Studier som stikkes under stol
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I en noe anonym lansering 14. april 2015 reiste WHO krav om at resultatene av kliniske
studier må innsendes til publisering senest 12 måneder etter studieavslutning. WHO
krever også at data fra eldre, upubliserte studier må offentliggjøres.
Den internasjonale komiteen av redaktører i medisinske tidsskrifter, Vancouvergruppen, der Tidsskriftets tidligere redaktør Charlotte Haug var medlem, krevde
allerede i 2004 prospektiv registrering av alle kliniske studier. En nylig undersøkelse
viste allikevel at under halvparten av registrerte studier faktisk publiseres.
WHOs krav vil få betydning. Tilbakeholding av særlig negative resultater er et stort
problem i klinisk forskning og fører til overbehandling og feilbehandling av store
pasientgrupper. Fortsatt finnes det ingen internasjonale sanksjoner av betydning for
legemiddelselskaper og forskergrupper som holder tilbake data. Men WHOs initiativ
bidrar til at det blir stadig vanskeligere å gjemme seg.
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Mest delt på Twitter de to siste ukene har vært Jarle Breiviks kronikk der han avkrefter
påstanden om at løsningen på kreftgåten ligger bak neste sving. I tillegg har artiklene
om gradvis økende atrofi og svekkelse av de små håndmusklene samt den svenske
studien om barn med akutt appendisitt fått mye oppmerksomhet.
Og så er det blitt snakket om lederen om det vi ikke snakker om.

Nå er også Gud blitt en #elefant i rommet, skal vi tro red
i @Tidsskriftet Vegard Bruun Wyller. Hvor skal dette ende?
Erik Steineger @erikste
Lurer du på hvilke områder Tidsskriftets Twitter-følgere interesserer seg mest for?
Ifølge Twitter Analytics er dette de fem mest populære temaene:
1. Nyheter
2. Politikk
3. Komedier (filmer og TV-serier)
4. Vitenskapelige nyheter
5. Nyheter om næringsliv og økonomi
Siden sist er Noe å lære av-artikkelen En ung kvinne med slanke hender mest lest på
tidsskriftet.no. Dernest er fortsatt innlegget til Eivind Lilleås, Skråblikk fra et sykehusmottak, svært populært på nett, det gjelder også kronikken Hvem har villedet Trond Mohn?.
Enda en populær leder:

Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten og alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter.
Disse samsvarer ikke nødvendigvis
med redaksjonens eller Den norske
legeforenings offisielle synspunkter
med mindre dette kommer særskilt
til uttrykk.
Tidsskriftet er medlem av Vancouvergruppen (International Committee of
Medical Journal Editors. www.icmje.org)
og Committee on Publication Ethics
(COPE. www.publicationethics.org)
og følger retningslinjene derfra.
Tidsskriftet er også medlem av
Den Norske Fagpresses Forening
(www.fagpressen.no) og Tidsskriftforeningen (www.tidsskriftforeningen.no).

«Utøvere av alternativ behandling kan bli
både straffeansvarlige og erstatningsansvarlige»
God leder av @lduvaland: tidsskriftet.no/article/3305720
Ingeborg Senneset @Ingeborgborg
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