
17.01.2006 11.35- Største svindelen verden har sett

Side 1 av 3http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=300653

Forsiden

Nyheter
Siste 48 timer
Været
VGTV

Sport
Fotball

Rampelys
VG Radio
VG-lista
Musikkextra
Filmextra
TV-guide

Lesernes VG NY!
Blogg NY!
Tett på nett
Diskutér
Reisebrev

Vektklubb.no
Helse

Spør legen NY!
Reise
Mat og drikke
Bil og motor
Bolig
Økonomi
Prisguide

Data og nett
Spill
Spill spill!
Bildespesialer

Mobil
Finn en date
Finn en jobb
Orooni
Fotoalbum

Restaurantguiden
Tipperesultater
Morten M.
Dilbert
VG-shop
Jobb i VG
Info om VG
Annonseinfo
Søk

Mobil

Internett

Telefoni

Frifiks - 
Nytt rimelig
abonnement 
Les mer

REDAKSJONEN: Redaktør Richard Norton var selv ikke til stede i redaksjonen til The
Lancet mandag. Foto: Terje Visnes
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RART: Redaktøren i The Lancet synes
det er rart at medforfatterne til Jon
Sudbøs artikkel ikke hadde mistanke.
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Forskerskandalen:

- Største svindelen verden har
sett 

(VG Nett) Redaktøren i The Lancet er klar om den norske
forsker-skandalen: - Dette er den største svindelen fra en
forsker verden noen gang har sett, sier Richard Horton.

Av ELISABETH BREIEN ELLINGSEN 

Det var det anerkjente tidsskriftet The
Lancet som publiserte kreftforskeren
Jon Sudbøs artikkel. Nå er redaktøren
for tidsskriftet sjokkert: 

- Dette er den største svindelen fra en
forsker verden noen gang har sett, og
med en katastrofal svikt i
samarbeidet mellom forskerne som
står bak arbeidet, sier Horton til
Aftenposten. 

-Uforståelig 

Han sier at det kjente medisinske
tidsskriftet hadde mange runder før resultatene ble publisert. 

- Minst seks av medforfatterne, deriblant noen av de norske, hadde
omfattende korrespondanse med oss og med hverandre om
datagrunnlaget og analysene. De var meget involvert i dette, sier
redaktøren som synes det er vanskelig å forstå at medforfatterne
hevder at de ikke vet noe om svindelen. 

- Da er det helt uforståelig for meg
at ingen av medforfatterne har
visst noe, sier Horton til
Aftenposten. 

Han mener det anerkjente
tidsskriftet tok alle nødvendige
forholdsregler før artikkelen ble
satt på trykk. 

- Vi var veldig interessert i
forskningsrapporten og trodde den
var sann og nøyaktig. Vi stolte på
sykehuset og på hans norske og
amerikanske samarbeidspartnere,
sier Horton til VG. 

Krever svar 

I tillegg til Jon Sudbø står 13 andre
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medforfattere bak forskningsprosjektet. Lancet-redaktøren reagerer
spesielt på at de norske medforfatterne ikke har reagert på det som
nå viser seg å være omfattende feil i dataene som er brukt i
studien. 

- Det er ufattelig at medforfattere som har et ansvar for å ha bidratt
i vesentlig grad til arbeidet med artikkelen, ikke har avdekket disse
feilene, sier Horton til Aftenposten. 

Alle de 13 medforfatterne må nå svare for seg overfor redaktøren. 

- Jeg vil ha svar på hva som har vært deres bidrag og om de har
visst noe om dette, sier Horton. 

- Veldig rart 

Også divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg ved Nasjonalt
folkehelseinstitutt, som først oppdaget feilene i den norske studien,
synes det er rart at ikke medforfatterne reagerte. 

- Jeg er langt på vei enig med Lancet-redaktøren og synes det er
veldig rart at medforfatterne ikke har reagert på innholdet i
artikkelen. Det er bare feil på feil, som det så til de grader er
enkelt å oppdage, sier Stoltenberg til Aftenposten. 

Tvilte ikke 

Lege Jon Mork som var medforfatter, sier han ikke hadde noen
grunn til å tvile på prosjektet. 

- Når man blir presentert for et materiale som en anerkjent og
etablert kollega har utarbeidet sammen med verdens fremste
professorer på området, da er i hvert fall ikke jeg skrudd sammen
slik at jeg begynner å tvile, sier Mork til Aftenposten. 

- Tanken på at man blir invitert inn i et forskningsprosjekt som
bygger på falsk grunnlag, er helt absurd, det er fryktelig, sier han. 

Munnkurv 

Åtte av medforfatterne er norske, og seks av dem er kollegaer ved
Radiumhospitalet. De har alle fått munnkurv av ledelsen, melder
TV2 Nettavisen. 

De henviser pressen til ledelsen ved sykehuset. 

- Jeg har fått munnkurv og kan ikke snakke med deg, sier en av de
13 medforfatterne til TV 2 Nettavisen. 

(VG NETT 17.01.06 kl. 06:51)
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