
Högaktuell bok om
forskningsfusk

Horace Freeland Judson. The great be-
trayal: fraud in science. 463 sidor. Orlando:
Harcourt Inc; 2004. ISBN 0-15-100877-9.

Recensent: Henrik Zetterberg, med dr, leg
läkare, Center for Neurologic Diseases,
Brigham and Women’s Hospital, Harvard
Medical School, Boston, USA.  

❙ ❙ Anklagelser om forskningsfusk kan
vara förödande, inte bara för den ankla-
gade utan även för uppgiftslämnaren,
medarbetare, berörda universitet och
avdelningar, involverade parters famil-
jer och allmänhetens förtroende för
forskarna. Det otäcka är att detta före-
faller gälla oavsett om anklagelserna är
välgrundade eller inte. Härom vittnar
den Elinder-Gillberg-Kärfve-affären,
som också visar att Sverige lider en all-
varlig brist på ett respekterat regelverk
efter vilket anklagelser om forsknings-
fusk kan hanteras. Denna brist är farlig
för Sveriges forskare. 

Forskningsfuskets mekanismer
I sin senaste bok »The great betrayal«
tar sig Horace Freeland Judson an det
extremt svåra och infekterade ämnet
forskningsfusk. Författaren är en senior
och i USA mycket väl ansedd veten-
skapshistoriker, vilket kanske krävs för
att sticka ut näsan med en bok som
denna. Judson inleder med det kontro-
versiella påståendet att forskningsfusk
är vanligt och angriper uppfattningen
att forskarsamhället är självkorrigeran-
de. Han stödjer sig på en lång lista av
konkreta fall, de flesta men långt ifrån
alla är amerikanska. Forskningsfuskets
patologi dissekeras detaljrikt. Avsikten
är att undersöka mekanismerna bakom
fusket för att därmed kunna förebygga
och hantera det. Judson liknar proces-
sen vid genetikens strävan efter att från
mutanter lära sig hur en mutationsorsa-
kad sjukdom bäst skall behandlas. 

Särskild uppmärksamhet ägnas den

s k Baltimore-affären. Den store ameri-
kanske molekylärbiologen och sederme-
ra immunologen David Baltimore blev
indragen i en uppslitande kontrovers
angående huruvida data i ett arbete från
1986, där han var medförfattare, var fab-
ricerade eller ej. Affären innehåller
många av de ingredienser som gör forsk-
ningsfusk så svårt att hantera och varnar
även anklagade forskare för ett antal fall-
gropar som man lätt kan hamna i oavsett
om man är skyldig eller ej. Ett av
Judsons många budskap är att man som
forskare sällan själv kan försvara sig mot
en anklagelse. Det krävs en utredning av
en objektiv och av forskarsamhället
respekterad instans. Det är vidare av
yttersta vikt att koppla bort uppgiftsläm-
naren från själva utredningen för att den
skall bli trovärdig. Så självklart, men
inte i Sverige (jämför domstolsbesluten
om utlämning av forskningsmaterial till
de två forskare som anklagat Gillberg-
gruppen för fusk).

Uppgiftslämnaren kan råka illa ut
Ett enligt Judson vanligt fenomen är att
uppgiftslämnaren råkar illa ut. Så hände
i Baltimore-affären där den post-dokto-
rala forskaren Margot O’Toole, som
förgäves försökte upprepa de publicera-
de resultaten, länge ansågs som en
missnöjd, avvikande, besvärlig och
experimentellt oskicklig person, som
ville sätta dit sin chef. Judson undersö-
ker hur anklagelser om fusk hanterats
av universitet och andra institutioner.
Han finner fler dåliga än goda exempel
och radar upp personliga katastrofer.
Det är deprimerande läsning, som krä-
ver att läsaren påminner sig om allt
roligt och fint forskning skall stå för. 

Analys av anslagsansökningar
Vidare går Judson igenom problemen
med referentgranskning av manuskript
och av anslagsansökningar. Av särskilt
intresse för svenska forskare är kanske
de sidor som ägnas åt Christine
Wennerås och Agnes Wolds analys av
Vetenskapsrådets tilldelning av post-
doktorala stipendier 1995. Andra
ämnen som analyseras är vad författar-
skap egentligen innebär, samt vad ökad
Internetpublicering och fri tillgång till
forskningsresultat kan komma att bety-
da för att minska risken för vissa former
av fusk, t ex plagiering. 

Domedagsprofetian borde utgått
Bokens epilog är märklig och apoka-
lyptisk. Judson hävdar att dagens veten-
skap gått in i en statisk fas och att dess
gyllene år är över. Så är kanske fallet i
USA, men absolut inte i till exempel
Kina och Indien. Vetenskapen håller
inte på att gå under. Ett oändligt antal

stora, intressanta och roliga frågor åter-
står att besvara. Jag önskar att han inte
inkluderat epilogen i sin bok. 

Mycket tänkvärd bok
Sammanfattningsvis innehåller Judsons
bok mycket tänkvärt material för alla
som på ett eller annat sätt är involvera-
de i forskning. Kanske kan man säga att
boken är av akut intresse just i Sverige. 

Utmärkt tillskott 
till arsenalen av
läroböcker i geriatrik
Åke Rundgren, Ove Dehlin. Äldresjukvård.
Medicinsk äldresjukvård av multisjuka
patienter. 245 sidor.Lund: Studentlitteratur;
2004. ISBN 91-44-02097-X

Recensent: Bertil Steen, professor emeri-
tus, avdelningen för geriatrik, Sahlgrenska
akademin vid Göteborgs universitet.

❙ ❙ Geriatriken diskuteras i dessa dagar
extensivt i vårt land inte minst i Läkar-
tidningen. Hur skall organisationen se ut?
Skall andra än geriatriker också sköta
delar av geriatriken? (Detta är faktiskt
fallet sedan den olycksaliga ÄDEL-refor-
men kom för mer än ett decennium sedan
och underminerade den välfungerande,
sammanhållna och differentierade geria-
triken med sina tilltalande nivåer, såsom
klinik, poliklinik, dagsjukvård, hälsokon-
troller, lasarettsansluten hemsjukvård,
hälsokontroller och sjukhem) Vad är en
geriatrisk patient? Vad skiljer geriatri-
kens prevention, diagnostik, terapi och
rehabilitering från andra specialiteters?

Därför är det angeläget att även
svenska läroböcker finns och tillkom-
mer i takt med nya forskningsresultat
och nya yttre förhållanden!

Beskriver det specifika i geriatriken
Läroböcker i geriatrik, även internatio-
nella, har ibland/ofta fallit i den fallgrop
som innebär att man »bara« beskriver
vanliga sjukdomstillstånd – ehuru hos
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äldre patienter. Det kan bli kapitel som
»Hjärtsjukdom hos äldre«,  »Hudåkom-
mor hos äldre«, »Ortopedi hos äldre«
etc. Det viktigaste bör i stället vara att
beskriva det specifika i den geriatriska
sjukvården, t ex den multisjuklighet som
äldre patienter nästan alltid uppvisar.

Det är just detta som Åke Rundgren
och Ove Dehlin gjort i sin nya lärobok.
Författarna är inte vilka som helst. De är
två av rikets mest erfarna geriatriker –
inte »bara« vad gäller forskning och kli-
nik utan också vad gäller pedagogisk
verksamhet med ett flertal läroböcker i
sina portföljer. Nu har de fokuserat på
multisjukligheten hos äldre patienter.

Boken har ett tjugotal kapitel, som
väl täcker geriatrikens arbete. Av skäl
som framgår ovan tycker jag bäst om de
avsnitt som särskilt framhäver det speci-
fikt geriatriska, såsom »Det geriatriska
synsättet«, »Vikten av att se helheten«,
»Okarakteristisk symtomatologi« och
»Multimorbiditet och multifarmakolo-
gi«. Kapitlen »Det geriatriska synsättet«
och »Akuta tillstånd« är lysande!

Jag saknar egentligen inga väsentliga
geriatriska ämnesområden i denna bok.
Urvalet beskriver väl det tvärvetenskap-
liga inom gerontologi och geriatrik. Här
finns förutom det rent kliniskt medicins-
ka också basalbiologi, sociologi och psy-
kologi. Möjligen kunde nutritionsavsnit-
tet ha skrivits längre (och kallats nutri-
tion och inte malnutrition?). Näringsbrist
kan inte bara bidra till uppkomst av sjuk-
dom, den kan också fördröja tillfrisknan-
de. Och specifika tillstånd som lungin-
flammation och trycksår kan bli snabbt
bättre inte »bara« av antibiotika och sår-
vård, utan också av nutritionsterapi. I
läkemedelskapitlet ställs viktiga frågor,
till exempel »Är läkemedelsanvändning
verkligen nödvändig? Finns det alterna-
tiva behandlingar?« Och aspekter finns
med att beakta angående enkel läkeme-
delsdosering, noggrann information om
verkningar och inte minst biverkningar,
utvärdering och plan för utsättande.

Välgjord bok
Boken uppvisar en föredömlig layout
med t ex logiska rubriksättningar. Och
ett vältränat falköga upptäcker inte ett
enda korrekturfel! Allt är mycket väl-
skrivet och didaktiskt, och några sakfel
står inte att finna ens med lupp.

Jag kan inte nog uttrycka min upp-
skattning av konstnären Lars Hanssons
kongeniala bilder, som förutom att illu-
strera textens idéer ger uttryck för åld-
randets själ och geriatrikens budskap.

En bok för varje geriatrikklinik
Slutligen vill jag gärna rekommendera
boken till varje svensk geriatrikklinik
och till sådana enheter som numera

också har med geriatriska patienter att
göra (primärvård etc).

Naturligtvis gäller denna rekom-
mendation hela det geriatriska teamet –
arbetsterapeuter, audionomer, dietister,
logopeder, läkare, psykologer, sjuk-
gymnaster, sjuksköterskor , socionomer
m fl.

Neurovetenskap 
i samhälleligt 
perspektiv
Dai Rees, Steven Rose, editors. The new
brain sciences: Perils and prospects. 301
sidor. Cambridge: Cambridge University
Press; 2004. ISBN 0-521-83009-5.

Recensent: Reet Arnman, f d överläkare,
internmedicin, Uppsala.

❙ ❙ Den moderna neurovetenskapens
landvinningar ställer i utsikt radikal
behandling av sjukdomar som tidigare
setts utan bot. Men den nya neuroveten-
skapen består inte bara av faktaupp-
täckter, genererande nya genetiska och
farmakologiska lösningar på individu-
ella problem. Den har också sociala och
ekonomiska dimensioner. Transplanta-
tion av stamceller är inte endast en cell-
resursfråga, och dyra behandlingar kan
inte ses fristående från andra sjukvårds-
kostnader. 

Neurovetenskapens drivkrafter
Boken har två brittiska redaktörer.
Rees har haft en framträdande position
bl a inom forskningsetik. Rose är en
meriterad molekylärbiolog, som har
arbetat med Alzheimers sjukdom. De
önskar få i gång en diskussion om den
snabbt växande neurobiologiska
vetenskapens drivkrafter och riktning
och att få medicinska, legala, etiska
och sociala aspekter belysta. De vill
aktualisera frågan hur politiskt ansva-
riga och samhällsmedborgare kan
påverka utvecklingen i förväg i stället
för att vara med om att (som det
uttrycks på engelska) stänga stalldör-
rarna när hästarna skenat ut.

Författare från olika vetenskaper
Några medverkande från två konferen-
ser, 2001 respektive 2002, har ombetts
att vidarebearbeta sina föredrag. Det
första mötet anordnades i Stockholm av
Wenner-Gren och European Science
Foundation, det andra i London av
Royal Society och Gresham Collage.
Barbro Westerholm (enda svenska skri-

bent i boken) har tillsammans med
redaktören Rees skrivit slutkapitlet.
Bokens medverkande kommer från
många skilda kunskapsområden: juri-
dik, sociologi, filosofi, pedagogik, psy-
kologi, neurovetenskap, genetik och
psykiatri. Resultatet är en samman-
hängande och välredigerad bok.

Bok med en bred målgrupp
Boken är indelad i tre huvuddelar. I den
första »Freedom to change« poängteras
att »mind« och »medvetande« utöver
egenskaper hos den individuella hjär-
nan också kan ses som uttryck för rela-
tioner med den sociala världen. Vilka
normer och vilken policy som kommer
att styra utvecklingen av neuroveten-
skaper, vilka det är tillåtet att göra tes-
ter på, stamcellsanvändning osv, går
inte att utläsa från enbart framsteg inom
hjärnforskningen. Hjärnan som är bio-
logisk bas för transcendens och sym-
bolskapande kan ses som det ställe där
samhällets ursprung är lokaliserat. 

Den andra avdelningen »Neuro-
science and the law« handlar om mänsk-
ligt ansvar och lagstiftning och belyser
på ett intressegivande sätt samband mel-
lan kriminella handlingar och straff i
skenet av ny genetisk kunskap. En skri-
bent berättar om en speciell genetisk för-
ändring som hittats hos några med svårt
aggressivt beteende. Man skall ha funnit
genomslag bara om barndomen varit
hård, var ligger ansvaret? 

Den tredje delen »Stewardship of the
new brain sciences« berör mer specifi-
ka områden, där utveckling av farmako-
logi och genetik har en tydlig samhälle-
lig implikation. Här finns kapitel om
stamceller, Ritalina och om psykiatris-
ka diagnoser (ångest, paniksyndrom
och depression) i relation till läkeme-
delsbolags produktutveckling. 

Artificiella hjärnor för oss närmare
ett slags förståelse av hjärnans funktion
men, påpekas det på olika sätt i boken,
endast en delförståelse. Som liknelse
nämns att en flygplansspecialists kun-
skap om flygplan inte är tillräcklig för
säker trafikkontroll eller till fyllest för
att påvisa effekter på samhällets kultur,
ekonomi, miljö, men innovationer inom
flygplanstekniken påverkar flygsäker-
heten, miljön osv.

Uppmuntrar till egna reflektioner
Bokens medverkande framhåller vikten
av att neurovetenskapen fortsätter att
vara i samspråk med samhällsvetenska-
per och att etiska frågor måste bedömas
i sina sociala sammanhang. Denna boks
kloka författare påtvingar inga lösning-
ar men uppmuntrar till egna reflektio-
ner och ställningstaganden. • 
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