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Artiklar utmärkta med r-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-
dinarie vetenskapliga experter. Gransk-

ningen av manuskriptsker enligt internationella re-
kommendationer (www.icmje.org).

KULTUR Innan anestesiologin blev en själv-
ständig medicinsk vetenskap sköttes narko-
sen av en droppare som droppade eter på
patientens etermask. 
Sidan 1541

V ilka forskare som skriver de mest citera-
de medicinska artiklarna skärskådas i en
studie i veckans nummer av BMJ (2006;

332:1061-64).
289 artiklar, publicerade mellan 1994 och

2004, analyserades med avseende på var förfat-
taren varit verksam samt om studien varit be-
kostad av offentliga medel eller industrianslag.

Den amerikanska dominansen var total.
Femtio procent av artiklarna hade skrivits en-
bart av USA-författare och i ytterligare 30 pro-
cent fanns någon USA-forskare med i gruppen.
Flertalet högciterade artiklar återfanns i tid-
skrifterna New England Journal of Medicine,
Science och Nature – den sistnämnda utges i
Storbritannien.

Cancer och hjärt–kärlsjukdomar dominera-
de ämnesvalet. Klassifikationer av vanliga sjuk-
domstillstånd, och aktualiteter som SARS,
fanns med som enstaka uppstickare.

Dessa karakteristika var konstanta över ti-
den till skillnad från studiernas finansiering,
som ändrade sig markant. År 1994 var ca 30

procent av alla studier industrifinansierade –
tio år senare hade andelen stigit till hälften. In-
tresset för läkemedelsstudier har alltså ökat
påtagligt på bekostnad av annan forskning.

Utan att missunna läkemedelsindustrin
framgångsrika publikationer kan man i likhet
med Brendan Delaney, brittisk professor i all-
mänmedicin, oroas över den minskande ande-
len offentligt finansierade spjutspetsartiklar. 

Det får som konsekvens att företagens behov
sätter forskningsagendan. Visst gagnas folkhäl-
san av fler och effektivare läkemedel, men det
finns också andra lika viktiga områden.

D elaney menar att samhället har ett sär-
skilt ansvar för att via allmänna medel
stödja högklassig forskning inom områ-

den som saknar direkta kommersiella applika-
tioner – men att det har tappat kontrollen över
utvecklingen. Hans bedömning är speciellt in-
tressant, då han utnyttjats flitigt som rådgivare
åt läkemedelsföretag.
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