
Oredlighet i kliniska studier 



Efter Macchiarini 

En dystopi 



Meritprövningen handlade bara publikationer, medel 

och pedagogiska meriter 

 

Forskningens mätinstrument 

 

Brådska 



Meta-research 
 

 

Research about research 

      

       or 

  

Research about results of other peoples research 

Evaluation 

Incentives 

Measures 

Metrics 

Reporting 

Reproducibiliy 





 PLoS Medicine 2 (8): e124; 2005 



De sannaste resultaten publiceras inte! 

Analyserat 4600 uppsatser  

Proportionen negativa studier minskade från  

30 till 14% mellan åren 1990 och 2007 



Hur många forskare fabricerar och förfalskar resultat i sin 

forskning 

 
Metaanalys av 23 översikter med enkäter 

 

Ungefär 2 procent medger sig ha endera fabricerat, förfalskat eller på 

annat sätt ändrat sina resultat minst en gång. 

Ungefär 14 % känner en kollega som förfalskat 

Vanligare inom medicinsk forskning än inom annan sådan. 





AAAS project  1999-2016 







J R Soc Med 101:507; 2008 



JAMA 2004 



JAMA 2004 

102 trials – 122 papers -  3736 outcome variables 

50 % av effect variables and 65 % av harm variables in each 

paper were not reported 

Significant variables were more often reported than non-

significant – both for effect ; Odds ratio 2.4 (1.4-4.0) and for 

harm; Odds ratio 4.7 (1.8-12.0). 

In papers based on 62 % of the studied trials at least one of 

the primary outcome variables were added – or subtracted. 

86 % of the authors neglected the existence of modified 

outcome variables in spite of this being pointed out to them. 



 

 

http://ori.hhs.gov/research-misconduct-0 



http://ori.hhs.gov/ 

http://ori.hhs.gov/
http://ori.hhs.gov/












Hur definiera oredlighet i forskning? 



Hur definiera forskning? 



”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt 

arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund” 





Vård? Forskning? 



Vård                 Forskning 

Gränslandet  

       vad är vård 

       vad är forskning 



Gränslandet  

       vad är vård 

       vad är forskning 

Vård? 

 

 

Forskning? 

”Det finns ett gränsland, men detta gränsland 

är gemensamt och inte särskiljande.”  



Det gemensamma gränslandet 
 

Allt som görs för den enskilde patienten är 

vård. 

 

Det som görs för att ge kunskap åt nästa 

patient är forskning. 

 

 

Att tolka något som vård och inte som forskning 

tar bort det skydd som etiklagstiftningen ger. 

 

Att tolka något som vård och inte som forskning 

gör en utsatt patient i realiteten helst skyddslös 

 



1979 



Hur definiera oredlighet? 



ESF         VR är medlem 

 

 

ALLEA  KVA är medlem 

FFP + etik av olika slag 

”intentionally,  

knowlingly or 

recklessly” 

uppsåtligen, 

medvetet eller med  

vårdslöshet 



FORTE 

FORMAS 

VR 

Rekommenderad läsning.  

Laddas ner från  

http://www.scienceeurope.org/downloads 

http://www.scienceeurope.org/downloads


Att ha olika definitioner av oredlighet i 

olika länder är som att ha olika 

definitioner för doping i ett OS eller VM. 

Inom Sverige är det som att ha olika 

definitioner för doping inom olika 

idrottsklubbar. 

 

Macchiariniskandalen: nio olika 

universitet 

 



Vem är oredlig? 



Case - control på författare  





Nature 479:151, 2011 

Crocker argues that taking questionable research practice 

seriously at an early stage in a researcher’s career is vital, 

since every minor transgression that goes against the norms of 

behaviour of the ‘good’ researcher and is uncorrected, can 

become part of a self-deceptive narrative that will make the 

next transgression easier – the so-called ‘slippery slope’. 



Efter Macchiarini 

En dystopi 



Till sist 
 

 

Vad kan nu gå fel? 

 

Rätt förhoppning – fel åtgärd 

 

Den mest oredliga forskningen är den som går under 

radarn!! 

 

Fostering a culture of scientific integrity! Börjar högst upp! 

 

Praktisk - etisk kunskapskropp som processtöd. 

 

Bättre rättsprocess när något redan hänt 

  

 

 


