Til ingen nytte
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Fra 2005 har medisinskvitenskapelige tidsskrifter stilt krav om at kliniske studier må
registreres i et offentlig tilgjengelig register. Tanken er at det er vanskeligere å gjemme
bort uønskede resultater når studien er synlig for all verden. Nå viser en nylig startet
tjeneste, https://trialstracker.ebmdatalab.net, at mye kan gjemmes bort likevel: Nærmere
halvparten av alle studier registrert i databasen clinicaltrials.gov de siste ti årene, finansiert av legemiddelfirmaer og enkelte universiteter, er fortsatt ikke publisert.
Den som gjennomfører forskning på mennesker, har et ansvar for at resultatene gjøres
offentlig tilgjengelig. Det gjør samfunnets felles kunnskapsgrunnlag så komplett som
mulig når beslutninger om for eksempel bruk av ny behandling skal tas. Derfor er det et
problem når kliniske data enten ikke er publisert, eller er publisert i så ubetydelige og
ikke-indekserte tidsskrifter at de ikke blir funnet. Det er også et problem at 8,7 millioner pasienter, i tro på at resultatene skulle komme andre til gode, har delt sine helsedata med forskere – til ingen nytte.
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Siden sist
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Intervjuet med Nils Johnsen er mest lest på Tidsskriftet.no siden sist. Nærmere 1 600
personer har lest hele intervjuet, og 80 følgere har likt, delt eller kommentert saken
på Facebook.
Som en god nummer to ligger oversiktsartikkelen Utmattelse ved inflammatorisk tarmsykdom, hvor over 1 000 stykker har lest. Vinneren på Facebook var Humant antistoff mot
Alzheimers sykdom? – med 16 600 visninger.
På Twitter er det blant annet en sak fra spalten Noe å lære av som har fått oppmerksomhet:

«Noe å lære av i @Tidsskriftet – Et nyfødt barn med apneer...
http://fb.me/83qHfYqt3»

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.
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