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Forskning med förhinder

Läkare under utbildning forskar i dag i allt 
mindre utsträckning, rapporterar Sylf (se 
LT nr 3/2009). Varför är det så? Klinisk 

forskning är viktig, och svenska kliniska stu-
dier citeras ofta internationellt.

De flesta som disputerar i dag avslutar 
därmed sin forskning i stället för att använda 
forskarutbildningen som »körkort« och på så 
sätt fortsätta höja kvaliteten på den kliniska 
forskningen. Fortsätter inte disputerade 
läkare att forska så får vi heller inga kompe-
tenta handledare.

Vad saknas då? Bättre förutsättningar för 
kliniska läkare att forska parallellt med 
kliniskt arbete måste skapas! Dagens läkare 
vill inte bedriva forskning på helger och nätter.

Minskad byråkrati i samband med klinisk 
forskning vore också önskvärt.

Innan en etikansökan (original + 16 kopior, 
sic!) lämnas in ska en avgift på minst 5 000 
kronor erläggas. Kostnaden ökar till 16 000 om 

det handlar om klinisk läkemedelsprövning, 
och i dessa fall ska även en minst sagt kompli-
cerad (EU-anpassad) ansökan till Läkeme-
delsverket fyllas i och insändas i sex exemplar. 
Den tiden när forskande kliniker hade egen 
sekreterare är för länge sedan förbi. GCP är 
förstås viktigt, men svårbegripliga ansökning-
ar och massiv kopiering kan närmast beskri-
vas som energitjuvar. För att inte tala om alla 
träd som går åt …

Såväl kostnad som tung byråkrati riskerar 
att leda till en kanske olycklig förskjutning 
mot fler företagssponsrade projekt. 

En mer positiv attityd till klinisk forsk-
ning, såväl organisatoriskt som finan-
siellt, samt minskad byråkrati skulle 

kunna stimulera till en ökning av den kliniska 
forskningen. Det vinner alla på, inte minst 
patienterna.

»Såväl kostnad som 
tung byråkrati 
riskerar att leda till 
en kanske olycklig 
förskjutning mot fler 
företagssponsrade 
projekt.«

Lena Marions
medicinsk 
 redaktör

 lena.marions@lakartidningen.se
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•  Omfattande förskrivning av psykofar-
maka oroar Socialstyrelsen
Växande brister i vården och omsorgen 
av äldre

•  PSA-screening minskade dödligheten 

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har 
genomgått referentbedömning. Varje 
manu skript granskas av minst en (ofta fler) 
av Läkartidningens stab av 220 fasta och 

350 extraordinarie vetenskapliga experter. 
Granskningen av manuskript sker enligt internatio-
nella rekommendationer (www.icmje.org).
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debatt och brev
946 Regeringens storsatsning mot 
psykisk ohälsa äventyrar patientsäker-
heten Mats Fredrikson, Steven Linton, Jan 
Lisspers, Lennart Melin, Örjan Sundin, Arne 
Öhman, Lars-Göran Öst, Benjamin Bohman, 
Carolina Lundin

948 Eva Nilsson Bågenholm svarar Peter Arner: 
Läkarförbundet har agerat kraftfullt 
– nu måste vi avvakta rättsprocessens 
gång Eva Nilsson Bågenholm

Peter Arner svarar Anders Hernborg: Det som 
skett är ett klart övergrepp Peter Arner

949 Ökad diagnostisk kompetens – re-
cept mot onödig antibiotikabehandling
Anna Stjernquist-Desatnik, Ann Hermansson

Replik: Förbättrad diagnostik önskvärt – 
men svårt att nå i primärvården
Malin André, Sigvard Mölstad

950 Trovärdighet saknas i artiklar om 

KBT-metod för fetmabehandling 
Sven-Erik Johansson

951 Replik: Dåligt underbyggd kritik av 
KBT Lisbeth Stahre

952 Ingen bluff att upptäcka i kliniska 
prövningar Tommy Berglund

953 Replik till Tommy Berglund: En klar vin-
nare och två förlorare Curt Furberg

Lancet bildar hälsoallians i Palestina
Lars Jerdén, David Henley

kultur
955 Barnböcker hjälper läkare förstå 
barns dödsångest

957 Ensam med pilten tills hjärtat 
slutat slå

959 lediga tjänster

962 platsannonser

972 meddelanden

974 information från
läkarförbundet

reflexion

En ursäkt till SBU
Läkartidningen har i annonser för vårt 
demensseminarium i maj angett SBU 
som partner i arrangemanget.

Det är felaktigt. Läkartidningen har 
missuppfattat kommunikationen med 
SBU i detta, och det ber vi om ursäkt för.

Jonas Hultkvist,
chefredaktör och ansvarig utgivare 

KULTUR Stearinljusen fladdrar, läkaren 
väntar på att barnets hjärta ska stanna. 
Krönika sidan 957




