
Trots att Karolinska institutets
rektor våren 2002 beslutade att
forskare anställda vid KI inte ska
ta emot anslag eller uppdrag från
tobaksindustrin uppbär forskare
vid KI anslag från Rådet för medi-
cinsk tobaksforskning. Och dis-
kussionen om hur man ska han-
tera donationsprofessuren i me-
dicinsk tobaksforskning är inte
avslutad.

❙ ❙ Fyra forskare vid KI tilldelades i janu-
ari i år forskningsmedel av Rådet för me-
dicinsk tobaksforskning. Det är tillsam-
mans 800 000 kronor som fördelar sig
på institutionen för klinisk neuroveten-
skap, institutionen för miljömedicin,
Neurotec och institutionen för kvinnors
och barns hälsa.

– Samtliga är fortsättningsanslag som
beviljades för två år sedan, säger Jan
Carlstedt-Duke, dekanus och ordföran-
de i styrelsen för forskning.

Enligt honom får projekt och anslag
som redan var beviljade fullföljas. 

De av KIs konsistorium antagna etis-
ka riktlinjerna som gäller »mottagande
av uppdrag och anslag som kan rubba
allmänhetens förtroende« är utformade
av KIs etiska råd, och rådets ordförande,
professor Lars Terenius, är förvånad.

– Etiska rådet avråder starkt från att ta
emot medel, men vi kan inte besluta,
bara ge råd. Jag var inte medveten om att
det var några som hade pengar. Men det
kan ligga en viss logik i att avsluta beslu-
tade projekt.

En av de fyra forskare som mottagit
fortsättningsanslag är Agneta Nordberg,
som innehar professuren i »grundläg-
gande eller kliniska studier av betydelse
för förståelsen av tobakens skadeverk-
ningar« vid KI. Professuren finansieras
med en engångsdonation av Svenska
Tobaks AB på 20 miljoner kronor sedan
tidigt 1990-tal. Donationen är tänkt att
räcka i ytterligare 14 år. 

För att inte bli misstänkliggjord som
forskare bad Agneta Nordberg i ett brev
i juni förra året KIs ledning att ta konse-
kvensen av beslutet att inte ta emot bi-
drag från tobaksindustrin genom att dels
lämna tillbaka donationsmedlen, dels ut-
nämna henne på en ny professur med an-
nan beteckning, till exempel klinisk neu-
robiologi, med motsvarande ekonomis-
ka resurser. Alternativet var att hon skul-
le söka sig till ett annat universitet.

I LT 25/2002 sa Jan Carlstedt-Duke
att KI skulle titta på en juridisk lösning
för professuren som kan markera KIs
ställning gentemot tobaksindustrin.

Har ni hittat någon sådan lösning?

– Inte inom befintligt donationsavtal,
säger Jan Carlstedt-Duke. 

Vad betyder det?

– Antingen får man avbryta professu-
ren helt och hållet eller fortsätta den. KIs
ledning anser att professuren är helt ac-
ceptabel ur etisk synvinkel. Donationen
gjordes långt före konsistoriets beslut.
Det finns ett regeringsbeslut på att dona-
tionen är acceptabel. Och den är klart
skild från tobaksindustrin eftersom den
gjordes vid ett bestämt tillfälle, och se-

dan dess finns ingen koppling till bola-
get. Det enda man kan göra om Agneta
Nordberg är besvärad är att KI drar in
professuren och lämnar tillbaka pengar-
na. Men vi anser inte att det finns skäl till
det. Vi håller fortfarande på att diskute-
ra med Agneta Nordberg. Bollen ligger
hos henne. 

Enligt Jan Carlstedt-Duke skulle Ag-
neta Nordberg i så fall få en ordinarie
professur som finansieras genom såväl
externa anslag som fakultetsanslag, vil-
ket skulle innebära ett ekonomiskt av-
bräck för hennes forskning.

Agneta Nordberg vill inte uttala sig.
I de etiska riktlinjerna finns inget

nämnt om hur KI ser på Agneta Nord-
bergs tjänst, och etiska rådet har heller
inte tagit ställning till den.

Ordförande Lars Terenius:
– Den frågan har inte remitterats till

rådet. Donationen tillkom i en tid när den
här diskussionen inte fanns. Sedan dess
har vi tagit ställning mot att ta emot
forskningsmedel från tobaksindustrin.
Det finns en diskrepans. Det är korrekt.
Det är svårt att göra något retroaktivt.
Men vi har egentligen inte diskuterat den
här frågan.

Är det något ni borde ta ställning

till?

– Det borde vi kanske göra. 
Hur kan ni komma att lösa den?

– Jag tror inte vi kan komma fram till
annat än att det är olämpligt. Men det är
naturligtvis KIs ledning som beslutar.

Elisabet Ohlin
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Karolinska institutet följer inte 
egna etiska riktlinjer

Forskningen, industrin och etiken

och molekylärbiologi och en vid yrkes-
och miljömedicinska kliniken. 

Först i höst när gruppen tagit fram
universitetsövergripande riktlinjer ska
de etiska problemen konkretiseras på
varje fakultet. Då kan till exempel anslag
från Rådet för medicinsk tobaksforsk-
ning komma att diskuteras.

– Men frågan har blivit väldigt för-
enklad när man diskuterar anslag från
Rådet för medicinsk tobaksforskning.
Det är lätt att förföras av frågan och säga
nej. Vi vill i stället hitta mekanismer som
förhindrar att forskningen genomförs i
någon annans intresse. Det finns täta för-
bindelser med industrier som kan ha 
andra intressen än fristående forskning,
till exempel livsmedelsindustrin. Det är
viktigare att komma fram till hur um-
gänget ska ske för att garantera forsk-

ningens frihet än att gå på enkla lösning-
ar som att säga att man inte får ta emot
anslag, säger Ingalill Rahm Hallberg.

Medicinska fakulteten, 
Umeå universitet
Dekanus Torbjörn Egelrud sa i LT
25/2002 att frågan om riktlinjer skulle
diskuteras. Sedan dess har rektor för uni-
versitetet tagit ett beslut som förbjuder
universitetet att ta emot pengar från to-
baksindustrin.

»Bakgrunden är att utbildning och
forskning inom medicin, vård och hälsa
utgör en stor och viktig del av Umeå uni-
versitets verksamhet. Det är idag okont-
roversiellt inom den medicinska veten-
skapen att rökning är en ytterst ohälso-
sam ovana«, enligt rektor Inge-Bert Täl-
jedal.

Umeå universitet har inga anslag från
tobaksindustrin.

Hälsouniversitetet i Linköping
Bengt Wranne är ny dekanus. Han berät-
tar att ingen i Linköping bedriver sådan
forskning där sådana anslag skulle kun-
na komma ifråga. Fakulteten har heller
inga riktlinjer för sådana anslag.

– Nej, vi har inte haft något behov av
det. Rent personligen anser jag att rök-
ning är ett av de få områden som man
inte behöver forska på längre. Det är be-
visat att rökning är det farligaste vi har.
Det finns ingen anledning att lägga
pengar på att bevisa motsatsen, säger
Bengt Wranne.

Elisabet Ohlin
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