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Institution som begärt yttrande 

Karolinska Institutet 
171 77 Stockholm 

Bakgrund 

Karolinska Institutet har genom en skrivelse som inkom den 13 augusti 2016 begärt yttrande 
från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. 

I skrivelsen hänvisas till en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning från doktoranden 
, 1:e forskningsingenjör , professor , docent 

, docent , professor och professor  
avseende två vetenskapliga artiklar; "Platelet polyphosphates are proinflammatory and 
procoagulant mediators in vivio", publicerad i Cell 2009 och "Factor XII: a novel target for safe 
prevention of thrombosis and inflammation" publicerad i Journal of Internal Medicine 2015. 

Artiklarnas huvudförfattare är professor  vid Karolinska Institutet. Medförfattare 
till artiklarna har varit forskarna , och , också de 
verksamma vid Karolinska Institutet. 

Expertgruppen har den 8 september 2016 förordnat professor , Universitetet 
i Oslo, som sakkunnig i ärendet.  rapport har kommunicerats med de som 
anmält misstanke om oredlighet i forskning samt de som anldagas.  har 
inkommit med replik vilken i huvudsak anser att rapporten är tillfredsställande. 

Expertgruppens bedömning 

Anmälarna hävdar att slutsatserna i de publicerade artiklarna att genetiskt modifierade möss, 
som saknar faktor XII skyddas mot proppar i lungorna efter att ha tillförts TRAP6 är 
teoretiskt omöjlig och möjligen fabricerad. Man framhåller vidare att det varit omöjligt att 
upprepa försöket och att detta antyder att det kan vara ett falsifikat. 

Expertgruppen delar  uppfattning att vissa slutsatser i de anmälda 
artiklarna snarare är tolkningar än reella fakta. Redovisade resultat kan bero på faktor XII 
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men det kan också finnas andra förklaringsmodeller. De konklusioner som dragits av 
författarna i artiklarna får därmed anses ha varit förhastade, något som borde ha 
uppmärksammats av redaktörerna för tidskrifterna. Att försöken inte gått att upprepa mellan 
forskargrupperna kan, som  påpekat, bero på en rad olika faktorer och 
innebär inte i sig att det ursprungliga försöket är oriktigt. Enligt Expertgruppens mening finns 
det inte något som visar på vetenskaplig oredlighet. 

Slutligen vill Expertgruppen peka på att det inom blodkoagulationsforskning finns olika 
tolkningar av faktor XII:s betydelse varför den nu föreliggande anmälan om oredlighet i 
forskning får betraktas som en inomvetenskaplig konflikt. 

Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida. 

Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Holger Luthman, Elisabeth Rachlew, 
Ann-Charlotte Smedler och Elin Wihlborg. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har 
dessutom närvarat ersättarna Jerry Eriksson, Aleksander Giwercman och Christina Moberg, 
kanslichefen Jörgen Sviden samt administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig. 

För Expertgruppen för oredlighet i forskning 

Lena Berke 
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