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Forskningspengar
i blåsväder
❙ ❙ Pengar till forskning, tidigare en
ensak för forskarna själva, har blivit
en offentlig fråga och tilldrar sig ofta
en mindre smickrande massmedial
uppmärksamhet. Vetenskapsrådets
fyrtiomiljonersanslag till stamcells-
forskningen och kemiindustrins bi-
drag till cancerepidemiologins nes-
tor, professor Hans-Olov Adami, är
två aktuella exempel. 

I botten finns en gemensam näm-
nare: Forskning på industrianslag
skapar frågor om potentiella intres-
sekonflikter och favoriserar allmänt
projekt med förmodat kommersiellt
värde. 

Läkartidningen kommer i de två
kommande numren att ta upp stam-
cellsanslagen och kemiindustristö-
det ur detta mer principiella perspek-
tiv. Massmediernas granskning av
forskningspolitik domineras ofta av
behovet att peka ut potentiella skur-
kar, men vi kommer att ägna mer ut-
rymme åt frågan om hur anslag bör
delas ut och tas emot för att minska
antalet så kallade »affärer«. 

De läsare och kolleger som är mer
intresserade av hur man skapar mer
öppenhet kring pengar och forsk-
ning, och mindre intresserade av
skuldfrågor bör kunna läsa nästa
nummer med behållning.

Metodiken för intervention
vid högkonsumtion av alko-
hol är kostnadseffektiv och
väldokumenterad men svår
att implementera inom
sjukvården. Patienter är
positiva till alkoholpreven-
tion redan i primärvården.
Satsningar görs nu för att
ge beroendelära större
plats i läkarutbildningen. 
Sidorna 4250, 4256, 4260.
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Gala-Petter på Villagatan. 
Kramkalasen var legio när Anders Milton avtackades
och nye VDn Lars Andåker hälsades välkommen. 
Christina Fabian var en av gästerna.
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