
2459 läkartidningen nr 41 2010 volym 107

n aktuellt

Vetenskapsrådet, VR, stryper 
utbetalningen av forsknings-
anslag till den professor vid 
Göteborgs universitet, tidi-
gare vid KI, som av VR ankla-
gas för mycket grov veten-
skaplig oredlighet. 
   – Vi har beslutat att avbryta 
utbetalningen av hennes an-
slag från den första novem-
ber, säger VR:s generaldirek-
tör Pär Omling. 

Vetenskapsrådet har beslutat 
att forskare som befunnits 
skyldiga till oredlighet i 
forskningen ska stängas av 
från möjligheten att få nya 
anslag från myndigheten och 
att utbetalningar av redan 
beviljade anslag ska avbrytas.

Den första att bedömas enligt 
de nya reglerna är den profes
sor som VR:s oredlighets
grupp för några veckor sedan 
pekade ut som ansvarig för 

att ha förvanskat analysre
sultat, lagt till ickedoku
menterade data och fabrice
rat data i fyra vetenskapliga 
arbeten (se LT nr 38/2010, 
sidan 2224). Professorn upp
bär för närvarande två anslag 
från VR, ett projektbidrag 

och ett infrastrukturbidrag. 
Utbetalningen av det först
nämnda anslaget avbryts nu.

– Det är lite knepigare med 
utrustningsanslaget, efter
som utrustning ofta används 
av flera forskare. Vi har be
gärt ytterligare information 

från Göteborgs universitet för 
att höra hur utrustningen an
vänds och om någon annan 
kan ta över ansvaret, säger 
Pär Omling.

Professorn stängs dessutom 
av från möjligheten att få nya 
bidrag från VR under tio år. 
Det är den maximala av
stängningstiden, och beror 
på att det fusk hon anses ha 
gjort sig skyldig till bedöms 
som mycket grovt. Grov avvi
kelse från god forskningssed 
ger fem års avstängning och 
avvikelse som inte bedöms 
som grov två års avstängning.

De forskare som kan bli av
stängda är forskare som 
granskats av en expertgrupp 
hos Vetenskapsrådet eller 
Centrala etikprövnings
nämnden. Forskare som bara 
granskats av det egna lärosä
tet berörs inte.

Michael Lövtrup

Fuskutpekad professor mister anslag
I ett 24-sidigt svarsbrev till rek-
torerna för KI och Göteborgs 
universitet radar professorn 
upp brister i VR:s utredning, 
som hon anser utgått från att 
hon är den skyldiga. Själv me-
nar hon att fabriceringen och 
manipulationen av data är ut-
förd av andra. I vissa fall pekar 
enligt henne obestridliga bevis 

mot hennes tidigare doktoran-
der. Enligt professorn har ut-
redningen grundläggande bris-
ter i objektivitet och rättssäker-
het, samtidigt som följden för 
henne, om lärosätena ställer 
sig bakom slutsatserna i den, 
blir att hennes forskarkarriär är 
över – ett långt värre straff än 
för många reguljära brott. n

Professorn nekar till anklagelser

Nya riktlinjer 
för sedering
I Läkaresällskapets, SLS, nya 
riktlinjer för palliativ sedering 
slås fast att patientens subjek-
tiva uppfattning av om symto-
men är outhärdliga ska väga 
tungt vid beslut om palliativ 
sedering. Det förutsätts dock 
att den förväntade överlevna-
den är kort och att det finns en 
medicinsk indikation. På den 
sista punkten är riktlinjerna 
tydligare jämfört med det ut-
kast som presenterades i slu-
tet av 2009.

– Vi vill inte ha en utveckling 
där patienter beställer sede-
ring bara för att man inte vill 
vara med den sista sträckan, 
säger Ingemar Engström, ord-
förande i SLS delegation för 
medicinsk etik.

Patienten ska inte väckas 
regelbundet om symtomen är 
bestående och patientens för-
väntade överlevnad kort, utan 
sövningen vara kontinuerlig.n

HPV-dom överklagas
Upphandlingen av HPV-vaccin, 
som godkändes i förvaltnings-
rätten, har överklagats. Därmed 
fördröjs vaccineringen av lan-
dets 11-åriga flickor ytterligare. n

Läkarförbundet vill se fort-
satt regional fördelning av 
medlen och särskilda sats-
ningar på yngre forskare i det 
nya ALF-avtalet. Kvantitativt 
bör resurserna motsvara en 
procent av hälso- och sjuk-
vårdens totala kostnader.

I december 2009 sa staten 
upp det nuvarande ALFav
talet. Inför de förhandlingar 
om ett nytt avtal som stun
dar mellan staten och berör
da landsting har Läkarför
bundet i en rapport slagit fast 
några utgångspunkter som 
man anser bör väga tungt.

Till att börja med anser man 
att resurserna måste öka. 
Bland annat måste särskilda 
medel vikas för riktade sats
ningar på yngre kliniskt 
verksamma forskare, exem
pelvis i form av meriterings
anställningar efter disputa
tionen. Ett riktmärke är att 
ALFmedlen bör motsvara en 
procent av de totala hälso 

och sjukvårdsutgifterna, 
som de gjorde på 80talet, sä
ger Karl Obrant, ordförande i 
den arbetsgrupp som tagit 
fram rapporten.

– Sedan 80talet har hälso 
och sjukvårdskostnaderna 
fördubblats medan ALFmed
len legat stilla. Vilket kun
skapsintensivt företag som 
får större omsättning skulle 
inte försöka följa med i sin 
forskningsportfölj?

Från utbildningsdeparte
mentet har det kommit sig
naler om att man vill se mer 
av nationell kon
kurrens om ALF
medlen. Förbun
det upprepar sitt 
krav på att med
len ska fördelas 
regionalt även i 
framtiden. 

– Vi vill slå vakt om lands
tingens vilja att ta del av 
forskningsprocessen och sat
sa egna FoUmedel. Om man 
inte får vara med i fördelning
en tror vi att intresset svalnar.

Läkarförbundet vill ha kvar 
ett gemensamt avtal för både 
forskning och utbildnings
resursen. Ett skäl för att be
vara kopplingen är att ALF
medlen har en viktig roll när 
det gäller att stärka undervi
sande enheter på universi
tetssjukhusen som saknar 
aktiv forskning.

– Vi menar att all undervis
ning på högre nivå ska vara 
forskningsanknuten, för att 
blivande doktorer ska få en 
kritisk kompetens på områ
det, säger Karl Obrant.

Att redovisningen av hur 
ALFmedlen disponeras är 
bristfällig konstaterade Lä
karförbundet redan i  mars 
när man lade fram den mest 
ambitiösa kartläggningen 
hittills av hur ALF och regi
onala FoUmedel används. 
Tydligare uppföljning och 
mer transparens är också ett 
av de uttalade önskemålen 
från Läkarförbundet.

Michael Lövtrup

SLF: »Fördubbla ALF-medlen«
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