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Örebro universitet har genom en skrivelse daterad den 28 mars 2013 (dnr O R U 3.4.3988/2013) begärt ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala
etikprövningsnämnden. I skrivelsen har hänvisats till en anmälan av adjungerade professorn
MM
RN
som hos rektorn vid universitetet anmält professorn
för
misstanke om plagiat/oredlighet i forskning.
MM

har i sin anmälan och i mötet med expertgruppen anfört bl.a. följande. Hon
PW
kontaktades i slutet av 2007 av
, som ville få handledning i sin
magisterutbildning. Han avsåg att genomföra en studie gällande smärtlindring av patienter
med misstänkt höftfraktur. Hon lovade att undersöka möjligheten att genomföra studien på
ortopedkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tog därför kontakt med professor RN
PW
som ställde sig positiv till ett samarbete.
och hon skrev till stora delar
forskningsplanen, gjorde olika beräkningar och tog erforderliga kontakter. Då det rörde sig
om en läkemedelsstudie, måste en läkare stå som huvudsponsor för studien, och det gjorde då
RN
RN
MM
PW
. Både
och
står som handledare åt
.
Studien är genomförd och avslutad våren 2012. PW
har examinerats och godkänts
MM
på sitt magisterarbete, där
har stått för huvuddelen av handledningen.
Projektet fortgår då
antogs som forskarstuderande hösten 2012, med MM
PW
som en av tre handledare.
,
och
hade
PW
RN
MM
regelbundna, om än inte så täta möten, där genomförandet av magisterstudien diskuterats.
RN
V i d dessa möten har inte framkommit att
gått in som handledare för en i det
närmaste identisk studie vid Centralsjukhuset i Karlstad. Han har nämnt att det har kommit till
hans kännedom att en liknande studie görs i Karlstad, men att de där inte fått lov att inkludera
beslutsinkompetenta patienter, vilket man fick göra i Örebro-studien. I samband med ett
bedömningstillfälle i regionala forskningsrådet såg
att ansökan om
MM
forskningsanslag förelåg från Karlstad inlämnad i januari 2012, med
och
CN
RN
som medverkande, och kände då igen stora delar av den ansökan som PW
initierade och som hon varit med om att skriva. Som huvudhandledare står RN
angiven. Visserligen står det i ansökan att en studie med i stort sett liknande
utformning görs i Örebro, men varken
eller
hade informerats
MM
PW
om att
handledde och deltog i en sådan studie. Det framgår inte heller i den "nya"
RN
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MM
a n s ö k a n s storadelar aventidigare ansökan kopierats.
inkommeden
anmälan om misstänkt plagiat/oredligket till Örebro universitet i januari 2013, vilken
MM
avisades.
önskar nu en utredning av frågan om plagiat föreligger.

RN

k a r l e n skrivelse till rektorn för Örebro universitet anfört bl.aBEillsammans med
MM
oek
kar kan arbetat för att studera den smärtstillande
PW
effekten av lokalbedövningmöftbloekad vid köRRaktur. Idén var Rån början
1 litteraturen fmns tlera studier kring detta. Idén nu var att utföra bloekaden med en
förkållandevislåg
koncentration avläkemedel. Rankontaktades av CN
som
ville som sitt ST projekt
PW
PW
idé var således lik den som
baR. Ran bad benne kontakta
.Re
CN
bade kontakter både per telefön oeb mail oeb
kar till konom uppgett att kon
PW
kaRmyeket stor kjälp av
råd oeb anvisningar.Rnder den period då CN
skrevsinaansökningarbade oekså RN
kontakt med kenne per telefönoeb
mail.Re diskuterade att använda det material som använtsiÖrebro oeb oekså vikten av att
ange varifrån lånat material är taget. Rärför är Örebro-studien refererad under rubriken
Rakgrund oekså med diarienummerietikansökaninlämnadimaj2011medenforskningsplan
daterad 201R02-20.Avsikten var aldrig att arbeta på ett oredligt sätt.lstället engagerade kan
PW
CN
tidigt
i
planering just för att en öppenbet oeb kunskap kring
båda studierna skulle finnas.
PW

MM
Vid sammanträde med expertgruppen kar
vid ett tillfälle varit personligen
RN
CN
närvarande medan
,
oeb
var för sig deltagit per
PW
telefön. Rxpertgruppen bar inkämtat ett utlåtande! ärendet Rånprofessom TG
,
Rppsala. Utlåtandet bifogas.

Rxoertgruooeusbedömulug
TG

Som professor
kar funnit är de två aktuella ansökningamaistort sett identiska.
Rock skiljer de sig åt på någon punkt, såsom när det gäller dosen läkemedel. Att olika,
närliggande studier görs inom samma forskningsområdeoek tidsrymd tordeinte vara belt
ovanligt ock kan oekså vara till gagn för förskningen. Enligt expertgruppens mening kan det
TG
som förevaritidet kär fallet, som oekså
menat, knappast anses som plagiat!
RN
regelrätt mening, utan som en återanvändning av text till vilken
varit
medförfattare. Ret kan därför inte på den grunden betraktas som oredligbetiförskning.
Emellertid uppkommer även andra
förskningsetiska
frågor. Ret framstår som
RN
anmärkningsvärt att
inteklart oeb tydligt g j o r t k ä n t a t t b a n v a r involverad i
en synnerligen likartad studie på annat båll än Örebro till alla sina medarbetare i
projektet. Samarbete, tydligket oeb öppenbetfår oekså anses främja förskningen oek
motverka att kinder oeb missförstånd uppkommer.
RN
Expertgruppengör bedömningen att
somprofessor oeb senior förskare inte kan
undgå kritik för att ba brustit i kommunikation med sina samarbetspartner beträffande
initieringen, planeringen oeb ansökningarna kring studien i Rarlstad. Vidare finner
Rxperigruppen det anmärkningsvärt att Örebro universitet inte tagit initiativ att omedelbart
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sörja för en samordning av förskningsverksamketema när det blev unnenbart att risk för
parallella, betydligt överlappande verksamketer kade initierats delvis oberoende av varandra.
MM
Slutligen ftnner expertgruppen att Örebro universitet inte borde ka avvisat
anmälan som ställd till föl myndigket eftersom projektet utfördes vid universitetet där
var adjungerad profössor.
Ärendet är därmed slutbehandlat ftån expertgruppens sida.
Ärendet kar keretts av RjerstinNordborg, l ^ C t t o Carlsson, Elisabetk Haggård, Holger
Eutkman, Göran Collste,EenaEerke,Staftan Eden oeb EarsEGustatsson.
Eettayttrandebar beslutats a v k e n a E e r k e , t ^ C t t o Garlsson,ElisabetkHaggård,Holger
Eutkman,EarsEGustafssoninärvaro av ersättaren Staffan Eden samt kansliekefön
Anna-Karin Aklgren.
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