
Om några månader ska Veten-
skapsrådets riktlinjer för förhål-
landet mellan kommersiella in-
tressen och forskning vara for-
mulerade. 

För att få in synpunkter som
kan användas för att ta fram rikt-
linjerna höll Vetenskapsrådets
etikkommitté förra veckan ett se-
minarium om forskningens ökan-
de kommersialisering, dess risker
och möjligheter.

❙ ❙ Riktlinjerna ska bli bindande för
forskning som finansieras av Veten-
skapsrådet, men biträdande generaldi-
rektör Madeleine Leijonhufvud tror att
riktlinjerna kommer att få betydelse
även för annan forskning. Hon påpekade
vikten av att Vetenskapsrådet utarbetar
riktlinjer som motvikt mot att regering-
en gett ett annat statligt verk, Vinnova,
uppdraget att underlätta kommersialise-
ring av forskningsresultat.

Professor Elisabeth Haggård-Ljung-
quist berättade för de 40-talet inbjudna
gästerna om etikkommitténs arbete med
att ta fram ett förslag. Riktlinjerna kom-
mer att innehålla krav på att alla kom-
mersiella kopplingar till projektet och
forskarna redovisas. Annars blir det inga
pengar. En öppen sådan redovisning är
viktigare än en hård reglering, enligt Eli-
sabet Haggård-Ljungquist. Två mål ska
prägla riktlinjerna. De ska värna veten-
skapliga krav på objektivitet, se till att
forskaren inte av något kommersiellt in-
tresse fråntas möjligheten att själv tolka
resultatet. 

De ska också värna om att den gene-
rerade kunskapen görs tillgänglig. Tid-

punkten ska avgöras av forskaren. Men
hänsyn ska även kunna tas till att patent
i Sverige endast kan fås om publicering
ej skett. Och tvärtom, om ett offentliggö-
rande kan minska skada på hälsa eller
miljö ökar kravet på tidigt offentliggö-
rande. Men några detaljer i det utkast
som redan är på remiss inom Veten-
skapsrådet avslöjades inte. Ett slutligt
förslag ska presenteras för Vetenskaps-
rådets styrelse i februari. 

Lars Werkö, tidigare chef för SBU,
hävdade att det enda sättet att garantera
en fri och obunden forskning är att fors-
karna själva sätter agendan. Att låta fö-
retag ta del av forskningsresultat är en
sak, att låta företagen styra målet med
forskningen är en annan. Han är rädd att
universiteten håller på att förlora sin själ
och undrade om allmänheten kommer
att se Karolinska institutet som garant
för etik och moral när strävan är att bil-
da nya bolag varje månad. Han uppma-
nade institutionschefer och andra ledan-
de i den akademiska världen att värna
om oberoendet och hålla forskningen fri
från påtryckningar inte bara från företag
utan också från staten. Och han efterlys-
te för övrigt ett återuppväckande av en
särskild kommitté mot forskningsfusk
som tidigare fanns under Medicinska
forskningsrådet. 

Vill ha en databas över alla studier
Björn Beermann, Läkemedelsverket, fö-
reslår att etikkommittéer och Läkeme-
delsverket bara ska få godkänna studier
där forskaren förbinder sig att göra re-
sultatet tillgängligt oavsett hur utgången
blir. Han önskar också att en databas
över alla gjorda studier inrättas, även de

opublicerade, till exempel i WHOs regi.
Direktör Camilla Modéer, tidigare

ansvarig för forskningspolitiska frågor
på Industriförbundet, propagerade för
ökad dialog mellan forskare och företag.
Hon vände sig mot beskrivningen att
forskningen blivit mer kommersialise-
rad. Hon önskade däremot att det vore så
och också att de kommande riktlinjerna
inte bara ska syfta till att motverka miss-
bruk utan att stimulera »gott bruk«.

»Ett dilemma«
Max Petersson, cancerforskare på Karo-
linska institutet, invände att kommersia-
liseringen snarare leder till minskad öp-
penhet och dialog än till ökat samarbete.
Han tror samtidigt att de nya riktlinjerna
kan försvåra den enskilde forskarens
samarbete med företag. Och huruvida
det är bra är en etisk fråga, anser han.

– Det är lätt att bara ha det etiska
grundforskningsperspektivet. Men det
är ett dilemma. Samarbetar man inte
med industrin utan publicerar alla resul-
tat med en gång slår man undan benen
för att resultatet ska få klinisk praktisk
tillämpning. I missriktad välvilja tänker
man inte hela vägen ut.

Jan Wahlström, professor i klinisk
genetik, talade om en specifik kommer-
siell fråga, nämligen genpatent. Han
ifrågasatte det EU-direktiv som Sverige
ska implementera. Han anser att det
skulle leda till, och redan har lett till, allt-
för breda patent och på alltför lösa grun-
der, på antaganden och gissningar om
framtida användning. 
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Aktuellt och reportage

Lars Werkö om etiska riktlinjer för forskning kontra kommersiella intressen:

»Värna om oberoendet«

Industrins intressen påverkar läkemedelsinformation
Studiers upplägg anpassas för
att få önskat resultat. Och negati-
va studier publiceras inte. Det är
några exempel på hur industrins
läkemedelsinformation blir miss-
visande.

❙ ❙ Vid Vetenskapsrådets seminarium om
kommersialisering och forskning förra
veckan kunde Björn Beermann som chef
för Läkemedelsverkets enhet för läke-
medelsinformation och läkemedelsan-
vändning ge en rad exempel på hur kom-
mersiella intressen leder till missvisande
läkemedelsinformation. Hur stort pro-
blemet är har han dock svårt att säga. 

Och det är samtidigt en del av proble-
met. Det är bara företagen som har hela
sanningen. 

– Om inte Läkemedelsverket publi-
cerade monografier skulle sjukvården
vara helt i händerna på industrin. Och in-
formationen från industrin är väldigt se-
lektiv.

Alla studier publiceras inte, i synner-
het inte studier med negativt resultat.
Men när ett läkemedel ska godkännas av
Läkemedelsverket måste företaget
skicka in alla studier, även de opublice-
rade. Även därefter ska resultat av studi-
er på läkemedlet skickas in till Läkeme-
delsverket, men bara om studien gjorts i

Sverige. Detta gör det svårt att få en hel-
täckande bild även för Läkemedelsver-
ket.

Negativa studier publiceras inte
– När läkemedel kommer ut på markna-
den finns väldigt lite publicerat om de
kliniska prövningar som gjorts. Om man
följer upp läkemedel efter några år finns
en stark tendens att studier med negativa
reslutat inte publicerats. Det leder till en
överdriven bild av effektstorleken. Det
gäller troligen även studier gjorda av en-
skilda forskare. Det gör att metaanalyser
kan ge en missvisande bild av läkemed-
let, säger Björn Beermann.


