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Korrespondens

Tunt underlag för slutsatser om NEPI
❙ ❙  I Läkartidningen 30–31/01 (sidorna
3346-7) redovisar J Lars G Nilsson den
utvärdering av NEPIs (Nätverk för läke-
medelsepidemiologi) verksamhet, som
gjorts av Ebba Holme Hansen och Per-
Knut Lunde. 

Två av de slutsatser som redovisas av
Nilsson från utvärderingen, utifrån gjor-
da intervjuer, verkar vara baserade på ett
minst sagt tunt intervjumaterial.

Slutsatserna
Den första slutsatsen gäller anknytning
och utbildning av doktorander, varav sju
avslutat sina avhandlingsarbeten, och
ytterligare sex förväntas göra det. Dok-
torandernas uppfattningar och värde-
ringar av NEPI redovisas. 

Den andra slutsatsen, i form av föl-
jande citat från rapporten om NEPIs om-
fattande informationsverksamhet, är att
»de intervjuade framhöll gång på gång
hur viktigt det är med en institution som
kan ... skapa motbilder till informatio-

nen från industrin, som läkarna uppfattar
som mycket massiv och ensidig«.

Begränsat underlag
Av de bägge utvärderarnas rapport fram-
går att »utvärderingen är konkret base-
rad på ... intervjuer med doktorander och
andra nyckelpersoner, totalt 7 intervju-
er«. 

I Nilssons artikel sägs att »Utvärde-
rarna har genomfört ... dels flera inter-
vjuer såväl med doktorander och andra
till NEPI anknutna personer som med
externa bedömare och kritiker av
NEPI«.

Det lilla antalet intervjuer kan väl
knappast vara tillfredsställande som un-
derlag för slutsatserna enligt NEPIs i
andra sammanhang välmotiverade krav
på utvärderingsmetodik.

Ulf Edstedt

VD,
Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Replik:

Ett nytt försök att marginalisera 
NEPIs betydelse
❙ ❙  Utvärderingen av NEPI har gjorts av
oberoende, högt kvalificerade experter
som arbetat utan insyn från NEPI. Den
baseras på ett omfattande skriftligt ma-
terial samt på långa intervjuer med per-
soner som experterna valt. 

Intervjuerna kan ses som en komplet-
tering av informationen från det skriftli-
ga materialet. 

Om Edstedt har kritik mot utvärde-
ringen bör han i första hand vända sig till
de anlitade experterna.

Industrin motsatte sig NEPIs bildande
Läkemedelsindustrins representanter
motsatte sig i början av 1990-talet att
NEPI skulle bildas. Anställda inom in-
dustrin har också flera gånger gjort ut-
talanden som kan tolkas som om man
försöker marginalisera betydelsen av
NEPIs arbete. Edstedts inlägg kan vara
en del av denna strategi.

J Lars G Nilsson

ordförande i NEPIs styrelse

Konststilen förklarar Farao Eknatons fetma?
❙ ❙ Stephan Rössner skriver som vanligt
trevliga inlägg kryddade med gemyt och
positiv livssyn, senast i Läkartidningen
34/01 (sidan 3567) under vinjetten Me-
dicinsk konstpaus.

Beträffande Farao Eknatons fertilitet
är det naturligtsvis svårt så här långt ef-
teråt att vara säker på faderskapsförhål-
landena (DNA-analys på mumier?). 

Enligt The Oxford History of Anci-
ent Egypt (edited by Ian Shaw) födde
Nefertiti honom inte bara tre utan sex
döttrar. Dessutom anses med stor sanno-
likhet »tonårskungen« Tutankamon
vara son till Eknaton, dock med annan
mor.

Beträffande Eknatons märkligt för-
delade fetma tror egyptologerna att det
delvis handlar om en ny konststil, som
introducerades samtidigt med hans »kät-
terska« monoteism med guden Aten i
centrum. 

Redan under Tutankamon återgick
man till den klassiska polyteismen och
den stramare, mer formalistiska konst-
stilen, även om spår av stilen från Ekna-
tons tid (Amarnaperioden) levde kvar i
senare konst.

Lennart Davidsson
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