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Institution som begärt yttrande 

Uppsala universitet 
Box 256 
751 05 Uppsala 

Bakgrund 

Uppsala universitet har genom en skrivelse som inkom den 8 maj 2019 begärt yttrande från 
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning. 
Ärendet avser anklagelser från , Lunds universitet, gentemot 

 Uppsala universitet. Det uppges i ärendet att det vid såväl Lunds som Uppsala 
universitet bedrivs stamcellsforskning; i Lund av  och i Uppsala av 

, avseende bl.a. Parkinsons sjukdom.  bedriver forskning i 
samarbete med en postdoc och  med en doktorand. 

Efter förfrågan från  och hennes doktorand har  och hans 
postdoc tillhandahållit stamceller för de förstnämndas forskning. hävdar att 
detta skett under förutsättning att hans postdocs artikel publiceras först.  har 
sedermera förklarat att hon kommer att låta publicera sin och doktorandens artikel utan att 
avvakta  postdocs artikel. 

Under diskussionerna parterna emellan har tvist också uppstått om  och hans 
doktorand ska medtas som medförfattare i och hennes doktorands artikel. 

 menar att en publicering av Uppsala-artikeln före publicering av Lund-
artikeln skulle vara ett brott mot vad som avtalats och därför utgöra oredlighet i forskning. 
Även en publicering av Uppsala-artikeln utan att ange  och hans doktorand 
som medförfattare menar han utgör oredlighet i forskning. 

Expertgruppen har den 14 maj 2019 begärt komplettering från Uppsala universitet i form av 
doktorand,  individuella studieplan med årsuppdateringar 

samt eventuella halvtidskontroller. Expertgruppen har vidare efterfrågat eventuella kontrakt 
eller avtal som reglerar det ärendet rör.  har den 16 maj 2019, på Uppsala 
universitets begäran, inkommit med individuella studieplan inklusive 
årsuppdateringar och halvtidskontroller.  har då också uppgivit att det inte 
finns något avtal eller kontrakt som reglerar  och 
uppgörelse. 
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101 38 Stockholm 
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Expertgruppens bedömning 

 gör gällande att  gjort sig skyldig till oredlighet i forskning 
genom att hon, i strid mot en överenskommelse dem emellan, låtit publicera en vetenskaplig 
artikel.  menar vidare att  brutit mot god vetenskaplig sed 
genom att inte låta  och hans doktorand stå med som medförfattare i hennes 
publikation. 

Expertgruppen konstaterar att  och  är eniga i beskrivningen 
av sakförhållandena i ärendet. Dock råder oenighet gällande när  ägt rätt att 
publicera sin artikel. Det saknas enligt vad Expertgruppen erfar ett skriftligt avtal som reglerar 
denna fråga. Expertgruppen konstaterar att stamcellerna överlämnades till Uppsala universitet 
för att användas i forskningsarbete på det sätt som skett. Oavsett om det fanns en 
överenskommelse om publiceringsordning eller inte kan denna inte hävdas utan bortre 
tidsgräns. Av vad som framgår av handlingarna i ärendet måste denna tidsgräns anses 
passerad och därmed att ett eventuellt avtal om publiceringsordning i detta fall inte utgör 
grund för oredlighet i forskning. 

I ärendet är upplyst att  tillhandahållit stamceller till och 
han menar, som det får förstås, att denna omständighet bl.a. skulle utgöra grund för att stå 
med som medförfattare i  artikel. Utlämnande av stamceller från en 
forskargrupp till en annan innebär, såvitt det inte finns ett avtal som säger något annat, att 
stamcellerna får användas fritt av mottagaren. Enligt Expertgruppens mening grundar inte 
enbart det faktum att  tillhandahållit stamceller rätt till medförfattarskap. Av 
vad som är upplyst i ärendet har inte  heller i övrigt använt nämnda 
stamceller i strid mot god forskningssed. 

Ärendet är därmed slutbehandlat från Expertgruppens sida. 

Detta yttrande har beslutats av Jerry Eriksson, ordförande, Aleksander Giwercman, Lena 
Halldenius, Jack Lysholm, Elisabeth Rachlew, Ulrik Ringborg och Göran Sandberg. Vid den 
slutliga handläggningen av ärendet har dessutom närvarat ersättarna Per Carlbring, Sofia 
Feltzing, Holger Luthman och Björn Petersson, kanslichefen Jörgen Svi&n samt 
administrativa sekreteraren Eva Kaaman Modig. 

För Expertgruppen för oredlighet i forskning 
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