad
form – för de ärenden som behandlats
under året. 

De positiva erfarenheterna av arbetet
på det medicinska området gör att
forskningsministeriet i Danmark nu
planerar att utvidga verksamheten. På
sikt planeras en enda gemensam nämnd
i Danmark som tar sig an anklagelser
om forskningsfusk oavsett vetenskaplig
disciplin. 

Olika praxis i Norden 
I nordisk jämförelse har Danmark

det mest centraliserade utredningssy-
stemet. En nationell nämnd, tillsatt av
Statens Sundhedsvidenskabelige
Forskningsråd, sköter hela hanteringen
av ett ärende från första stund. Motive-
ringen är att det finns risk för problem,
bl a jäv, inte minst i de inledande faser-
na, om ärendena handläggs inom insti-
tutionerna. 

I Norge är man också i princip an-
hängare av en centraliserad modell,
men med skillnaden att den berörda in-
stitutionen har möjlighet att själv avgö-
ra om den önskar hantera ärendet. 

Den norska nationella nämnden inrät-
tades i september 1994 av Norges Forsk-
ningsråd, och i den ingår även en repre-
sentant för läkemedelsindustrin, något
som Norge är ensamt om i Norden.

I Finland, som har det mest decentra-
liserade systemet, sköts utredningarna
av de enskilda institutionerna. Det finns
dock, under Finlands Akademi, en na-
tionell forskningsetisk kommitté med
funktion som överklagandeinstans.
Den forskningsetiska kommittén har
också utarbetat de grundläggande rikt-

linjer som institutionerna har att följa
vid ärendehanteringen. 

I nordiskt perspektiv kännetecknas
det finska systemet också av att det om-
fattar samtliga forskningsområden, inte
bara det medicinska. 

Jan Lind

Danmark:

Plagiat och försök att tubba 
läkare till falskt författarskap
Danmark har längst erfaren-

het i Norden av åtgärder mot
bristande etik i medicinsk forsk-
ning. Hittills har drygt 20 ären-
den behandlats. 

– Ännu har vi inte haft några
riktigt allvarliga saker att ta
ställning till, säger Daniel An-
dersen, vice ordförande i Ud-
valg vedrørende videnskabelig
uredelighed. 

Universitets- och
högskoleförbundet

Avvaktar
utredning om
forskningsetik
Också inom Universitets- och

högskoleförbundet har man diskute-
rat hanteringen av forskningsfusk. 

– Men eftersom regeringen i sin
forskningsproposition aviserat en ut-
redning om forskningsetik har vi be-
slutat avvakta den innan vi går vida-
re, säger generalsekreteraren Lars
Ekholm.

Sveriges universitets- och högskole-
förbund, SUHF, är en paraplyorganisa-
tion som ersätter den tidigare Svenska
akademiska rektorskonferensen. Nu-
mera  ingår också företrädare för de
mindre och medelstora högskolorna.

Förbundet skickade i april i år ut ett
remissförslag till medlemmarna –
»Riktlinjer för hanteringen vid univer-
sitet och högskolor av frågor om forsk-
ningsfusk». 

Avvisar centralt organ
Detta skiljer sig från Medicinska

forskningsrådets förslag framför allt på
en punkt. Enligt remissförslaget ingår
det i lärosätenas ansvar för hög kvalitet
i verksamheten att också ingripa mot
forskningsfusk. Därför är det »främ-
mande att tillskapa något centralt organ
för hanteringen av frågor om sådant
fusk».

Lars Ekholm kommenterar:
– I flertalet remissvar framhåller

universiteten och högskolorna att de
klarar dessa frågor själva. Men det finns
också de som anser att ansvaret kan be-
höva lyftas till en nivå ovanför univer-
sitetet.


