Falske fagfeller
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De store forlagshusene Springer og Sage trakk nylig tilbake 81 artikler fra sine vitenskapelige tidsskrifter etter avsløringer om forfalskede fagfellevurderinger. For noen
måneder siden trakk Springer 43 artikler fra BioMed Central av samme grunn. Ifølge
nettstedet Retraction Watch er problemet raskt økende.
Oppfinnsomheten er stor: falske e-postadresser, ikke-eksisterende universiteter,
fiktive fagfeller, ringer av forskere som gir hverandre rosende fagfellevurderinger etter
avtalt tur. Metodene likner til forveksling dem som hersker i bransjer i de mørkeste
krokene av samfunnet.
Noe er åpenbart galt i deler av akademia. Som alltid må man se bakenfor enkelttilfellene.
Der finner vi de akademiske institusjonenes incentivsystemer, som ensidig belønner publiseringsvolum. Mange og hyppige publikasjoner gir posisjoner og penger. Men prisen for
en publiseringskultur på avveie betaler verken den enkelte forsker eller institusjonene.
Den betaler vi alle.
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Feelgood på Lillestrøm har vært den absolutt mest delte saken fra Tidsskriftets Facebookside de to siste ukene. Intervjuet med Ravi Gulati har hittil nådd 20 093 personer og fått
189 likes, kommentarer og delinger.

«En lege med selvinnsikt skal man ikke kimse av!
All ære til alle yrkesaktive som finner sin vei og som
trives med det! Mvh. sykepleier i hjemmebaserte tjenester,
og som elsker en meningsfylt hverdag.»
Eirin Skålerud Leontin
Sammen med artikkelen til Karl Bjørnar Alstadhaug og Hilde Karen Ofte om klasehodepine har oversiktsartikkelen Er en belastet barndom knyttet til kortere telomerer? vært en
av de mest leste sakene på Tidsskriftets nettsider.

«Vi vet at det er sammenheng mellom belastet barndom
og senere helse. Spennende forskning undersøker hvorfor.»
@AmalieVaBre
Og forresten: Har du fått med deg at Tidsskriftet også er på Instagram? Du finner oss på
https://instagram.com/tidsskriftet/
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