NYHETER Nytt fra nett

Nytt fra nett

Å være medforfatter
forplikter426
En medforfatter har et betydelig
ansvar for artikkelen han eller hun
står oppført på, og må oppfylle
strenge kriterier.
Ifølge Vancouver-reglene, som de aller
fleste medisinske tidsskriftene baserer
sin praksis på, skal man ha oppfylt minst
tre kriterier. For det første skal man skal
ha gitt et betydelig faglig bidrag til studien, enten i form av idé og utforming,
innsamling av data eller analysering og
tolking av data. For det andre skal alle
forfatterne kunne stå til ansvar for
bestemte deler av manuskriptet. Man
skal enten ha vært med på utformingen
av hele artikkelen eller ha gjennomgått
den grundig og kritisk i etterkant. For
det tredje må man godkjenne den endelige versjonen som skal publiseres.
De fleste tidsskrifter krever nå at én
eller flere av forfatterne, som regel førsteforfatter, må kunne stå til ansvar for
manuskriptet i sin helhet. Noen tidsskrifter krever også informasjon om
hvilken forfatter som har bidratt med
hva. Dersom man har bidratt til artikkelen, men ikke oppfyller forfatterkravene, kan man takkes i et eget avsnitt
i artikkelen. Alle som takkes skal ha
samtykket skriftlig til dette.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
10128

TIDSSKRIFTET PÅ INTERNETT
Nytt fra nett er tidligere publisert på
www.tidsskriftet.no
der nyheter legges ut fortløpende.
Søkbar fulltekstversjon på nett:
www.tidsskriftet.no
E-postabonnement på innholdsfortegnelsen:
www.tidsskriftet.no
Kunnskapsprøver:
www.tidsskriftet.no/quiz
Stillingsdatabase og mulighet til å bli
varslet om ledige legestillinger via e-post:
www.tidsskriftet.no/stilling

Overrasket over
at ingen reagerte før426
Divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet var den
første som fikk mistanke om at noe ikke stemte i den mye omtalte
Lancet-artikkelen. Hun er overrasket over at ingen reagerte tidligere.
Artikkelen til kreftforsker Jon Sudbø og
kolleger ble publisert i The Lancet i oktober
2005. I romjulen leste Camilla Stoltenberg
den, og reagerte på flere åpenbare feil
i beskrivelsen av materialet som lå til grunn
for studien.
– Jeg har selv ansvar for mye av materialet det ble henvist til, og så raskt at dette
var beskrevet helt feil. Det stemte ikke med
virkeligheten, sier hun til Tidsskriftet.
Det var særlig bruken av helseundersøkelsen CONOR (Cohort of Norway) Stoltenberg reagerte på, rett og slett fordi data
nettopp er gjort tilgjengelige for forskning
og ikke ble samlet inn i de tidsrommene
som angis i Lancet-artikkelen. Stoltenberg
er overrasket over at ingen har fattet
mistanke før, men lurer også på hvorfor
ingen av de 13 medforfatterne har grepet
inn.
– Medforfattere har et ansvar for å være
med i hele prosessen. Det er ikke alle som
vil ha samme nærhet til rådata, men noen av
dem burde ha det, sier hun.
Stoltenberg varslet Folkehelseinstituttet,
som informerte lederne for de regionale
helseundersøkelsene, blant dem professor
Lars Vatten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han tok
kontakt med Sudbø selv, som etter noen
dager innrømmet å ha jukset. Stoltenberg

Skal overvåke skader i skisporten
Norges idrettshøgskole skal i samarbeid med
Det internasjonale skiforbundet (FIS) utvikle et
internasjonalt skadeovervåkingssystem som
skal overvåke skadeutviklingen og på sikt bidra
til å redusere antall idrettsskader innen skisport. Senter for idrettsskadeforskning og professor Roald Bahr skal lede forskningsarbeidet.
Bahr sier systemet på sikt vil gjøre det mulig
med dybdestudier av spesielle skadetyper.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10182

Oppgav falske data ved ansettelsen

Camilla Stoltenberg er overrasket over at ingen
av medforfatterne reagerte på dataene.
Foto Folkehelseinstituttet

mener dette er en alvorlig sak, men ønsker
ikke å spekulere i hvorfor forskeren gjorde
som han gjorde.
– Men jeg håper at saken også vil få noen
positive konsekvenser ved at vi kan diskutere hvordan man driver forsvarlig forskning, og hvorvidt ansvaret skal ligge på
institusjonen eller forskeren selv, sier Stoltenberg. Hun håper også at saken kan føre
til en debatt rundt Nylenna-utvalgets innstilling, og en raskere behandling av denne.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10111
Eline Feiring
eline.feiring@legeforeningen.no
Tidsskriftet

ved Rikshospitalet. I november i fjor ble Jon
Sudbø ansatt i en fast overlegestilling ved
Kreftklinikken ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, en stilling som forutsetter spesialistgodkjenning. Men Sudbø har ikke en slik godkjenning, melder Rikshospitalet. Søknad om godkjenning ble aldri sendt og spesialistarbeidet
ikke gjort ferdig fordi praksis innen et fagområde mangler. Ifølge generalsekretær Terje
Vigen i Legeforeningen er det opp til arbeidsgiver å sikre seg at kompetansen innehas av
den man tilsetter.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10166

Forskeren som har fusket med forskningsdata
har også oppgitt falske data da han ble ansatt
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