
Vad har de gemensamt?



Två av utredningarna

Karolinska Institutet (Heckscher), 
www.ki.se

Karolinska Universitetssjukhuset 
(Asplund) 
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• Massivt grupptänkande
• Bandwagoneffekt
• Macchiarini stresstest för både KI och

sjukhuset
• Tystnadskultur eller inte? 
• Stora organisationer – många parallella

kulturer
• Visselblåsare malträteras
• Både personligt och institutionellt ansvar: 

Hur tar man sitt ansvar?
• Kan det hända igen? Ja!

Vår rapport– några reflexioner



• Vad är forskningsfusk/oredlighet i forskningen?
• Publikationer som återkallas
• Innovationer inom forskningsfusk
• Vilka fuskar?
• … och varför?
• Hur lägga tillrätta?
• Vilka blir följderna?
• Vilka är offren?
• Några etiska frågor
• Regleringen

• Bonusmaterial: Obeprövade metoder i vården, vad gäller?



FFP--modellen (United States’ Office of Research 
Integrity, ALLEA - All European Academies)

• Fabricerade data 

• Förfalskning

• Plagiering

Vad är oredlighet i forskning? Definition, avgränsningar



“En allvarlig avvikelse från god forskningssed I form 
av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås
med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, 
genomförande eller rapportering av forskning.” 

Definition av oredlighet i forskning i ny lag 2020



• Gift/ghost authorship, uteslutning av författare
• Duplicerade publikationer, re-publicering av

egna data utan att källan anges (‘self-
plagiarism’). 

• Tillåta finansiärer att påverka forskningens
oberoende eller rapportera resultaten så att de 
blir felvisande.

• Att orättfärdigt anklaga en forskare för
oredlighet

• Fördröja/hämma andra forskares arbete

enl All European Academies (ALLEA): The 
European Code of Research Ethics 2017

Oacceptabla beteenden (“parafraud”), del 1



J Empirical Res Human res Ethics 2018;13:402 

Enkäter till nydisputerade på medicinska fakulteter i Sverige





• Gift/ghost authorship, uteslutning av författare
• Duplicerade publikationer, re-publicering av

egna data utan att källan anges (‘self-
plagiarism’). 

• Tillåta finansiärer att påverka forskningens
oberoende eller rapportera resultaten så att de 
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• Att orättfärdigt anklaga en forskare för
oredlighet

• Fördröja/hämma andra forskares arbete
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• Att inte publicera forskningsresultat
• Oplanerade post-hoc-analyser
• Selektiv citering för att styrka egna data eller

behaga redaktörer, granskare eller kollegor
• Överdriva vikten av forskningen och dess

praktiska tillämpbarhet
• Inte slå larm om möjlig oredlighet som man får

kännedom om

enl All European Academies (ALLEA): The 
European Code of Research Ethics 2017

Oacceptabla beteenden (“parafraud”), del 2



Har retraction av artiklar blivit vanligare?

Brainard Science 2018

4 av 10 000 
artiklar dras 
tillbaka

Tid från publicering till retraction: medel 2 år
(Steen et al.: PlosOne 2013)



Fang FC et al. PNAS 2012;109:17028–17033

Orsaker till retraction 1977-2011



Fang FC et al. PNAS 2012;109:17028–17033

Biomedicin och livsvetenskaper



Oransky Science 2018



Fang FC et al. 2012;109:17028–17033



51%

16%

11%

9%

13%

Medicin
Humaniora

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap 
och teknologi

Övrigt

Oredlighet i svensk forskning 2002-2013
(kartlagd via vad som publiceras i media)

Data från Andersson U. Fusk och förtroende. SOM-institutet och 
Göteborgs universitet. SOM-rapport 2014:27



Bildmanipulation
- särskild fuskgenre

• Duplicering, 
återupprepade mönster, 
sägs illustrera skilda 
fynd

• Samma bild i olika 
artiklar 

• Manipulerad 
ljus/kontraststyrka

• etc.

20 621 artiklar i 40 vetenskapliga tidskrifter 1995-2014: 
3,6% manipulerade/tveksamma bilder 

Bik & al.: mBio 2016



Bubblaren: falska peer reviews

Brainard Science 2018



2018



• Retraction
• Dra tillbaka 

medförfattarskap
• Errata, corrections
• Expressions of concern

Typer av 
tillrättalägganden



• ‘Publish or perish’-kultur: Universitetens och
forskningsfinansiärernas incitament med tyngdpunkt
på många publikationer I högprestigetidskrifter

• Tidskrifternas preferens för nyheter (på bekostnad av
sanningshalt)

• Ökad tillgång till stora dataset (Big Data) och hur lätt
det är att undersöka samband (data mining) 

• Context: Forskningsområden (t.ex. 
stamcellsforskning), land, lokal forskningskultur

Oredlighet i forskning: fyra drivkrafter



Bekräftande studier saknas
Forskare och tidskrifter värderar nya fynd högt. 
Studier som bekräftar (eller motsäger) andras fynd är
mycket svåra att få publicerade I 
högprestigetidskrifter.

Peer review-systemetet har brister
Inte utformat för att avslöja fuskare

Visselblåsare råkar illa ut
Krävs mod och solid dokumentation. 
Forkarkollegor och universitet har mycket att förlora.
Visselblåsare råkar ofta illa ut.

Sanktionerna räcker inte till

… och fyra andra vanliga förklaringar



Vilka är offren?

• Den fuskande
• Medarbetare, både seniora och juniora
• Institutioner
• Visselblåsare
• Klinisk forskning: patienter
• Vetenskapen I stort, inklusive allmänhetens

tillit





Personliga följder av sådan oredlighet som resulterat i retractions
Antal publikationer

(6 år)
(ur Stern et al.: eLife 2014)

(6 år)



USA: NIH-finansiering före resp efter det att fusket offentliggjorts



18%

17%

13%
7%

6%

39%

Böter

AvskedadTllbakadragna anslag

Övrigt 
eller 
okänt

Följderna av oredlighet i forskningen i Sverige
Fall rapporterade i massmedia 2002-2013

Data ur Andersson U. Fusk och förtroende. SOM-institutet och 
Göteborgs Universitet. SOM-rapport 2014:27

Förlorat akademisk grad

Varning



• M:s VR-anslag återkallades
• Anslag till M:s medarbetare frystes (även 

för icke-klinisk forskning)

Macchiariärendet: Forskningsfinansiärernas reaktioner 



• 90% förlorade jobbet eller fick sämre jobb

• 27% rättsfall

• 25% alkoholbesvär

• 17% förlorade sitt hem

• 15% skiljdes

• 10% hade försökt begå självmord

• 8% hade gått i konkurs

Visselblåsande – högriskaktivitet

Australiensisk studie (1993), citerad av Lennane 2012: 

Snarlikt utfall

Amerikansk studie av icke-kommersiella verksamheter 

(McMillan 1990) 



Nature 25 juli 2019



Patienter som skadas av forskningsfusk:
Exemplet Joachim Boldt

• Tysk anestesiolog, forskade på plasmaersättningsmedlet
hydroxietylstärkelse (HES; Hemohes®) I intensivvården

• Resultaten hade stort inflytande på kliniska
rekommendationer



Patienter som skadas av forskningsfusk:
Exemplet Joachim Boldt

• >100 retractions pga fusk
• Meta-analys 2013: När Boldts studier uteslöts fanns ökad

risk för njursvikt och död
• Hemohes förbjudet för intensivvård av EMA 2013 
• Hemohes avregistrerat I Sverige nov 2018



Vetenskap och 
Allmänhet,
Report 2016:4

Din tillit till forskningen: Har den påverkats av Macchiariniaffären? 





• Något utöver rent fördömande av fuskaren? 
Vilket ansvar har systemet?

• Visselblåsande – kan det fria från ansvar? 

• Hur skilja på dålig forskning och dålig etik (att
tänka fel vs. att göra fel?)

• Var går gränsen mellan acceptabel och
oacceptabel forskningsetik?

• Rättvis behandling av visselblåsare och
anklagad. Är straffet rättvist? 

• Med tanke på de starka incitamenten att fuska, 
är prevention och tidig upptäckt tillräcklig? 

Oredlighet i forskningen: Några etiska frågor



• I hälso- och sjukvård är fusk vanligt. 3-10 % av
sjukvårdsbudgeten beräknas bero på
oredlighet/missbruk av medlen. Granskning/tillsyn
har stärkts. 

• Forskningen är förhållandevis naiv; etiska värden
som ärlighet och god tro finns kvar som hörnstenar.

• Men … de flesta stora kommersiella studier 
monitoreras omsorgsfullt. 

Behövs mer granskning av forskningen? 





• Nationell definition av oredlighet.

• Omfattar universitet/högskolor, regioner, kommuner och 
myndigheter men inte privata organisationer

• Forskare ansvariga för att deras forskning utförs enligt god 
forskningssed.

• Forskningshuvudmannen ska ha det övergripande 
ansvaret.

• Särskild nämnd (namn?) för att pröva ärenden där det 
finns misstankar om oredlighet i forskning. Anmälan inte 
bara från forskningshuvudman utan även från andra. 

Ny lag för god forskningssed och oredlighet i forskning
(ska gälla från 1 jan 2020)



Vad bör vara tillåtet?

Kvinna, 54, cancer i gallvägarna. Konventionell 
cancerbehandling utan framgång. 
Kan hon få pröva behandling utan vetenskapligt stöd 
vid denna cancerform (bl a benmärgstransplantation)?

Man, 38, djup depression, konventionell behandling 
utan effekt.
Hans läkare föreslår djup hjärnstimulering, vissa 
lovande resultat har rapporterats men också risker. 



I Macchiarinis kölvatten: 
Utredningar om obeprövade metoder i vården



Snarlika slutsatser och rekommendationer – inte särskilt 
överraskande, inspiration av de etiska riktlinjerna från:

I Macchiarinis kölvatten: 
Utredningar om obeprövade metoder i vården 2016



Nya metoder i vården

Klinisk forskning
Etikprövningslagen

Hälso- och sjukvård
HSL: Vetenskap och 
beprövad erfarenhet



Obeprövad metod: Smers definition 

Användning av en metod utöver gängse behandlingspraxis 
i syfte att ge bot eller lindring till en enskild patient med 

allvarlig sjukdom.



Argument för att använda obeprövade metoder 
utanför forskningsprojekt

• Individuell anpassning av en behandlingsmetod när andra 
effektiva behandlingsmetoder saknas.
• Patientens självbestämmande bör respekteras. 
• Kan leda till medicinsk utveckling, på sikt till nytta för andra 

patienter.
• Alternativet forskningsprojekt innebär en fördröjd process 

med risk att patienten försämras eller avlider. 



• Okända, kanske oacceptabelt stora medicinska risker.

• Utan säker kunskap om risker och nytta kan patienten inte göra 
ett fullt informerat val. 

• Snabbspår istället för att genomföra mer krävande 
forskningsprojekt?

• Om en innovativ metod inte utvärderas i ett forskningsprojekt 
kan det leda till försenad medicinsk utveckling med negativa 
konsekvenser för framtida patienter.

• Risk att allmänhetens och patienternas förtroende för såväl 
sjukvården som den kliniska forskningen rubbas.

Argument mot att använda obeprövade metoder 
utanför forskningsprojekt



Smers ställningstaganden

• Huvudregel: Obeprövade metoder bör utvecklas och utföras 
som forskningsstudier.

• Obeprövade metoder bör dock kunna erbjudas inom 
sjukvården utanför ett forskningsprojekt under vissa snävt 
definierade villkor. Syftet ska vara att hjälpa en enskild patient 
med svårt lidande eller uttalad nedsättning av livskvaliteten. 



Villkor - allmänna

• Undantagsfall 
• Svårt lidande eller uttalad nedsättning av livskvaliteten 
• Effektiva beprövade metoder saknas eller konventionella 

behandlingsmöjligheter uttömda
• Det finns teoretisk vetenskaplig grund, djurstudier 

och/eller humanstudier (t ex vid andra sjukdomar)
• Förväntade nyttan ska stå i proportion mot riskerna 



Villkor - praktiska

• Skriftlig plan 
• Informerat samtycke
• Beslut av verksamhetsledning 
• Etisk granskning (extern)
• Akuta situationer - OK med enbart intern etisk granskning
• Resultaten ska rapporteras



Vad bär vara tillåtet?

Kvinna, 54, cancer i gallvägarna. Konventionell 
cancerbehandling utan framgång. 
Kan hon få pröva behandling utan vetenskapligt stöd 
vid denna cancerform (bl a benmärgstransplantation)?

Man, 38, djup depression, konventionell behandling 
utan effekt.
Hans läkare föreslår djup hjärnstimulering, vissa 
lovande resultat har rapporterats - men också risker. 



37. [….] the physician [….] may use an 
unproven intervention if in the 
physician’s judgement it offers hope of
saving life, re-establishing health or 
alleviating suffering. [….]

Compassionate use?

Ur Helsingforsdeklarationen






