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❙ ❙ Peer review eller referentbedömning är ett etablerat system
för vetenskaplig publicering. Olika frågor kring vetenskaplig
publicering har varit uppe till debatt under senare år, såsom
bedrägligt eller vilseförande förfarande, eventuell påverkan
av kommersiella sponsorer och bias vid prioritering av artik-
lar för publicering. Själva processen med referentutlåtanden
– liksom kriterierna för att vara medförfattare och medförfat-
tarnas ansvar för artikeln – har dock inte debatterats i samma
omfattning.

Stort intresse världen över
Intresset för dessa frågor kring vetenskaplig publicering är
stort, vilket avspeglades i att mer än 400 personer med an-
knytning till redaktionellt arbete inom medicinska tidskrifter
hade anmält sig till »Fourth international congress on peer re-
view in biomedical publication«. 

Kongressen hölls 14–19 september 2001 i Barcelona, någ-
ra dramatiska dagar omedelbart efter attacken mot World 
Trade Center. Den genomfördes praktiskt taget helt enligt
planerna, fastän bortemot 150 av de anmälda deltagarna inte
kunde komma. Deltagare från alla världsdelar kom, och med
hjälp av e-post och nattarbete av en del närvarande medför-
fattare och andra deltagare kunde nästan alla föredrag och
postrar presenteras planenligt. Det var en beundransvärd in-
sats, framför allt av de närvarande amerikanska delegaterna,
som tydligt visade att de inte ville låta sig och sin verksamhet
påverkas av yttre hot. Det kan också ses som en indikation på
att elektronisk distribution, snarare än vanlig post, kan vara
det säkraste överföringssättet.

Kongressen avhandlade flera ämnen av hög aktualitet och
gav upphov till många, intressanta och stundtals intensiva dis-
kussioner. Exempel på sådana ämnen var frågan om insatser
av de olika författarna till en vetenskaplig artikel, kvalitets-
kontroll av publicerat material, statistisk och metodologisk
granskning av vetenskapliga artiklar, öppna eller dolda refe-
renter respektive författare, bias vid publicering, etiska frågor
samt redaktörernas självständiga ställning [1].

Enkelblind vs dubbelblind bedömning
Frågan om blindade utlåtanden debatterades ingående, och
uppfattningarna var skiftande. En del förespråkade ett mer
traditionellt tänkande, där bedömarna skall vara anonyma
men författarna kända (enkelblind), medan andra menade att
hela granskningsprocessen inklusive utlåtandena borde göras
allmänt tillgängliga. 

Frågan om enkelblind eller dubbelblind modell för be-

dömning ådrog sig intresse i diskussionen. När systemet med
öppenhet avseende såväl författare som referenter skulle in-
föras i en välkänd tidskrift (British Medical Journal), skedde
det först med en viss tveksamhet bland referenterna för att se-
dan bli rätt väl accepterat. I ett par studier kunde det inte på-
visas någon kvalitetsskillnad i bedömningarna beroende på
om de var signerade eller inte. Möjligen var språkbruket litet
mjukare och vänligare då referentens identitet skulle komma
att bli känd. 

Få författare sade sig kunna identifiera referenterna till
osignerade bedömningar. Däremot visade det sig i en studie
av dubbelblindförfarandet att en tredjedel av referenterna
kunde identifiera författarna eller deras institution, trots att
sådan information skulle vara dold. Uppfattningarna var de-
lade om huruvida referenterna skulle göras kända och deras
namn publiceras eller inte. 

Det framkom emellertid en tydlig önskan om att man skul-
le ge någon form av belöning till alla dem som utan särskild
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ersättning åtar sig att vara referenter. Exempelvis kunde tid-
skriften publicera ett tack till dem i slutet av varje volym och
tillika sända personliga tackbrev, eventuellt även till veder-
börandes institution, eftersom arbetet med utlåtanden kan be-
traktas som en del av den akademiska tjänsten. 

Två referenter – två uppfattningar
Även om det saknas strikt vetenskapliga bevis från kontrolle-
rade studier om referentsystemets effekter, gavs ett flertal ex-
empel på den inverkan – i positiv riktning – som referenter-
nas kommentarer hade haft på manuskriptens kvalitet. Samti-
digt kunde noteras att det inte var ovanligt att två referenter
hade olika uppfattningar, dock inte så ofta om det gällde att
refusera ett manuskript. I en studie av Lancet överensstämde
exempelvis referenternas rekommendationer till redaktören
endast för knappt hälften av manuskripten. Huruvida man ru-
tinmässigt skall ha mer än två referenter belystes inte på kon-
gressen. Det torde närmast vara upp till redaktören att avgöra
om det vid två avvikande uppfattningar behövs en ytterligare
bedömning av manuskriptet. 

Frågan om när ett manuskript blir accepterat eller inte i en
viss tidskrift är naturligtvis av stor vikt för författarna. Det är
välkänt att många tidskrifter endast accepterar en mindre del
av insända manuskript för publicering. Denna urvalsprocess
och skillnaderna mellan olika tidskrifter berördes dock inte
närmare. Det betonades att det är bra om tidskrifterna redovi-
sar sina principer för referentbedömning.

Vem är en bra referent?
Det diskuterades också vad som gör en referent till en bra så-
dan. Även om återkoppling till referenterna anses vara viktig,
inte minst för att upprätthålla intresset för att göra bedöm-
ningar, kunde det inte påvisas att brist på detta påverkade kva-
liteten i bedömningarna. De bästa referenterna är sannolikt
dels unga, nydisputerade forskare som kan se referentuppdra-
get som en möjlighet att delta i den vetenskapliga debatten
och förhoppningsvis också som en merit, dels äldre forskare
som har tid och intresse för mer övergripande uppgifter.

Brister i vetenskaplig kvalitet
Även etiska frågor avhandlades på kongressen. Man betona-
de att referenternas möjligheter att upptäcka direkt fusk med
data är mycket begränsade. Det tycks vara troligare att man
påträffar dubbelpublicering av artiklar och undanhållande av
information än direkta förvanskningar av resultat. Betydelsen
av att redovisa intressekonflikter, särskilt av ekonomisk art,
framhölls.

Ett etiskt problem kan också vara brister i den vetenskap-
liga kvaliteten. Till och med i mycket välrenommerade tid-
skrifter publiceras ibland kontrollerade studier med påtagliga
kvalitetsbrister. Ibland kan också en god resultatredovisning
försöka – och lyckas med (!) – att dölja metodologiska bris-
ter. I en del artiklar händer det att resultaten publiceras utan
adekvat hänvisning till – och diskussion av – tidigare publi-
cerade, relevanta arbeten. Den kände biostatistikern Altman
framförde egna erfarenheter [2], bl a att många vetenskapliga
artiklar uppvisar bristfälligt utförande och undermålig statis-
tisk bearbetning.

I en studie av fem tidskrifter med hög impaktfaktor fanns
få kontrollerade studier med negativa resultat publicerade.
Däremot visade en annan undersökning att studier med nega-
tiva resultat inte publicerades långsammare än sådana med
positiva resultat. 

Få författare uppfyller kriterier
Frågan om kriterierna för författarskap berördes i flera inlägg.
De kriterier som ställts upp av Vancouvergruppen [3] visade

sig vanligen bara uppfyllas av en mindre del av författarna,
och då i första hand av de första författarna till artikeln. En
synpunkt skulle kunna vara att dessa kriterier är alltför stränga
och föga anpassade till verkligheten och därför bör ses över. 

Ett annat synsätt som framkom var att i artikeln begränsa
de egentliga författarna till några få namn och benämna de öv-
riga »medverkande«, där de enskilda insatserna kunde speci-
ficeras. Det skulle också minska kravet på konsensus och ge-
mensamt ansvar för dem som bidragit på olika sätt i en studie.
I en studie framkom också att det kunde föreligga diverge-
rande uppfattningar mellan de olika författarna om viktiga
fynd, svagheter och implikationer av den gemensamma stu-
dien.

Publiceringsformer
Ett aktuellt diskussionsområde är olika former för själva pub-
liceringen av vetenskapliga studier. Elektronisk publicering
kontra sedvanliga pappersversioner av tidskrifter var inte di-
rekt något huvudtema på kongressen, men frågan berördes en
hel del. Utan tvivel kommer den elektroniskt tillgängliga tid-
skriften att öka i både tillgänglighet och dominans. Det ger
också vidgade möjligheter till snabb publicering. Tidskrifter
med enbart elektronisk version visade sig också ha referent-
bedömning, vilket torde vara viktigt även i framtiden, även då
en snabb publicering eftersträvas. 

Så kallade throw-away-journals, där referenter sällan an-
vänds, hade i en undersökning jämförts med traditionella ve-
tenskapliga tidskrifter. Den vetenskapliga kvaliteten var hög-
re för översiktsartiklar med referentförfarande, men artiklar-
na i throw-away-tidskrifterna, även utan referenter, ansågs
ofta vara mer kliniskt relevanta. Dessa tidskrifter använde fi-
gurer och färg i större omfattning och hade högre läsbarhet.
Det betonades att de båda typerna av tidskrifter kan ha sitt be-
rättigande och har olika syften. 

Även massmediernas publicering av pågående vetenskap-
liga studier berördes. Något förvånande framkom det att bara
hälften av de projekt som rapporterats i ett par större ameri-
kanska dagstidningar ledde till vetenskapliga artiklar indexe-
rade i Medline. Emellertid var uppföljningstiden av denna
iakttagelse ganska kort, men det manar ändå till en viss be-
sinning vad gäller att alltför tidigt offentliggöra pågående stu-
dier. 

Modellen med referentutlåtanden av vetenskapliga artik-
lar har kommit för att stanna. Fortsatta studier behövs dock för
att förstå hur systemet kan förbättras [4]. Utan tvivel har vär-
defulla och konstruktiva förslag tillförts många artiklar ge-
nom detta system. Behov finns av att få tydligare erkännande
för granskningsinsatserna.
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