
  Sid 1 (2)                                                                                        

 
Expertgruppen för oredlighet i  fo rskning 

 

YTTRANDE     Dnr O 1-2017 

2017-12-11 

___________________________________________________________________________
Postadress     Gatuadress   Telefon  Fax 
Centrala etikprövningsnämnden  Västra Järnvägsgatan 3  08-546 77 610  vx 08-546 441 80 

c/o Vetenskapsrådet 

Box 1035 

101 38 Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

Institution som begärt yttrande  
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171 77 Stockholm 

_________________ 

 

Bakgrund 

 

Karolinska Institutet har i skrivelse, som inkom den 25 januari 2017, begärt yttrande från 

Expertgruppen för oredlighet i forskning om det som framkommer av handlingarna i  

ärendet kan anses utgöra oredlighet i forskning, specifikt om det kan anses att falsifierade data 

har publicerats och om författarnas ansvar. 

 

Ärendet har initierats genom en anmälan den 30 augusti 2016 till rektor om misstanke om 

oredlighet i forskning rörande den vetenskapliga postern "First in Man Synthetic Nanofiber 

Trachea". Postern presenterades vid en konferens i USA, augusti 2012. Anmälarna anser att 

de angivna författarna har manipulerat och förfalskat forskningsdata. Posterns författare anges 

vara     vid det amerikanska företaget Nanofiber Solutions Inc. samt      och     , tidigare 

verksamma vid Karolinska Institutet (Kl).  

 

Expertgruppen har den 30 november 2017 kontaktat      och efterfrågat om han har möjlighet 

att styrka att       och      godkänt användandet av uppgifterna i postern.      har i svar den 8 

december uppgett att godkännandet skett muntligt.      och      har, genom e-postmeddelanden 

som återfinns i ärendet, tillbakavisat påståendena om att de godkänt användande av 

uppgifterna.  
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  Dnr O 5-2017 

 

Expertgruppens bedömning 

 

Expertgruppen konstaterar att uppgifterna i den aktuella postern är kortfattade och 

summariska. Uppgifterna är dock att hänföra till forskning vilken Expertgruppen i ärende  

O 12-2016 (yttrande den 20 oktober 2017) bedömt som oredlig. Frågan är dock om      och      

har godkänt att uppgifterna har fått användas av      i postern "First in Man Synthetic 

Nanofiber Trachea". Vid fråga till      har han inte kunnat förevisa något skriftligt belägg för 

detta utan hänvisat till att medgivandet skett muntligt.      och      har förnekat att de godkänt 

att uppgifterna i postern fått användas. Då det saknas belägg för påståendet att      ägt rätt att 

använda sig av      och      forskning finns inte heller möjlighet för Expertgruppen att avgöra 

om      och      gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning i detta avseende.  

 

Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida. 

 

 

Detta yttrande har beslutats av Lena Berke, ordförande, Lena Halldenius, Holger Luthman, 

Elisabeth Rachlew, Göran Sandberg, Ann-Charlotte Smedler och Elin Wihlborg. Vid den 

slutliga handläggningen av ärendet har dessutom närvarat ersättarna Jerry Eriksson, Christina 

Moberg, Björn Petersson och Aleksander Giwercman, kanslichefen Jörgen Svidén samt 

administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig.  

 

 

För Expertgruppen för oredlighet i forskning 

 

 

 

 

Lena Berke 


