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aktuellt Fortfarande bristande
rättsintyg
Rättsmedicinalverket anser att
det fortfarande finns stora bris-
ter i de rättsintyg som utfärdas
av kontrakterade rättsintygs-
läkare och läkare vid de rätts-
medicinska avdelningarna.

Trots att ny lag infördes 1 ja-
nuari 2006 kvarstår problem.
Myndigheten riktar till exempel
kritik mot att läkarna ofta sak-
nar rutin och erfarenhet, att kva-
liteten i intygen brister och att
få intyg skrivs i förhållande till
antal vålds- och sexualbrott. ■

Avtal om
pandemivaccin
Det blir GlaxoSmithKline som
får i uppdrag att förse svens-
karna med vaccin vid en eventu-
ell pandemi, enligt ett press-
meddelande från Socialsty-
relsen. Företaget har åtagit sig
att leverera upp till 18 miljoner
doser under sex månader till
Sverige vid ett utbrott. 

Socialstyrelsen, SKL och
Stockholms läns landsting har,
på regeringens uppdrag, upp-
handlat en garanti för vaccinle-
verans. ■

Könsskillnaderna minskade
vid Vetenskapsrådets fördel-
ning av anslag till projekt
inom medicinsk forskning
nyligen. 

När det gäller nya projektbi-
drag blev beviljandegraden 15
procent för såväl kvinnor
som män vid årets fördelning. 

Förra året beviljades 17,6

procent av männens ansök-
ningar och 15,2 av kvinnor-
nas, vad gällde nya projekt-
ansökningar (se LT nr 50-
52/2006). 

Vad gäller de så kallade
omprövningsbidragen domi-
nerar de manliga sökandena
rejält. Dessutom är männens
beviljandegrad högre, 82
procent, mot 79 procent för

kvinnorna. Förra året var
siffrorna 83,3 procent re-
spektive 82 procent. 

Men skillnaden totalt, för
både nya projekt och om-
prövningsbidrag, har mins-
kat sedan förra året. Då bevil-
jades 27 procent av kvinnor-
nas ansökningar och 38 pro-
cent av männens, en skillnad
på 11 procentenheter, i stället
för på 7 procentenheter som i
år.

Vetenskapsrådets ämnesråd
för medicin delar totalt ut
drygt 800 miljoner för 2008.

– Det har aldrig tidigare va-
rit så högt. Vi har dubblerat
budgeten på några år, säger
Håkan Billig, ämnesrådets
huvudsekreterare.

Elisabet Ohlin

Kvinnorna tar in på männen
i kampen om forskningsanslag

Vetenskapsrådet vill ha ett
breddat uppdrag för ämnes-
rådet för medicin och i stället
ha ett ämnesråd för hälsa.

Även till exempel IT-tekni-
ker, samhällsvetare och psyko-
loger skulle då kunna komma i
fråga för anslag från ämnesrå-
det, även om kärnan skulle

vara läkare, enligt Håkan Bil-
lig, ämnesrådets huvudsekre-
terare.

För ett ändrat uppdrag krävs
beslut av regeringen. Frågan in-
går i Olle Stendahls utredning
om den kliniska forskningen,
som ska vara klar i februari
2008.

Ämnesrådet för »medicin« kan bli »hälsa«


