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av uppnådda resultat ska be-
dömas med hjälp av bibliome-
trisk metodik, som nedvärde-
rats sedan mer än ett decen-
nium [6]. I en nyligen publice-
rad ledare i tidskriften 
Science har metoden också 
betecknats som helt otillför-
litlig och dessutom missbru-
kad [7]. Den har dock fått en 
enorm genomslags kraft ef-
tersom den ger exakta siffror, 
som kan plockas fram av ve-
tenskapligt helt oskolade ad-
ministratörer. Den är också 
billig jämfört med en analys 
av erfarna vetenskapsmän i 
så kallad prereviewprocess. 

I USA har man sedan mer än 
50 år varit förundrad över att 
resultaten av medicinsk 
forskning varit relativt an-
språkslösa i förhållande till 
de i Sverige trots de omfat-
tande resurser som forsk-
ningen tilldelats  i USA.

Då jag i mitten av 1950-ta-
let besökte ett flertal ameri-
kanska universitetssjukhus 
togs denna fråga upp. Det för-
hållande att svensk prekli-
nisk forskning då var bättre 
integrerad med klinisk verk-
samhet än i USA ansågs spela 
en stor roll. 

När svenska medicine stu-
derande fick sin prekliniska 
utbildning av forskande läka-
re utbildades amerikanska 
medicine studeranden av bio-
loger eller biokemister.

Det är angeläget att belysa 
om svensk klinisk forskning 
kan förbättras på annat sätt 
än genom att öka tilldelning-
en av ekonomiska resurser, 
till exempel genom bättre 
karriärmöjligheter för fors-
kare, eller genom att befria 
universiteten från ett tyng-
ande politiskt inflytande, 
 alternativt att förändra hu-
vudmannaskapet för våra 
universitetssjuk-
hus.

De senaste de-
cennierna har ga-
pet mellan biolo-
gisk och rent medi-
cinsk forskning 
blivit lika stort i 
Sverige som i USA. 
En orsak till detta 

är att andelen naturvetare bli-
vit allt större på våra institu-
tioner, där de är forskare och 
därmed blir lärare till medici-
nare. Denna utveckling kan 
dock ha vissa fördelar.

Det finns många exempel på 
att ett intimt samarbete mel-
lan en vetenskapligt utbildad 
läkare och en naturvetare 
kan vara synnerligen frukt-
bart, som fallet var då reuma-
tologen Hench och steroid-
forskaren Kendall gjorde den 
Nobelprisbelönade upptäck-
ten av kortison.

Ett annat exempel på ett 
fruktbart samarbete är då 
molekylärbiologen Brown 
och klinikern Goldstein löste 
problemet om kroppens ko-
lesterolbalans. Denna upp-
täckt, som belyste centrala 
frågor om hur arteroskleros 
kan förebyggas och behand-
las, belönades också den med 
ett Nobelpris.

I en omfattande artikel har 
Brown och Goldstein skildrat 
fördelarna med ett dagligt 
samarbete mellan forskande 
läkare och grundforskare [9].

Sedan många år har det i USA 
ansetts angeläget att översät-
ta upptäckter inom grund-
forskning på så sätt att de kan 
tillämpas inom sjukvården, 
men också inom andra områ-

den. Ett tydligt ex-
empel på denna 
utveckling är att 
tidskriften Sci-
ence hösten 2009 
avser att starta en 
dottertidskrift 
med titeln Science 
translational med-
icine.

Att det även i vårt land 
finns ett intresse för »över-
sättning« av forskningsresul-
tat framgår av att den pedia-
triska forskaren Diana Karp-
man vid Lunds universitet 
med stöd av Anita Aperia i 
Stockholm lagt fram ett för-
slag om att en nordisk pedia-
trisk forskarskola med in-
riktning på translationell 
forskning, »translational re-
search«, ska inrättas.

I bästa fall kan verksamheten 
på en sådan skola leda till att 
svensk klinisk forskning blir 
lika slagkraftig som i mitten 
av 1900-talet.

Diskussioner mellan kurs-
deltagare med olika veten-
skaplig bakgrund bör kunna 
leda till utformandet av olika 
gemensamma, starka veten-
skapliga projekt. Dylika sko-
lor bör kunna ge resultat som 
kan publiceras i den annonse-
rade dottertidskriften till 
Science.
 

■ Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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»Det är angeläget 
att belysa om 
svensk klinisk 
forskning kan 
förbättras på annat 
sätt än genom att 
öka tilldelningen 
av ekonomiska 
resurser ...«

Det finns ett intresse för »över-
sättning« av forskningsresultat, 
bland annat avser tidskriften 
Science att hösten 2009 starta 
en dottertidskrift med titeln Sci-
ence translational medicine.

■ Försäkringskassans (FK) 
och Socialstyrelsens nya 
riktlinjer vid sjukskrivning 
är omdebatterade. Främst är 
det patienter som blivit drab-
bade som setts i pressen, men 
nu måste även vi läkare rea-
gera. 

Även om man läser in sig på 
beslutsstödet och verkligen 
försöker använda den termi-
nologi som finns i beslutsstö-
det så kommunicerar FK 
sjukskrivningen med patien-
terna, det vill säga, begär 
komplettering, som ska göras 
av oss läkare. Detta händer 
framför allt när sjukskriv-
ningen gått över 6 månader 
och är på deltid. Enligt FK:s 
rapport »Kvaliteten på intyg 
och utlåtanden från läkarna« 
2009-04-29, som finns på 
FK:s webbplats, är 74 procent 
av läkarintygen av dålig kval-
litet. Försäkringskassan 
skuldbelägger oss läkare för 
att skriva dåliga intyg. Jag 
anser att FK i stället bör se 
över sina rutiner och anpassa 
sig till sjukvårdens verklig-
het, till exempel genom att 
inhämta uppgifter direkt 
från patienten utan att ta om-
vägen via oss när det redan 
finns ett sjukintyg.

Försäkringskassan lägger 
beslag på orimligt mycket lä-
kartid, som kassan pressar 
oss att ge den genom att ta pa-
tienten som gisslan. Senaste 
gången vägrade jag att skriva 
begärda kompletterande in-
tyg, då jag redan hade inkom-
mit med en komplettering. I 
detta fall är det jag som är 
skurken, men egentligen är 
det FK som inte tar sitt an-
svar och arbetar med de re-
surser som finns. 

Det är ett systemfel hos FK 
och Socialstyrelsen om 74 
procent av alla läkarintyg är 
av bristande karaktär.
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