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Slik jukset Sudbø 

Over tre sider i skandalerapporten beskriver Jon Sudbø
hvilke metoder han skal ha brukt i forskningen sin.

Av HANS CHR. HANSSON 

Lite visste leserne av
tidsskriftet The Lancet om at
alt bare var oppspinn.

Det slo ned som en bombe i et
samlet norsk forskningsmiljø
da det fredag ble kjent at
Sudbø regelrett har fabrikkert
pasientopplysninger.

Rapporten som har gitt
opphav til det som kan være
norgeshistoriens største
forskningsskandale, ble
publisert i The Lancet 15.
oktober i fjor. Artikkelen er
ennå ikke trukket tilbake.

Sudbø konkluderer med at
alminnelig smertestillende medisin,
som ibuprofen og paracetamol, kan beskytte mot kreft i
munnhulen. 

Avslører seg

Det er anerkjente tidsskrifter som The Lancet leger og
vitenskapsfolk bruker for å holde seg oppdatert, samt hente
informasjon om siste nytt innen pasientbehandling.

I metodebeskrivelsen forteller Sudbø og hans medforfattere at
forskergruppen hans skal ha hentet pasientopplysninger fra
CONOR, en database som inneholder informasjon fra seks store
studier av nordmenns helse.

Sudbø skriver i sin rapport at CONOR består av opplysninger fra
bare tre undersøkelser. Dermed avslører han tidlig manglende
kunnskap om stedet han hevder å ha fått sitt grunnlagsmateriale
fra.

Mer graverende er at CONOR-databasen aldri har vært brukt i
forskningsøyemed, siden den først nå står klar til bruk. Forskeren
har heller ikke søkt om tillatelse.

- Man må søke, men vi har aldri fått noen henvendelse fra ham,
sier Lars Vatten, professor i samfunnsmedisin ved NTNU i
Trondheim og medlem i CONORS styringsgruppe.

- Stemmer ikke

Sudbø forklarer i metodebeskrivelsen at han har kartlagt alle
røykerne og ikke-røykerne i CONOR. 9241 personer ble
klassifisert som storrøykere, og dermed i risikosonen for
munnkreft.

Forskeren hevder å ha krysskjørt opplysningene om disse
personene med data fra Kreftregisteret.

- Det stemmer ikke at han har søkt om tall fra oss. Han har heller
ikke fått noen, sier Frøydis Langmark, direktør i Kreftregisteret.

Likevel mener Sudbø å ha identifisert og analysert 454 personer
med kreft i munnhulen. 279 av dem skal ha vært menn, 175
kvinner. 454 friske kontrollpersoner skal også ha deltatt i studien.

Helse og medisin
Kvisemiddel under overvåkning 
Karita ber om ditt råd 
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Sudbø påstår å ha hentet inn opplysninger om samtlige 908
personers legemiddelbruk, for slik å kunne si noe om
smertestillende medisiners eventuelle kreftforebyggende effekt 

(VG 16.01.06 kl. 07:44)

Kosthold
Midelfart tar bit av det svenske
helsekostmarkedet 
Alarmerende overvekt blant barn 
Norsk fiskeolje mot ADHD 
Refser U21-stjernene 
Hardt å være sunn 

Mer om kosthold

Vegard treningstips
Slik klarer du å holde forsettene 
Vil trimme Norge 
Bygg muskler hjemme i stua 
Slik blir du motivert 
Sterke veteraner 

Flere tips

Diskutér helse
Narkose under graviditet - farlig ?
av lordandy (1 innlegg)
fete mennesker av Meriata (27
innlegg)
"- Største svindelen verden har sett"
av Wendolin (4 innlegg)
Lettbrus av Meriata (25 innlegg)
Gjør det stor forskjell å droppe
sukkeret av deca_2 (5 innlegg)

Diskutér sex og samliv
gifte seg med asiatisk dame av
deuteros (9 innlegg)
"Feig", "bitter", "synes synd på seg
selv" av lobsang (48 innlegg)
Attention please - Barnemor flytter
langt langt un av weborakel (5
innlegg)
Størrelse 85C av Fatale (21
innlegg)
Et dilemma.. hva skal jeg gjøre.
HJELP! av Fatale (37 innlegg)
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