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Egenreferat. Grova våldsbrott fortsätter 
att vara ett stort bekymmer i Sverige. Inte 
minst gäller detta skjutvapensrelaterade 
grova våldsbrott, som ökar allt mer i lan-
det, enligt en rapport från Brottsförebyg-
gande rådet från 2015.

I denna studie av 19 offer för mord, 
dråp, försök till mord eller försök till dråp 
i Sverige fann vi att 13 offer avled av sina 
skador. 6 fick allvarliga skador, men över-

levde. Studien omfattar en femårsperiod 
och utgick från samtliga fall i ett svenskt 
storstadsområde där det fanns en fällande 
dom för något av nämnda brott.

Offren attackerades främst med kniv/
skarpa vapen (n = 10; 52,6 procent) följt av 
skjutvapen (n = 7; 36,8 procent). Attacker-
na med skjutvapen ledde oftare till döds-
fall (n = 6; 86 procent) än attackerna med 
kniv/skarpa vapen (n = 6; 60 procent). An-
vändandet av skjutvapen var lika vanligt 
som kniv/skarpa vapen i gängrelaterade 
våldsbrott och våld i hemmet.

Den vanligaste anatomiska lokalisationen 
hos dem som attackerats med kniv/skar-
pa vapen var posteriora torax (n = 5; 50 
procent) samt ventrala torax (n = 4; 40 
procent). För skjutvapen var det huvudet 
(n = 5; 71,4 procent) samt ventrala torax 
(n = 3; 42,9 procent). Den vanligaste döds-
orsaken när offret attackerades med kniv/
skarpa vapen var hypovolemi (n = 4; 66,7 
procent). För dem som attackerades med 
skjutvapen var dödsorsaken vanligtvis 
intrakraniella skador (n = 3; 42,9 procent) 

och hypovolemi (n = 2; 28,6 procent).
Att kniv/skarpa vapen är vanligaste mo-

dus operandi vid grova våldsbrott stäm-
mer väl överens med andra studier från 
både Sverige och andra länder förutom 
USA, där skjutvapen är vanligast. Däremot 
är användandet av skjutvapen mot offren 
i vår studie betydligt högre än i andra stu-
dier, vilket förmodligen beror på att skjut-
vapen som modus operandi vid våldsbrott 
i Sverige ökar och att det är enklare att få 
tag på skjutvapen i dag än vad det har va-
rit tidigare.

Det ökande användandet av skjutvapen 
bidrar till en ökad utmaning för polisvä-
sendet och inte minst akutsjukvården. 
Resultatet av denna studie är av intresse 
för personal inom akutsjukvård, rättsme-
dicin och inte minst den polisiära verk-
samheten.

Ardavan Khoshnood, ST-läkare, kriminolog, akut-
kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund; kliniska 
vetenskaper, Lunds universitet; institutionen för kri-
minologi, Malmö högskola
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Egenreferat. Tidigare studier har visat 
att industrifinansierade randomiserade 
kontrollerade studier (RCT) är associerade 
med högre andel positiva utfall jämfört 
med studier med andra typer av finansie-
ring. Man har även sett samband mellan 
jävskonflikter vid RCT och mer positiva 
slutsatser. Dock är många av dessa studier 
utförda före införandet av obligatorisk 
rapportering av en eventuell jävskonflikt.

Syftet med den aktuella studien var att 
undersöka omfattningen av jävskonflik-
ter i RCT publicerade i de högst rankade 
medicinska tidskrifterna (NEJM, Lancet 
och JAMA) samt att undersöka om specifi-
ka typer av jävskonflikter var associerade 
med ett positivt utfall.

Totalt identifierades 509 RCT publicerade 
2013–2015. Sammanfattningsvis uppgav 99 
procent av industrifinansierade studier 
jävskonflikter. Författarna i de industri-
finansierade studierna uppgav personlig 
ekonomisk ersättning från företaget i 88 
procent av fallen. 79 procent fick forsk-
ningsmedel från företaget, 76 procent 
hade företagsanställda med i författar-
listan, och i 50 procent av studierna hade 

någon av författarna aktier i företaget. Ef-
ter multivariat analys mellan olika typer 
av jävskonflikter och dess relation till ett 
positivt utfall var aktieinnehav i företaget 
självständigt associerat med ett positivt 
utfall.

Jävskonflikter kan medvetet eller un-
dermedvetet påverka det vetenskapliga 

innehållet i studien och viktiga beslut un-
der studiens gång. Ökad chans för ett po-
sitivt utfall i studier kan åstadkommas på 
olika sätt; randomiseringsmetoder, diko-
tomisering av ordinaldata, användande av 
parametriska test med mera. En farhåga 
är att det vid omfattande studierelatera-

de jävskonflikter eventuellt kan bli svårt 
att dra en gräns mellan vetenskap och 
reklam. Kanske är det även naivt att för-
vänta sig att ett vinstdrivande företag ska 
kunna balansera mellan vinstintresse och 
en ärlig rapportering av studieresultatet. 
Mot bakgrund av det aktuella kunskaps-
läget anser vi det viktigt att rapportera 
omfattningen av jävskonflikter i de högst 
ansedda medicinska tidskrifterna.

Denna studie visar att industrifinansiera-
de studier uppvisar omfattande jävs-
konflikter, där anställda och aktieägare 
ofta ingår som medförfattare i studierna. 
En ökad medvetenhet om relevanta jävs-
konflikter kan hjälpa kliniker och besluts-
fattare att kräva välgjorda studier med 
kliniskt relevanta effektmått före imple-
mentering av nya behandlingsmetoder.

Alberto Falk Delgado, med dr, ST-läkare, institutio-
nen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Anna Falk Delgado, med dr, ST-läkare, institutio-
nen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, 
Stockholm
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Författares aktieinnehav var associerat  
med positivt utfall i medicinska studier 

»Jävskonflikter kan medvetet 
eller undermedvetet påverka 
det vetenskapliga innehållet 
i studien och viktiga beslut 
under studiens gång.«
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Offren som under-
söktes attackerades 
främst med kniv/
skarpa vapen följt 
av skjutvapen, som 
dock oftare ledde till 
dödsfall.


