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Barn som trøstes 
skriker mindre1888

Spedbarn som ikke trøstes når 
de skriker, skriker enda mer i sine 
første uker enn barn som får mer 
trøst.

I en dansk-britisk studie publisert i tids-
skriftet Pediatrics, har forskerne sam-
menliknet tre grupper foreldre og deres 
spedbarn i London og København for 
å finne ut hvilken metode som virker 
best; trøst på barnets premisser («nær-
kontaktgruppen»), etter den gamle 
skjemametoden (Londongruppen), eller 
en mellomting (Københavngruppen). 

Resultatene viste at Londonbarna, 
som fikk kos til faste tider og ikke ble 
tatt opp når det skrek, skrek i gjennom-
snitt 50 % mer per døgn enn barna i de 
to andre gruppene ved to og fem ukers 
alder. Barna som fikk mest oppmerk-
somhet våknet og gråt oftest om natten 
ved 12 ukers alder. Københavnbarna 
gråt like mye per døgn som barna i nær-
kontaktgruppen, men de våknet og gråt 
sjeldnere om natten ved 12 ukers alder.

Ifølge overlege ved Kvinneklinikken 
ved Rikshospitalet, Gro Nylander, viser 
også tidligere studier at spedbarn som 
får mye kroppskontakt, gjerne hud mot 
hud, gråter mindre.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
11005

Knallhard kritikk mot Sudbø1888

Jon Sudbøs doktoravhandling og 15 av hans vitenskapelige artikler 
bør trekkes tilbake. Medforfatterne frikjennes for fusk, mens veilederen 
og arbeidsgiveren må tåle kritikk.

Det er noe av konklusjonen til den uavhen-
gige kommisjonen som har gransket lege, 
tannlege og forsker Jon Sudbøs forsknings-
fusk.

– Dette er en mann som kan selge Eiffel-
tårnet. Ikke bare én, men flere ganger, sier 
kommisjonens leder Anders Ekbom.

Kommisjonens kritikk av den norske 
forskeren og legen er knallhard. De mener 
at store deler av Sudbøs vitenskapelige pro-
duksjon fremstår som ugyldig på grunn av 
manipulasjon og fabrikasjon av grunnlags-
data. Feilene og manglene som er avdekket 
anses å være for store og åpenbare til at de 
kan tilskrives tilfeldige feil eller inkompe-
tanse, og de fleste regelbruddene har han 
begått forsettlig eller grovt uaktsomt helt 
siden slutten av 1990-tallet. Sudbø har blant 
annet villedet arbeidsgivere og egen doktor-
gradsstipendiat, gjort skade på forskningens 
omdømme og utgjort en risiko for pasient-
sikkerheten.

Kommisjonen mener konsekvensen må 
være at doktorgradsarbeidet og tre tilknyt-
tede originalartikler, i tillegg til senere pub-
likasjoner som bygger på det samme mate-
rialet, må trekkes tilbake.

Sudbø har erkjent at Lancet-artikkelen 
fra 2005 inneholder fabrikkert grunnlags-
materiale. Han har også gjort noen mindre 
innrømmelser i forhold til to andre artikler, 
men utover det stiller han seg ifølge rap-
porten uforstående til kommisjonens kon-
klusjon om vitenskapelig uredelighet.

De ca. 60 medforfatterne på Sudbøs 
artikler frikjennes for fusk. Forskerens vei-
leder under doktorgradsarbeidet, professor 
Albrecht Reith, får kritikk for manglende 
årvåkenhet og oppfølging. Rikshospitalet-
Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo 
får kritikk for blant annet manglende for-
håndskontroll og rutiner.

Det blir opp til Helsetilsynet å vurdere 
hvorvidt Jon Sudbø får beholde lege- og 
tannlegeautoriasjonen sin.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11133
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– Lamotrigin kan gi 
leppe-gane-spalte
Gravide kvinner som bruker lamotrigin mot 
epilepsi eller bipolar lidelse de første tre måne-
dene i svangerskapet kan ha økt risiko for 
å få barn med medfødt leppe-gane-spalte, viser 
en studie publisert i Clinical and Molecular 
Teratology.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11084

Nye forskningssentre opprettet
Fra neste år får 14 forskningsmiljøer i Norge 
kalle seg Senter for forskningsdrevet innova-
sjon (SFI). Ordningen retter seg spesielt mot 
den mer forskningsaktive delen av norsk 
næringsliv i samarbeid med sterke forsknings-
miljøer, skriver Norges forskningsråd.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11059

Flere ambulansemil, 
færre driftsavtaler
Norske ambulanser tilbakela hele 2,8 millioner 
mil til vanns og til lands i fjor, fordelt på nær-
mere 500 000 oppdrag, viser tall fra Statistisk 
sentralbyrå. Tallet på inngåtte driftsavtaler 
mellom helseforetakene og privatpraktiserende 
legespesialister sank for første gang siden 
2002, fra 1 100 til 1 074.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11070

Barn skal lære foreldre livredning
Med en landsomfattende kampanje og helt ny 
opplæringsmetode har Norsk Luftambulanse 
håp om 300 000 nye livreddere i Norge, ved at 
50 000 sjuendeklassinger får opplæring som de 
viderefører til sine foreldre.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11077

Leder Anders Ekbom la frem granskingskom-
misjonens 147 sider lange rapport 30. juni. 
Foto Frauke Becher


