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D
e medicinska fakulte
terna vid Sahlgrenska 
akademin, Uppsala 
och Lunds universitet 

och Hälsouniversitetet i Lin
köping saknar egna skriftliga 
riktlinjer för hur deras medi
cinska forskare får, och inte 
får, medverka som författare 
i vetenskapliga artiklar. Det 
visar en webbenkät som Lä
kartidningen gjort. I Lund 
och Linköping har fakulte
terna visserligen webbsidor 
som länkar till olika befintli
ga riktlinjer för vetenskaplig 
publicering, men inga egna 
nedskrivna riktlinjer.

– Vi förutsätter att hand
ledare och seniorer är med
vetna om de regler som finns. 
Vid de forskarutbildnings
kurser som vi har tar vi upp 
de publiceringsnormer som 
finns, säger professor Mats 
Hammar, dekanus vid Hälso
universitetet i Linköping.

Att spökskrivning av framför 
allt läkemedelsstudier före
kommer står utom allt tvivel. 
I USA rullas just nu en härva 
upp där läkemedels företaget 
Wyeth anlitade en skrivarfir
ma för att författa positiva 
vetenskapliga artiklar om 
hormonbehandling vid kli
makteriet [1, 2]. I 26 artiklar 
publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter mellan 1998 och 
2005 framhölls fördelarna 
med Wyeths klimakteriehor
mon samtidigt som riskerna 

för bröstcancer konsekvent 
tonades ned.

Huvudförfattarna i de  
publicerade artiklarna var 
ofta professorer i obstetrik 
och gynekologi som kontak
tades av skrivarfirman när 
artikeln redan var skriven. 
Wyeth betalade skrivarföre
taget 175 000 kronor per arti
kel.

I en osande ledare skriver 
redaktörerna för PLoS Medi
cine att det är »en av de mest 
motbjudande uppvisningar
na någonsin av systematisk 
manipulation och missbruk 
av vetenskaplig publicering 
genomförd av läkemedelsin
dustrin och deras kommer
siella partners« [2].

Men det är långt ifrån första 
gången spökskriveri inom 
medicinen visats. Förra året 
avslöjades ett flertal exempel 
på att läkemedelsföretag 
hade anlitat skrivarfirmor 

för att göra grovjobbet och 
styra slutsatserna, bland an
nat i studier av det sedermera 
indragna smärtmedlet Vioxx 
[35]. Ett mått på omfattning
en är att det i USA finns dus
sintals företag som lever på 
att skriva vetenskapliga ar
tiklar åt läkemedelsföretagen 
[1].

Och de spökskrivna artik
larna är effektiva, de tar sig 
ända in på sidorna i världens 
mest inflytelserika veten
skapliga tidskrifter. Redaktö
rerna för tidskriften JAMA 
redovisade nyligen en ano
nym webbenkät med närma
re 900 författare till artiklar 
publicerade i de stora medi
cinska tidskrifterna JAMA, 
NEJM, Lancet, Annals of in
ternal medicine, Nature med
icine och PLoS Medicine un
der 2008 [Catherine DeAnge
lis, pers medd; 2009] [6]. Re
sultatet visar att 8 procent av 
artiklarna var skrivna av nå

gon som inte stod med i för
fattarlistan allra sämst var 
det i NEJM där 11 procent av 
artiklarna var spökskrivna. 
Totalt sett var det visserligen 
en minskning i omfattning 
jämfört med en liknande un
dersökning från 1996 då 12 
procent av artiklarna var 
spökskrivna, men det är ändå 
alltför vanligt, menar både 
tidskriftsredaktörerna och 
svenska bedömare.

– Det är ju åt helvete, det är 
den enda slutsatsen man kan 
dra. I så fall är vi ännu mera 
manipulerade än vad vi vet, 
säger professor Ulf Smith, 
vice dekanus vid Sahlgrenska 
akademin och ordförande i 
fakultetens råd för forsk
ningsfrågor.

Både Mats Hammar och Ulf 
Smith menar att skriftliga 
riktlinjer mot spökskriveri är 
viktigt, men att frågan har 
blivit eftersatt på deras fakul
teter. De tänker därför båda 
verka för att det införs även 
hos dem.

– Har man skriftliga rikt
linjer är det lättare att vidta 
åtgärder. Går man emot det 
skriftliga regelverket har 
man åtminstone möjlighet 
att ge något slags disciplinpå
följd, säger Ulf Smith.

De enda två fakulteter i 
Sverige som har skriftliga 
riktlinjer är den vid Umeå 
universitet och den vid Karo
linska institutet. Den medi

n aktuellt

forskning. Fyra av sex medicinska fakulteter i Sverige saknar 
nedskrivna regler mot att deras forskare medverkar i spök
skrivna artiklar. Samtidigt visar ny forskning att närmare var 
tionde vetenskaplig artikel i världens mest inflytelserika medi
cinska tidskrifter kan vara spökskriven.
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Meriterad till författarskap är den som:
1.  lämnat påtagliga och intellektuella bidrag till projektets idé 

och design eller datainsamling, analys och tolkning av data 
2. skrivit utkast till artikeln, eller kritiskt reviderat utkastet vad 

avser intellektuellt viktigt innehåll
3. slutligt godkänt artikeln inför publicering
Punkterna 1, 2 och 3 ska samtliga vara uppfyllda.
Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna 1–3 ovan 

skall vara medförfattare.
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Skrivet av en ober0ende forskare, eller en anlitad spökskrivare?

n aktuellt

cinska fakultetsnämnden vid 
Umeå universitet antog re
dan i april i fjol sina skriftliga 
riktlinjer för vetenskaplig pu
blicering.

– Spökskrivning var en av 
aspekterna när vi tog fram 
våra riktlinjer, säger profes
sor Bengt Järvholm, dekanus 
för den medicinska fakulte
ten vid Umeå universitet.

– Vi som representerar 
akademin har ett väldigt 
stort ansvar att motarbeta 
spökskriveri. Och uppmärk
samheten kring detta förra 
året fick etikrådet att ta fram 
våra riktlinjer, säger profes
sor Harriet WallbergHen
riksson, rektor för Karolin
ska institutet, som fastställde 
sina riktlinjer för medförfat
tarskap i december i fjol.

Hon menar att tydliga rikt
linjer som följs upp med disci
plinåtgärder vid brott mot 
dem är det bästa sättet för 
universiteten att försöka 
minska förekomsten av spök
skriveri.

I USA, där ett flertal namn

givna forskare har ertappats 
med att sätta sina namn på 
spökskrivna artiklar, börjar 
tålamodet nu tryta just på 
grund av att universiteten 
inte har vidtagit några åtgär
der mot forskarna. Till en del 
beror det på att det inte har 
funnits tydliga regler. Varken 
universitetet i Columbia eller 
New York University, som 
båda har forskare som figure
rar i Wyethhärvan, har haft 
några skrivna regler mot 
spökskrivning. I Columbia 
inrättades en policy i januari 
i år och i New York håller fa
kultetsledningen på att ta 
fram en.

Den republikanske senatorn 
Charles Grassley från Iowa 
sätter därför nu press på 
amerikansk klinisk forsk

nings främsta finansiär, Na
tional Institutes of Health 
(NIH) med ett förslag om att 
strypa medlen till de forskare 
som inte följer reglerna [7].

– Om det fullföljs kommer 
det sannolikt att sätta stopp 
för en hel del av spökskrive
riet där. Som amerikansk 
forskare har man inte råd att 
förlora ett NIHanslag, säger 
Harriet WallbergHenriks
son.

Men samma möjlighet finns 
inte i Sverige, eftersom väl
digt lite av den kliniska forsk
ningen finansieras med all
männa medel. Här handlar 
det i stället om »name and 
shame«, menar fakultets
cheferna.

– De riktigt tunga straffen i 
det här sammanhanget är ju 
när det offentliggörs och blir 
till kollektiva fördömanden, 
säger Bengt Järvholm. n
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»Det är ju åt helvete,  
det är den enda  
slutsatsen man  
kan dra.« 
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