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Boldtin artikkeleiden
poisveto epätäydellistä
`` Maaliskuussa 2011 18 lääketieteellisen julkaisusarjan toimittajaa
päätti vetää pois 88 Joachim Boldtin
julkaisua puuttuvien eettisen toimikunnan lupien vuoksi. Tammikuussa
2013 Elia, Wager ja Tramèr selvittivät,
oliko kaikki 88 julkaisua vedetty
pois asianmukaisesti (1). Poisveto
katsottiin asianmukaiseksi, jos poisvetoilmoitus oli julkaistu ja linkitetty
poisvedettyyn artikkeliin. Poisvetoilmoituksessa tuli yksilöidä poisvedetyn artikkelin otsikko ja kirjoittajat
ja selvittää poisvedon syy ja siitä
vastaava taho. Edelleen poisvedetyn
artikkelin pdf:n tuli olla vapaasti
saatavissa varustettuna alkuperäisen
sisällön varmistavalla läpinäkyvällä
vesileimalla.
Yhden julkaisusarjan viisi (5,7 %)
artikkelia täytti kaikki poisvetokriteerit. Yhdeksää artikkelia (10,2 %) ei
ollut vedetty lainkaan pois. Poisvetoilmoituksia oli julkaistu 79 (90 %),

76 (86 %) oli vapaasti saatavissa,
mutta vain 15 (17 %) oli asianmukaisia.
Artikkeleista oli merkitty poisvedetyiksi 73 (83 %), niistä 14:ssä (15,9 %)
oli läpinäkymätön vesileima, joka
peitti osan alkuperäisestä sisällöstä,
ja 11:n (12,5 %) alkuperäinen sisältö oli
poistettu. Vapaasti saatavissa oli 59
(67 %) poisvedettyä artikkelia.
Yksi toimittaja oli perustellut
henkilökohtaisilla syillä poisvetojen
epätäydellisyyttä ja kahdeksan
sälytti syyn kustantajalle. Yksi kustantaja esitti, ettei ole mekanismia,
joka pakottaisi edellisen kustantajan
suorittamaan poisvedon kustantajan
vaihtumisen jälkeen. Kahden kustantajan mukaan Boldtin artikkeleiden
muut kirjoittajat olivat oikeusjutulla
uhkaamalla estäneet kuuden artikkelin poisvedon.
Tutkijat totesivat, että kustantajan roolia poisvetoprosessissa tulisi
kirkastaa. Poisvedetyn artikkelin

merkintä tulisi yhtenäistää. Edelleen
tarvitaan lainsäädännöllisiä suojakeinoja poisvedon mahdollistamiseksi sellaisissa tapauksissa, joissa
kirjoittajat yrittävät sen estää.
Tramèr on European Journal of
Anaesthesiologyn päätoimittaja ja
Elia lehden toimittaja. Wager on yksi
COPE (Committee on Publication
Ethics) retraction guidelines’ien
kirjoittaja. He esittivät abstraktinsa
Boldtin artikkeleiden poisvedosta
Chicagossa 8.-10.9. pidetyssä
kansainvälisessä Peer Review and
Biomedical Publication -kongressissa. 
1. http://www.peerreviewcongress.org/2013/
Plenary-Session-Abstracts-9-8.pdf
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Tuula Rajaniemi lääkärisopimuksen
neuvotteluryhmään
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Kunta-alan lääkärisopimuksen lisäksi
syys-lokakuussa neuvotellaan myös
valtiosektorin ja yliopistojen palvelussuhde-ehdoista.
Takaraja kunta-alan alakohtaisille
sopimuksille on 24.10. Hallitus päätti
myös tarvittaessa kutsua valtuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen
24.10. neuvottelutuloksen hyväksymistä varten. 
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Tuula Rajaniemi.

kuva Mikko Käkelä

`` Lääkäriliiton hallitus 13.9. kokouksessaan nimitti Tuula Rajaniemen
edustajakseen virkaehtosopimusneuvotteluihin. Anestesiologian erikoislääkäri, ylilääkäri Tuula Rajaniemi
on edunvalvontajaoksen puheenjohtaja ja Lääkäriliiton hallituksen
jäsen. Liiton neuvotteluryhmää vetää
neuvottelujohtaja Laura Lindholm.
Hallitus keskusteli kokouksessaan
myös käynnistyneen sopimuskierroksen neuvottelutavoitteista.
Alakohtaiset neuvottelut
keskitetyn tuloratkaisun syntymiseksi ovat parhaillaan käynnissä.

