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idonnaisuuksien ilmoittaminen tutkimuksessa ja opetuksessa on
tärkeää. Esimerkiksi katsauksessa haavapuudutuskatetrien tehosta
leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa (Lampinen ym. SLL 2011)
tarvikeyritysten tukemat tutkimukset olivat tuloksiltaan aivan erilaisia kuin aidot tutkijalähtöiset työt. Joskus sidonnaisuuksienkin suhteen
täydellinen saattaa kuitenkin olla hyvän pahin vihollinen. Osana Oxfordin
kivun ja palliatiivisen hoidon Cochrane-r yhmän auditointia työryhmältämme pyydettiin äskettäin selvitystä vuonna 2013 maksetuista, arvoltaan vähäisistä luentopalkkioista. Yhdessä matkan varrella saamassamme viestissä
annettiin ymmärtää, että on oikeastaan jossain määrin sopimatonta, että
katsauksen (Brinck ym. Cochrane 2018) tekijöissä on mukana henkilöitä,
jotka ovat osallistuneet leikkauspotilaiden hoitamiseen.
Cochrane-organisaatio on tehnyt hienoa työtä systemaattisten katsaus
ten metodologian kehittämisessä, mutta kenties ajoittain ollaan lähellä
tilannetta, jossa häntä heiluttaa koiraa: metodologinen korrektius ohittaa
tutkittavat asiat. Potilaan hoitoa voi aidosti ohjata vain systemaattinen
katsaus, jonka kysymyksenasettelu, rajaukset ja painotukset perustuvat
tutkittavan ongelman syvälliseen kliiniseen ymmärtämiseen. Toki on itsestään selvää, että työ täytyy tehdä rehellisesti ja käyttää oikeita menetelmiä.
Finnanest pyytää kirjoittajia ilmoittamaan käsikirjoituksessaan kaikki
taloudelliset tai muut merkittävät sidonnaisuudet, jotka saattaisivat mahdollisesti vaikuttaa siihen, miten lukijat vastaanottavat ja ymmärtävät kirjoituksen. Toimitus tekee ilmoituksen perusteella tarvittaessa sidonnai
suuksia kuvaavan tekstin artikkelin loppuun. Vastuu sidonnaisuuksien
ilmoittamisesta on kirjoittajalla.
Toinen tieteen luotettavuuden parantamiseen tähtäävä menettely on
vertaisarviointi (peer review). Vaikka käytäntöä on moitittu, sitä hyödynnetään useimmissa tiedelehdissä. Sen tilalle on esimerkiksi ehdotettu
siirtymistä menettelyyn, jossa tutkija julkaisee käsikirjoituksensa nettilehdessä ja kuka tahansa voi kommentoida sitä ja esittää korjausehdotuksia
avoimesti omalla nimellään (post publication peer review).
Tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuutta vertaisarvioida kaikkia Finnanestin artikkeleita. Usein Finnanestin kirjoittajat ovat maan
parhaita asiantuntijoita, jolloin voi olla vaikea löytää arvioijaa, joka pystyisi
ottamaan rakentavasti kantaa suomenkieliseen artikkeliin. Kattavan vertaisarvioinnin järjestäminen on myös niin työlästä, että emme ainakaan
vielä pysty siihen. Vertaisarviointi voidaan järjestää, jos siihen on erityinen
syy, vaikkapa kirjoittajan oma toive. Toivon, että Finnanestin artikkeleita kommentoidaan aktiivisesti kirjeinä toimitukselle, joita julkaisemme
mielellämme lehdessä. 
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