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I skuggan 
av Nobelpriset
❙ ❙ Att viktig kritik och synpunkter på
publicerade artiklar ofta inte vägs in
när studier blir klinisk praxis är en
viktig principiell fråga, även om den
inte kan konkurrera om uppmärk-
samheten med veckans Nobelpris.

Lancets chefredaktör Richard
Horton har nyligen i JAMA diskute-
rat postpubliceringsdebattens roll,
och vår egen debatt kring coxibstudi-
erna i förra veckans och veckans
nummer av LT exemplifierar väl
hans resonemang. 

Ursprungsstudiens metodologis-
ka problem påtalades i förra veckans
nummer (Wollheim FA. LT 2002;
99:3934-5 och Håkansson J. LT
2002; 99:3930-1), men författarna
har inte tillgång till de synpunkter
och beriktiganden som kommer i
veckans inlägg (Andersson T, Frö-
sing R. LT 2002;99:4086).

Sammanfattningar av debatter i
form av egna artiklar kan ibland kän-
nas motiverade.

Josef Milerad

chefredaktör

Caenorhabditis elegans, rundmasken som
Sydney Brenner introducerade som det
perfekta studieobjektet för genforskning.
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