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En svensk studie, som varit
avgörande för införandet av
en ny metod för att övervaka
foster vid förlossningar, kan
ha byggt på manipulerade
data. Det framgår av en obero-
ende granskning från Lunds
universitet. Rektor Göran Bex-
ell har nu beslutat att gå vi-
dare med en utredning om
forskningsfusk.

ST-analys, STAN, används vid
förlossningar somkomple-
ment till CTG-övervakning
för att följa hur fostretmår.
Systemet började införas på
svenska sjukhus sedan en
svensk studie sompublice-
rades i Lancet 2001 visat att
betydligt färre barn somöver-
vakatsmed STANvisade teck-
en på syrebrist än barn som
inte övervakadesmed STAN.
Rönen presenterades också i
en artikel i Läkartidningen nr
48/2004, sidorna 3875–81.
Teknikenhar dock varit om-

diskuterad, och efter 12Lex
Maria-anmälda incidenter
med syrebrist som inteupp-
täcktesmedSTANbeslutade
de vetenskapliga rådenvid So-
cialstyrelsen2006att genom-
föra en revision av studien.
Uppdraget gick tillUlf

Hansson, chef för kvinno- och
barndivisionenvidAkademis-
ka sjukhuset iUppsala.De
slutsatser handrog fickhonom
att lämna in enanmälanom
forskningsfusk till Lundsuni-
versitets rektorGöranBexell.
Dennebeslutade i sin tur att
låta enoberoendeperson, pro-
fessorKariTeramovidUni-
versitetssjukhuset iHelsing-
fors, granskaLancet-studien.

Vid granskningen fannKariTe-
ramosammanlagt åtta fall där
data i studiedatabasoch jour-
nalkopior inte stämdeöverens.
Dethandlaromfall somborde
inkluderats i studienmen inte
hadedet, fall sominteborde
varitmed i studienoch fall där
värdenavrundats felaktigtmed
följdenatt fallenklassificerats
fel. I samtliga fall är avvi-
kelserna till fördel förSTAN-
metoden.När felenkorrige-

radesblev resultatet inte läng-
re statistiskt signifikant.Enligt
KariTeramo»tyderdetta
mycket starktpåattdatahar
avsiktligtmanipulerats«.
Han reagerar också på att

metodens upphovsman inte
listades sommedförfattare,
trots att denne haft en central
roll i undersökningen. Upp-
hovsmannen har, somUlf
Hanson konstaterade i sin
rapport, varit anställd vid det
förstag som tillverkar STAN-
utrustningen och aktivt delta-
git i lanseringen.
KariTeramos slutsatsblir att

»sakenärytterst allvarligoch
bör leda till en totalrevisionav
STAN-undersökningen«.
Vad gäller anklagelsen om

forskningsfuskmenarGöran
Bexell att vissa oklarheter
fortfarande kvarstår, och har
därför beslutat att saken ska
utredas vidare. Ärendet är så
pass angeläget attman inte
vill invänta att den nya orga-
nisationen för att hantera
oredlighetsfrågor är på plats,
säger GöranBexell (se artikel
nedan).

– Jaghar bettVetenskapsrå-
det övervägamöjligheten att
utreda saken, trots att de lagt
ner sin kommitté för frågor
omoredlighet i forskningen.

Den traditionella metoden för
att övervaka att fostretmårbra
under förlossningenär kardio-
tokografi (CTG), somregistre-
rar barnets hjärtfrekvens.CTG
kandock avvika fråndetnor-
mala trots att syrebrist inte
föreligger, vilket kan leda till
onödiga kejsarsnitt. Ibland
väljermanatt därför att kom-
pletteraCTGmedett tidskrä-
vande skalpblodprov.
Genomatt kombinera CTG

med STAN, somdigitalt ana-
lyserar barnets EKG-kurva, är
tanken attmanmed större
precision ska kunna identifie-
ra de fall där kejsarsnitt är
nödvändiga.
Trots att den studie som

väsentligen bidragit till att sy-
stemet införts nu ifrågasätts
anser Ellika Andolf, ordfö-
rande i Svensk perinatalmedi-
cinsk förening och överläkare
vidDanderyds sjukhus, inte

att det finns skäl att avstå från
STAN, som i dag används vid
runt hälften av landets för-
lossningskliniker.
– Om felen i studien visar

sig stämma betyder det inte
att STAN är farligt omdet an-
vänds rätt, bara att det inte
med säkerhet är bättre än en-
bart CTG.Då behöver vi fler
studier för att kunna värdera
STAN, och sådana studier är
också på gång.
Ellika Andolfmenar att de

12 LexMaria-fallenmestadels
berodde på att tekniken inte
hanterades korrekt.
– Det är viktigt närman in-

troducerar en nymetod att
inte slänga ut alla andra. Att
avgöra omman ska utföra ett
kejsarsnitt är ett svårt beslut,
och ju fler indikatorerman
har, desto bättre.Man trodde
ett tag att STANkunde ersätta
skalpblodprov,men det gör
man inte längre.

Michael Lövtrup

Fuskmisstankar mot STAN-studie utreds vidare

Misstankar om forsknings-
fusk ska kunna utredas av en
oberoende instans, en expert-
grupp vid Centrala etikpröv-
ningsnämnden, enligt forsk-
ningspropositionen.

Universitet ochhögskolor är
sedan2006 såsomarbetsgi-
vare skyldiga att utredamiss-
tankeomoredlighet i forsk-
ning.
Regeringens förslag innebär

att lärosätena ska kunnabegä-
ra yttranden fråndennya in-
stansen somstöd för sådana
egnautredningar.Ochomden
somanmältmisstankar om
fusk eller den somblivit an-
mäldkräver detmåste ett ytt-
randebegäras.Mendet är allt-
så endast lärosätena själva
somskakunna vända sig till
denoberoende instansen, en-
ligt förslaget.Närmare be-
stämmelser om expertgrup-

pen och dess uppdrag ska
meddelas av regeringen, en-
ligt propositionen.
Vetenskapsrådets oredlig-

hetsgrupp läggs ner den 1 ja-
nuari 2009. Nya ärenden tas
sedan den 15 september inte
emot, och det kommer att
dröja innan den nu föreslagna
instansen kan börja arbeta.
Propositionen ska behand-

las av riksdagen i februari. Ti-
digast sommaren 2009 kan
den nya expertgruppen vara i
funktion, enligtMariaWäst-
felt, ämnessakkunnig vidUt-
bildningsdepartementet.
Enmer rättssäkerhantering

avmisstänkt forskningsfusk
har sedan länge efterfrågats av
Vetenskapsrådet. Förra året
ladeVetenskapsrådet ochSve-
riges universitets- ochhögsko-
leförbund, SUHF, framett för-
slag där en frånuniversiteten
oberoende instans efterfrå-

gades. Instansen skulle ha
möjlighet att överprövauni-
versitetensutredningar och
universitetens beslut att inte
utreda alls.Manville också se
enmöjlighet för vemsomhelst
att anmälamisstankar. Ende-
finition avoredlighetsbegrep-
pet föreslogs också.Departe-
mentet lät förslaget gåut på
remiss. Avpropositionen
framgår endel av remissvaren.
På flera punkter avviker re-

geringens förslag från försla-
get frånVetenskapsrådet och
SUHF. Regeringens förslag
innebär ingen överprövning
av universitetens egna be-
dömningar. Det innehåller
inte heller någon definition av
oredlighetsbegreppet, detta
trots att enmajoritet av re-
missinstanserna tillstyrkte
förslaget till definition av
oredlighet.

Elisabet Ohlin

Fristående experter utreder forskningsfusk

Läs mer Läs rektors beslut, professor Kari
Teramos expertutlåtande och professor Karel
Marsáls bemötande på http://www.lu.se


