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tog sitt liv. »Vedertaget vid kliniken«
inte likamed korrekt handläggning
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A vslöjanden omoegentligheter inom
forskning har lett till krav på att ge eti-
ken enmer framträdande roll inom fors-

karutbildningen. Att etikproblemen kan kräva
mer insatser än enbart utbildning framgår av
en aktuell studie i AcademicMedicine (2007;
82:853-60)
Författarna intervjuade via en postal enkät

7 760 forskare sombefann sig i början eller i
mitten av sin forskarkarriär. Samtliga tillfrå-
gade hade fått anslag frånNational Institutes
ofHealth (NIH), USAsmotsvarighet till Veten-
skapsrådet. De representerade således landets
mest lovande yngre forskare. Deltagarna fick
redovisa i vilka etikutbildningar de deltagit
samt i vilken utsträckning de gjort avsteg från
god forskningspraxis inom åtta specificerade
områden; från selektiva analyser, felaktigme-
todik och utnyttjande av andras idéer till bris-
tande integritet gentemot anslagsgivare. Frå-
gornas karaktär kan ha bidragit till den låga
svarsfrekvensen –mellan 42 och 53 procent.

Tidsbrist var den vanligaste orsaken till att
man tummat på god forskningsetik. Närmare
femtio procent av de svarande slarvademed
kontrollen av data.
För forskarna i början av karriären tycktes

etikkurser inte bara sakna effekt på deras ställ-
ningstaganden utan ibland även ha en rakt
motsatt effekt. Deltagande i kurser var associe-
ratmed fler avvikelser från god praxis.

A tt ha enmentor inom etikområdetmins-
kade däremot andelen problematiska
beteenden utomnär det gällde finansiell

etik, t ex hanteringen av forskningsanslag.
För forskargruppen »mitt i karriären« hade

både etikutbildningar ochmentorsprogram
positiva effekter.
För forskare som får anslag frånNIH är del-

tagande i etikutbildningar obligatoriskt. Nyt-
tan av formella kursermåste ifrågasättasmed
hänsyn till resultaten,menar författarna som i
stället vill se flermentorsprogram.

Etikkurser har ringa effekt på forskningsetiken
»För forskarna i bör-
jan av karriären
tycktes etikkurser
inte bara sakna ef-
fekt på deras ställ-
ningstaganden utan
ibland även ha en
rakt motsatt ef-
fekt.«
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Artiklar märkta 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. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).
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