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45784 biler

43586 saker & ting

2251 mc'er

Siste nytt: Manninen vant, Tande på åttende (Kombinert - kl.18:49)
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Alt om viruset
Vi har samlet alt stoffet
vårt om
fugleinfluensaen.

Mobilnytt
Forbruker.no: FINN på mobilen,
mobilsåpe og annet nytt fra
mobilverdenen.
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Legen som er tatt i forskningsjuks, risikerer å måtte betale tilbake langt
mer enn han har fått i støtte til prosjektet fra USA. Også for sykehuset kan
det svi.

Fotball
Forbruker.no
Pengene dine

ANNE HAFSTAD

Digital

Forskningen som ligger til grunn for
artikkelen i det anerkjente medisinske
tidsskriftet Lancet, skal ha fått penger
fra en rekke instanser. I Norge har
Kreftforeningen og Norges
forskningsråd angivelig gitt penger.

Reise
Bolig
Bil & Motor
Jobb & Studier
Mat og vin
Været

LES OGSÅ
Medforfatterne har også et ansvar - 14.01.2006
Forsker tatt i juks - 13.01.2006
Publiserte falske kreftdata - 13.01.2006

Feil om støtte.
Nå tyder mye på at den påståtte støtten ikke er reell. Strategidirektør Stein
Vaaler ved Rikshospitalet-Radimhospitalet opplyste i går ettermiddag følgende: Vi kan ikke se at hverken Kreftforeningen eller Forskningsrådet har gitt forskeren
økonomisk støtte til prosjektet. Det ser dermed ut til at forskerens takk til disse
giverne også er fabrikkert. Penger gitt av det amerikanske
kreftforskningsinstituttet er knyttet til de amerikanske forskerne. Det betyr ikke at
ikke den norske forskeren og vi som institusjon kan bli holdt ansvarlig for
midlene, sier Vaaler.
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Quiz

- Jeg er overrasket når du forteller at vi skal ha gitt penger til dette, for det
stemmer ikke med de informasjoner jeg har nå. Dette må jeg sjekke nærmere
på mandag, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.
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Vitenskap
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Foreldre og barn
Dyr

Må betale.
I USA kan forskere som fusker, bli erstatningsansvarlige dersom de har mottatt
statlig støtte. I så fall må staten ha anmeldt forskeren for misbruk av statlige
midler.
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Institusjonen som forskeren tilhører, må da betale tilbake en tre ganger så stor
sum som den man mottok i støtte til prosjektet. Forskeren har tidligere mottatt
nærmere 70 millioner fra USA til forskningen sin. Det aktuelle prosjektet er ikke
en del av denne bevilgningen.
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låses inne i garderobe
71-åring vant 10
millioner kroner
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- Jeg er kjent med at man i USA har en slik praksis. Der har det vært flere
rettssaker også med fellende dommer. I Norge har vi ikke en tilsvarende praksis,
men det er høyst relevant å vurdere dette, sier divisjonsdirektør Roy Gabrielsen,
divisjon for vitenskap, Norges Forskningsråd.
Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen er ikke fremmed for tanken på
å kreve penger tilbake.
- Hvis det viser seg at dere har støttet fabrikkert forskning, vil du da
vurdere å kreve pengene tilbake?
- Hvis det viser seg at vi har støttet fabrikkert forskning, så vil jeg vil vurdere det
systemet de har i USA, sier Anne Lise Ryel.
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Stoppet prosjekt.
Rikshospitalet har med umiddelbar virkning stoppet et stort internasjonalt
forskningsprosjekt som er en videreføring av prosjektet som nå viser seg å være
en bløff. Det er det nye prosjektet som har fått 70 millioner norske kroner fra
USA.
Tips en venn

Skriv ut

Bli abonnent

Utdanning og kurs
Økonomi og eiendom
Hus, hjem og hage

Søk i våre artikler
Flere søkemuligheter

Søk

Mat og drikke
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PÅ FORSIDEN AKKURAT NÅ
ISKALDT I HARBIN
Ukens golfbilder
Birgit Nilsson er død
Billedserie: Paris - Dakar
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Opereres på nytt i kveld
Legene i Jerusalem skal i kveld gjennomføre en såkalt trakeotomi-operasjon på
Israels statsminister Ariel Sharon.
LES MER MIDTØSTEN
[OPPDATERT KL.18:44]

Januar

Oslo

1,2 °

Kristiansand

3,6 °

Stavanger

4,5 °

Oljelekkasje på Statfjord C

Bergen

5,5 °

Tre helikoptre ble sendt til Statfjord C-plattformen
etter en oljelekkasje i ettermiddag.

Geilo

-9,8 °

Bodø

3,5 °

Trondheim

4,5 °

Tromsø

2,2 °

Nesten virkelig TV
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DAGENS UTVALGTE
1. Valdres
2. Storfjord
3. Sola
4. Måløy
5. Stokmarknes
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Hver dag
svarer Per
Egil Hegge på
spørsmål fra
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det norske
språk.
I dag: På
underlige måter
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