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Mitt utgangspunkt
 Medisinsk/biomedisinsk 

forskning

 Som forsker selv

 Som redaktør

 Som deltaker og leder i 

internasjonale 

redaktørkollegier (på tvers 

av disipliner) gjennom 15 år



Min innledning her:
 Når begynte man for alvor å 

problematisere 

interessekonflikter?

 En kasuistikk fra mitt fagfelt 

som kan illustrere 

problemstillingene

 Noen punkter til videre 

diskusjon



Interessekonflikter
 Penger

 Politikk

 Prestisje



Dwight D. Eisenhower 

(1890-1969)

President i USA fra 1953 til 1961.

Avskjedstalen 17. januar 1961



Det militær-

industrielle 

kompleks
• Militærvesenet stort og komplekst, 

en egen industri

• Nødvendig, men store 

implikasjoner

• Potensiale for konsentrasjon av 

makt – og maktmisbruk



Den teknologiske 

utviklingen
• Forskningen mer formalisert, 

kompleks og kostbar

• Enkeltforskere erstattes av 

forskergrupper

• Frie universiteter blir avhengig av 

ekstern finansiering (offentlig eller 

privat)

• Uavhengig forskning settes under 

press



Arnold S. Relman

(1923-2014)

Sjefredaktør, New England Journal 

of Medicine fra 1977 til 1991



Det medisinsk-

industrielle kompleks

“The past decade has seen the 

rise of another kind of private 

"industrial complex" with an equally 

great potential for influence on 

public policy — this time in health 

care.“ 

New England Journal of Medicine, 1980



Interessekonflikter
”But in recent years, as the

commercial possibilities of new

biomedical discoveries have 

become increasingly attractive, 

these connections have become

more pervasive, complex, and 

problematic”

New England Journal of Medicine, 1984



”Redaktører av medisinske 

tidsskrifter er bekymret for det 

kommersielle presset store kliniske 

studier utsettes for. De ønsker ikke 

å vurdere eller publisere artikler fra 

prosjekter der ikke forskernes 

uavhengighet og integritet i forhold 

til finansieringskildene er entydig 

avklart”

ICMJE – ”Vancouver-gruppen”, 

10. september 2001



Vioxx. En kasuistikk.



1999 – 2001:

Vidundermedisin



1999 – 2001:

Vidundermedisin



2000-2003: 

Kontrovers



2004:

Tilbaketrekning fra 

markedet



2004 og fremover:

Rettsaker



Spøkelser i 

spaltene
”Dokumenter fra amerikanske 

rettssaker gir en ubehagelig innsikt 

i hvordan deler av den medisinske 

forskningslitteraturen blir 

produsert”

Tidsskrift for Den norske legeforening, 2008



2008: Cathy

DeAngelis,

sjefredaktør JAMA

”The profession of medicine, in 

every aspect – clinical, education, 

and research – has been

inundated with profound influence

from the pharmaceutical and 

medical device industries. This has 

occurred because physicians have 

allowed it to happen, and it is time 

to stop. ”



Ghost-writers: 

Byråer som 

betales av 

produsenten for å 

skrive 

originalartikkelen



Guest-writers:

Velrenommerte forskere og klinikere som tar i mot 

(betalte?) tilbud om forfatterskap



Oversiktsartikler på samme 

måten: 

Deliverable: 

Manuscript draft with

charts/tables/figures

for the author to 

rewiew; journal-ready

manuscript for author

submission to journal



Guest-writers

(”Intended

authors”):

”…I am providing you

with an update on

development and 

estimated delivery

dates for various

publications related to 

VIOXX that STI is 

working on.”



… uavhengighet og integritet i forhold til 

finansieringskildene… 

 Ikke bare kommersielle 

interesser

 Ikke bare i eksperimentene



Uavhengig forskning
 Problemstillinger

 Metodevalg

 Resultatpresentasjon

 Fortolkning



Fortolkning 
 I originalartikkelen

 I oversiktsartikler

 I foredrag

 I råd til myndigheter

 I medieoppslag

 I praksis



Finansieringskildene
 Produsenter

 Arbeidsgivere

 Forskningsråd

 Staten

 …



Interesse-

konflikter

 “Use this section to report 

other relationships or 

activities that readers could 

perceive to have 

influenced, or that give the 

appearance of potentially 

influencing, what you wrote 

in the submitted work.”



”The prospect of domination of the

nation's scholars

• by Federal employment,

• project allocations,

• and the power of money

is ever present and is gravely to 

be regarded. ”

Dwight Eisenhower, 1961



”Largely responsible

for the sweeping changes in our industrial-

military posture, has been the

technological revolution during recent decades.

In_this revolution,

research has become central; it also becomes

more formalized, complex, and costly. ”

Dwight Eisenhower, 1961



Forskning i dag – på de fleste

områder har blitt:
 Mer kompleks

 Mer kostbar

 Mer formalisert

 Får større konsekvenser

 Flere interessekonflikter

 Åpenhet og bevissthet om interessekonflikter –

og hvordan interessekonflikter håndteres - er

avgjørende for forskningens troverdighet


