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Bakgrund
Linköpings universitet har genom en skrivelse som inkom den 8 mars 2017 begärt yttrande
från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden gällande
universitetslektor
. Yttrandet har begärts av
.
I skrivelsen anges att
sedan mars/april 2013 bedrivit forskning inom ramen för
projektet "Att maximera °specifika behandlingseffekter inldusive placebo vid
akupunkturbehandling". Det uppges att
i egenskap av projektledare varit
ansvarig för att inhämta ett etikgodkännande för den aktuella studien. Studien har lett fram till
publicering av artikeln "The Effects of Positive or Natural Communication during
Acupuncture for Relaxing Effect: A Sham-Controlled Randomized Trial". I artikeln anges att
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har godkänt studien med hänvisning till
diarienummer 2013/80-31. Av ärendet framgår att det inte har fattats något beslut om
etikgodkännande för den aktuella studien och att det uppgivna etikprövningstillståndet är
förfalskat.
Linköpings universitet har den 1 juli 2016 gjort en anmälan till personalansvarsnämnden samt
anmält misstanke om urkundsförfalskning och brott mot etikprövningslagen. Det är upplyst i
ärendet att åklagaren har lagt ned förundersökningen gällande brott mot etikprövningslagen
med hänsyn till preskription, medan misstanken om urkundsförfalskning fortfarande är under
utredning hos Polismyndigheten.
Medicinska fakulteten vid universitetet tillsatte den 22 november 2016 en granskningsgrupp
för utredning av eventuell vetenskaplig oredlighet med anledning av det inträffade.
Granskningsgruppen uppgav i sin bedömning den 16 januari 2017 att
gjort sig
skyldig till vetenskaplig oredlighet.
har begärt att universitetet ska inhämta yttrande från Expertgruppen för
oredlighet i forskning. Vad gäller det förfalskade tillståndet från den regionala
etikprövningsnämnden i Linköping hävdar
att hon inte är ansvarig för detta.
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Expertgruppens bedömning
Den typ av forskning som nu är ifråga är prövningspliktig enligt etikprövningslagen och det
framgår av ärendet att ett sådant aldrig har sökts.
har i sin roll som
projektledare varit ansvarig för att ansöka om detta. Det är oomtvistat att det
etikprövningstillstånd som refereras till i den vetenskapliga artikeln är förfalskat.
var skyldig att försäkra sig om att det nödvändiga etikprövningstillståndet funnits.
Genom att i artikeln uppge att etikprövning har skett har
gjort sig skyldig till
vetenskaplig oredlighet.
Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida.
Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Lars Gustafsson, Lena Halldenius,
Holger Lutlunan, Elisabeth Rachlew, Göran Sandberg och Elin Wihlborg. Vid den slutliga
handläggningen av ärendet har dessutom närvarat ersättarna Jerry Eriksson, Aleksander
Giwercman, Christina Moberg, Björn Petersson, Ulrik Ringborg, Ann-Charlotte Smedler och
Karin Sporre samt kanslichefen Jörgen Sviden.
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