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Bakgrund
Karolinska Institutet har genom en skrivelse som inkom den 25 oktober 2016 begärt yttrande
från Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. I
skrivelsen hänvisas till att betänkligheter framförts av två forskare avseende artikeln
"Autologous Peripheral Blood Mononuclear Cells as Treatment in Refractory Acute
Respiratory Distress Syndrome", publicerad i Respiration 2015. Vikarierande rektor Karin
Dahlman Wright har därför beslutat att utreda misstanke om oredlighet i forskning. Författare
till artikeln har varit

.
Expertgruppen har den 25 november 2016 beslutat att förordna professor emeritus Dag
Lundberg, Lunds universitet, som sakkunnig i ärendet. Dag Lundberg har inkommit med
rapport den 14 februari 2017. Anklagade forskare har beretts tillfälle att ge replik på Dag
Lundbergs rapport.
har inkommit med repliker. Dag
Lundberg har därefter inkommit med slutkommentar.

Expertgruppens bedömning
I de anklagade forskarnas repliker på Dag Lundbergs rapport förekommer anklagelser om att
Dag Lundberg är jävig. Expertgruppen konstaterar att den kontakt Dag Lundberg har haft med
Karolinska Institutet inte är av den arten att det finns skäl att ifrågasätta hans opartiskhet.
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Dag Lundberg har i sin rapport gjort bedömningen att vidtagna åtgärder i ärendet är att anse
som forskning snarare än ren sjukvård. Till stöd för denna bedömning åberopar Dag Lundberg
bl.a. journalanteckningar där det framgår att beslut tas om att i studieform behandla patienten,
att det inte var uppenbart att patientens tillstånd var så alarmerande att det akut motiverade en
humanitär livräddande behandling och att det därför funnits tid till en kontakt med regionala
etikprövningsnämnden samt att det fanns dubbla syften med behandlingen; att rädda
patientens liv och att vara ett led i utveckling på vetenskaplig grund genom att generera ny
molekylärbiologisk- och immunologisk kunskap. Dag Lundberg anser mot bakgrund av denna
bedömning att de ansvariga forskarna gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning genom att
bl.a. underlåta att dokumentera en risk/nytta analys och ingående etiska överväganden innan
beslutet om att starta den innovativa behandlingen togs, underlåta att kontakta den regionala
etikprövningsnämnden innan åtgärderna vidtogs trots att nödig tid för en informell
konsultation rimligen fanns, utan etiskt tillstånd utnyttjat en svårt sjuk patient som medel för
avancerad preklinisk forskning, genomfört den innovativa behandlingen trots att den vilade på
en bräcklig teoretisk grund och att underlåta att i artikeln redovisa samtidig konventionell
klinisk behandling. Dag Lundberg anser sammanfattningsvis att den innovativa behandlingen
som utfördes var att betrakta som forskning och att ärendet, trots förekomsten av vissa
allmänna förmildrande omständigheter, kan anses utgöra oredlighet i forskning.
De forskare som bemött Dag Lundbergs kritik har i allt väsentligt tillbakavisat den. Flera av
dessa har hävdat att de endast deltagit i en begränsad utsträckning i vården respektive artikeln
och vissa att de inte medverkat i det kliniska arbetet. I huvudsak anförs att patienten fått
adekvat vård och att rapporteringen av denna i en vetenskaplig artikel är relevant.
Expertgruppen har i sin bedömning av ärendet att ta ställning till om forskning har
förekommit och i så fall när denna inleddes. Det står klart att det endast handlar om sjukvård
när patienten inkommer och att det när fallstudien utarbetas och slutligen publiceras
uteslutande handlar om forskning. Vid vilken tidpunkt och i vilket skede forskningen inleddes
kan Expertgruppen, på föreliggande material, inte avgöra. Gränsdragningen mellan vård och
forskning är inte enkel att fastslå. Dag Lundberg har pekat på ett antal viktiga brister och
företeelser. Expertgruppen anser dock att dessa i allt väsentligt ligger inom ramen för
sjukvård och inte forskning. De eventuella brister som förekommit inom vården är inte en
fråga för Expertgruppen.
I ärendet är upplyst att patienten har utsatts för 23 bronkoskopier. Om detta har skett i
studiesyfte kan det kritiseras och möjligen vara föremål för oredlighet i forskning. Det kan
dock inte uteslutas, till följd av omständigheterna i ärendet, att detta gjorts i syfte att
undersöka hur den experimentella behandlingen verkade. I ärendet finns vidare
journalanteckningar om att åtgärder vidtagits i studiesyfte samt att ett flertal hypotetiska
bedömningar legat till grund för insatta åtgärder. Detta kan också tala för att den tänkbara
nyttan i allt väsentligt finns i nya kunskaper, inte i den aktuella vårdsituationen. Det kan dock
inte hållas för visst att detta inte gjorts för att studera hur vården fortskred avseende en patient
med livshotande skador utan känd behandlingsmetod. Expertgruppen anser mot bakgrund av
dessa omständigheter att det inte går att fastställa att åtgärderna har skett inom ramen för
forskning.
Vad därefter gäller den del av ärendet som utan tvekan utgör forskning återstår själva
publiceringen av fallstudien. Författarna av studien har sökt och erhållit etikprövningstillstånd
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för de efterföljande analyserna och för publicering. Förfarandet utgör enligt Expertgruppens
bedömning ingen grund för att fastslå oredlighet i forskning.

Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida.
Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Holger Luthman, Elisabeth Rachlew
och Elin Wihlborg. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har dessutom närvarat
ersättarna Christina Moberg, och Aleksander Giwercman, kanslichefen Jörgen Svick'n samt
administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig.
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