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Kliniska situationer är ofta
mycket komplexa och svåra att
överblicka, och de bedömningar
vi gör som läkare i vår medi-
cinska vardag får konsekvenser
i fråga om både sjukdom, hälsa
och ekonomi. Våra bedömning-
ar baserar sig på sannolikheter,
vilket gör att de blir osäkra.

Det är därför viktigt, men
också svårt, att studera de be-
dömningar som görs inom sjuk-
vården. Klinisk bedömnings-
analys är en metod som har an-
vänts för att studera läkares be-
dömningar och beslut inom oli-
ka områden.

Medicinen är inte bara ett kunskaps-
område, utan också en handlingsinrik-
tad verksamhet, där vi styrs av föreställ-
ningar om vad vi vill uppnå. Det klinis-
ka beslutet knyter samman vår biomedi-
cinska kunskap med vårt praktiska
handlande och är därför centralt inom
medicinsk praktik.

Beslutsteori är ett tvärveten-
skapligt ämne som har vuxit fram
under de senaste decennierna, och me-
dicinen har varit ett av de tillämp-
ningsområden som man intresserat sig
för. 

Man brukar skilja på två huvudin-
riktningar inom beslutsteorin – en nor-
mativ, som handlar om hur vi bör fatta
beslut, och en deskriptiv, som handlar
om hur vi faktiskt gör när vi fattar be-
slut. Klinisk bedömningsanalys (Clini-

cal judgment analysis, CJA) är en de-
skriptiv metod.

Metoden innebär i korthet att en lä-
kare bedömer en serie patientfall, där
klinisk information av olika slag (kli-
niska variabler, s k cues) varierats. Med
ledning av den givna informationen gör
läkaren en bedömning av varje fall, ge-
nom att ta ställning till diagnos eller be-
handling. Utifrån denna serie av be-
dömningar kan man sedan med hjälp av
multivariata statistiska metoder studera
läkarnas bedömningsstrategi. 

»Papperspatienter»
De stiliserade fallbeskrivningarna

presenteras ofta i form av en uppsätt-
ning »papperspatienter» – varje patient
presenteras med hjälp av en kort inled-
ning som är gemensam för alla patien-
terna, följd av ett värde för var och en av
de kliniska variabler som man valt att
använda (t ex ålder, blodtrycksvärden,
röntgenfynd). En av fördelarna med att
använda papperspatienter är att man
kan låta flera läkare bedöma samma
uppsättning patientfall och använda sig
av samma medicinska information. En
annan fördel är att man har möjlighet att
studera och jämföra sammanvägningen
av klinisk information fristående från
insamlandet av informationen.

En vanlig invändning mot metoden
är att patientfallen blir abstrakta och
verklighetsfrämmande, och att de be-
dömningar som görs därför inte mot-
svarar verkliga bedömningar. Detta har
testats i olika studier genom att man an-
vänt papperspatienter baserade på verk-
liga patientfall, och man har då funnit
god överensstämmelse mellan hur läka-
re har bedömt de verkliga patienterna
och hur de bedömt papperspatienterna
[1-3].

Linsmodellen
Metoden har rötter i perceptionspsy-

kologin [4, 5] och bygger på tanken att
bedömningar och beslut, i likhet med
perceptionen, kan uppfattas som ett sätt
för organismen att handskas med en
omgivning som styrs av sannolikhetsla-
gar. Teorin bakom klinisk bedömnings-
analys brukar sammanfattas i linsmo-
dellen (Figur 1).

Med sjukdom och diagnos som ex-

empel kan linsmodellen kortfattat be-
skrivas: Ett antal kliniska variabler
(cues) förhåller sig med en viss grad av
sannolikhet till en sjukdom (S) och har
därvid olika stor betydelse eller vikt-
ning (W1–Wn). För den som gör en be-
dömning har de olika variablerna också
olika stor betydelse, eller vikt, för diag-
nosen (D). Dessa »vikter» (W'1–W'n)
utgör tillsammans bedömarens strategi.
Om (W'1–W'n) har en fördelning som
starkt avviker från (W1–Wn), så kan det
leda till bedömningar som skiljer sig
mycket från det verkliga förhållandet,
dvs (D) skiljer sig kraftigt från (S). Då
talar man om dålig kalibrering – bedö-
marens strategi är inte anpassad till de
uppgifter hon skall lösa.

Dålig kalibrering kan bl a uppstå när
man befinner sig i en omgivning som
skiljer sig från den man har erfarenhet
av – ett medicinskt exempel är svårig-
heten att göra korrekta bedömningar i
en miljö där sjukdomar och symtom har
andra prevalenser än dem man är van
vid.

Exempel från litteraturen
En serie studier handlar om reumato-

logers bedömningar av graden av sjuk-
domsaktivitet hos patienter med reuma-
toid artrit [3, 6-8]. I en av delstudierna
fick två reumatologer bedöma sjuk-
domsaktiviteten på en visuell analog
skala (VAS-skala), först på en serie rik-
tiga patienter och några veckor senare
på papperspatienter utformade efter
dessa patienter [6]. Med hjälp av regres-
sionsanalys tog man fram deras bedöm-
ningspolicy och fann att för olika läka-
re var olika variabler avgörande när de
gjorde sina bedömningar. När man titta-
de på läkarnas egen uppfattning om vil-
ka variabler de tog hänsyn till, så skilde
sig däremot inte deras uppfattningar
nämnvärt.

Genom att på det här sättet kunna
synliggöra skillnader i de kliniska be-
dömningarna, anser man att man har
större möjligheter att åstadkomma en
gemensam policy, inom en mottagning
eller mellan olika mottagningar.

Ett annat exempel är en studie där
man studerade läkares beslut att förskri-
va eller inte förskriva hormonsubstitu-
tion till kvinnor i klimakteriet [9]. De
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kliniska variabler och nivåer man an-
vände i den här studien var: 
– risk att utveckla endometriecancer

(standard, måttlig, hög),
– vasomotoriska symtom (standard-

symtom, kraftiga symtom),
– risk för osteoporos med frakturer

(standard, hög).

Dessa möjligheter varierades syste-
matiskt och alla de tolv möjliga kombi-
nationerna användes i studien, vilket
underlättade analysen. Men det innebar
samtidigt att en tredjedel av papperspa-
tienterna kom att utgöras av kvinnor
med hög risk att utveckla cancer. Där-
med kom dessa att bli överrepresentera-
de i studien jämfört med den patientpo-
pulation som läkarna möter i verklighe-
ten. Som norm, »gyllene standard», för
hormonförskrivning hade man räknat
fram en »ideal» beslutsstrategi, och i
jämförelse med denna ideala strategi
hade läkarna i undersökningen en myc-
ket för låg förskrivning av östrogen.

Klinisk bedömningsanalys har ock-
så använts i samband med kvalitetsut-
vecklingsarbete, bl a har man använt
den som hjälpmedel för att hjälpa all-
mänläkare att studera hur de förskriver
antibiotika vid mediaotit hos barn [2,
10]. Metoden ger möjlighet att se om
t ex skillnader i förskrivningsmönster
kan förklaras av att man gör olika be-
dömningar av den kliniska informatio-
nen. I Sverige och i några andra europe-
iska länder pågår för närvarande ett pro-
jekt som handlar om rationell läkeme-
delsanvändning vid astma och urin-
vägsinfektioner, där klinisk bedöm-
ningsanalys med återkoppling används
som pedagogisk interventionsmetod.
(Ansvariga för det svenska projektet är
IHCAR, avdelningen för internationell
hälso- och sjukvårdsforskning vid Ka-
rolinska institutet.) 

Vilken klinisk information
skall presenteras?
Om man frågar läkare vilken infor-

mation de använder sig av när de gör en
viss medicinsk bedömning så brukar
svaret ofta bli en lång lista med olika va-
riabler. När man undersöker detta i en
studie så ser man dock ofta att ett fåtal
av variablerna räcker för att förklara be-
dömningarna, men vilka dessa är varie-
rar ofta mellan de olika läkarna.

Att välja ut den information som
skall användas vid konstruktionen av
papperspatienterna innebär alltså en ba-
lansgång mellan att försöka skapa en re-
alistisk situation – som innebär att man
erbjuder en stor mängd överskottsinfor-
mation – och att ställa rimliga krav på
läkarna när det gäller det antal pappers-
patienter som de skall bedöma.

För att skapa papperspatienter måste
man alltså på något sätt göra ett urval av

klinisk information, och man kan då gå
till väga på olika sätt.

Man kan fråga de läkare som skall
ingå i studien vilken information de tror
att de använder och sedan konstruera
papperspatienterna utifrån detta. Man
kan också göra journalstudier eller pro-
spektiva studier för att ta reda på vilken
information som används av bedömar-
na.

Man kan ha speciella skäl att vilja
testa vissa variabler. Om exempelvis ett
kliniskt syndrom definieras genom vis-
sa kriterier kan man välja att använda
just dessa kriterier i sin studie. 

Variabelnivåer
Presentationen av variabelvärdenas

olika nivåer kan göras på olika sätt. Va-
riablerna kan varieras kontinuerligt
(t ex ålder eller blodtrycksvärden), en-
ligt någon form av ordinalskala
(inga/lätta/måttliga/svåra förändringar)
eller dikotomt (patienten har eller har
inte en viss variabel). Man kan välja om
man vill ge siffervärden (hjärtfrekvens
84), beskrivningar i ord (lätta ankel-
ödem) eller om man vill presentera va-
riabelvärdena i form av histogram, där
stapelhöjden antas representera ett
symtoms svårighetsgrad [11].

Representativ
eller ortogonal studie?
Den uppsättning patienter som an-

vänds i en studie kan ses som ett urval
av patientfall taget från en tänkt popula-
tion. 

Om man konstruerar sina papperspa-
tienter utifrån verkliga patienter så talar
man om en representativ uppläggning.
Fördelen med detta är att man får en pa-
tientuppsättning som är representativ
för de patienter läkarna möter i sin var-

dag. Ett problem med det här förfa-
ringssättet kan vara att de flesta pap-
perspatienterna kommer att vara ganska
lika varandra ,»genomsnittsfall», vilket
gör den statistiska analysen svagare. In-
terkorrelationen mellan variablerna kan
komma att vara hög, vilket i så fall för-
svårar analysen.

Om man istället varierar variabelvär-
dena – slumpmässigt eller med hjälp av
något systematiskt förfarande – så att
alla nivåer har samma möjlighet att bli
representerade, så brukar man tala om
en ortogonal utformning. Man får då en
maximal spridning av kombinationer
och ingen eller låg interkorrelation mel-
lan variablerna, vilket är till fördel vid
den statistiska analysen.

Problemet blir då att papperspatien-
terna kan skilja sig från dem som läkar-
na möter i sin kliniska vardag. Dels kan
extremfallen få en mer dominerande
roll, som i östrogensubstitutionsexemp-
let ovan, dels kan interkorrelationsmön-
stret bli orealistiskt. Om alla verkliga
patienter som har en hög nivå av en viss
variabel samtidigt har en hög nivå av en
annan variabel, men denna koppling
saknas hos papperspatienterna, så kan
fallen te sig orealistiska och validiteten
av bedömningarna bli tveksam.

För att kunna dra slutsatser när det
gäller reproducerbarheten av de enskil-
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Figur 1. En sjukdom uttrycker sig i olika
kliniska variabler (cue 1–5), var och en
med olika grad av sannolikhet (vikterna
W1–W5). En bedömare viktar i sin tur
dessa variabler, och dessa vikter
(vikterna W'1–W'5) avspeglar
bedömarens diagnostiska strategi. I det
här exemplet har cue 3 och cue 4
tydligen ett starkt samband med
sjukdomen (S) medan bedömaren har
valt att låta cue 1 vara den kliniska
variabel som betyder mest för diagnosen
(D). 



da läkarnas bedömningar, använder
man ofta dubblettfall. Om läkarna har
en bedömningsstrategi som de tilläm-
par på ett konsekvent sätt, så bör iden-
tiska fallbeskrivningar ge upphov till
identiska bedömningar. Eftersom det
totala antalet papperspatienter måste
begränsas sker användningen av dub-
bletter alltid på bekostnad av nya och
annorlunda fall. Avvägningen mellan
antalet dubbletter och nya fall är bero-
ende av vilken frågeställning man har i
sin studie. 

Vilka bedömningar
vill vi studera?
För varje papperspatient som pre-

senteras ber man läkaren göra en eller
flera bedömningar. Det kan handla om
att ställa en diagnos, att bedöma svårig-
hetsgraden av en sjukdom, att besluta
sig för om patienten skall behandlas, att
välja ett läkemedel eller att välja kom-
pletterande utredning.

Frågor som handlar om att man har
en åsikt om något – diagnos, depres-
sionsgrad eller liknande – kan lämpa sig
för att besvaras med hjälp av en visuell
analog skala (VAS).

När det gäller frågor som handlar om
att man skall göra någonting – t ex väl-
ja behandling – är det mer realistiskt att
avkräva läkaren ett bestämt ställnings-
tagande genom ett ja- eller nejsvar. Nå-
got som är svårt att fånga upp med kli-
nisk bedömningsanalys är det successi-
va beslutsfattande som ofta används,
särskilt när det gäller kroniska sjukdo-
mar – hela spektrum av exspektans,
provbehandling, kompletterande utred-
ningar är svårt att fånga.

Analys och resultat
Resultatet analyseras med hjälp av

olika former av multipel regressions-
analys. De oberoende eller förklarande
(x-)variablerna utgörs av den kliniska
information som presenterats (cues),
och de beroende (y-)variablerna utgörs
av läkarnas bedömningar. Regressions-
modellen används för att beskriva sam-
banden mellan förändringar i den kli-
niska informationen och förändringar i
läkarnas bedömningar – den gör inte
anspråk på att vara en modell för hur det
går till när läkarna fattar beslut. 

De individuella strategierna kan
skilja sig mycket från varandra (Figur
2). Att påvisa dessa skillnader och åter-
föra den kunskapen till de deltagande
läkarna för reflektion är ofta en av hu-
vudpoängerna i studier där man använ-
der sig av klinisk bedömningsanalys. 

Men man kan också göra jämförelser
mellan själva bedömningarna. Kommer
enskilda läkare eller grupper av läkare
t ex fram till samma bedömningar? De
papperspatienter som gett upphov till
störst bedömningsskillnader kan vara

de som det är mest givande att lyfta fram
och diskutera i samband med kvalitets-
utvecklingsarbete. 

Att läkarna kommer fram till samma
bedömningar kan bero på att de har en
likartad policy, men det kan också bero
på slumpfaktorer, dvs de bedömningar
de gör kanske bara till en mindre del kan
förklaras av en konsekvent bedöm-
ningspolicy. Men ibland kan de komma
fram till samma bedömningar med
hjälp av olika strategier [12]. Vissa kli-
niska variabler kanske i verkligheten
nästan alltid samvarierar, och vilken av
dem som betyder mest för bedömning-
arna spelar då i praktiken mindre roll.
Interkorrelationen mellan olika slag av
klinisk information i den patientupp-
sättning man presenterar är därför bety-
delsefull. Det här är ett viktigt argument
för att använda sig av en representativ
utformning – har man använt sig av ett
autentiskt patientmaterial så vet man att
interkorrelationsstrukturen motsvarar
den som läkarna har erfarenhet av.

I vilken utsträckning ställer läkarna i
studien korrekta diagnoser?

För att besvara den frågan krävs det
att vi kan jämföra bedömningarna av
papperspatienterna med uppgifter om
»hur det är i verkligheten» – alltså med
det vi ser på linsmodellens vänstra sida
(Figur 1). Detta förutsätter att vi har en
»gyllene standard» för vad som är en
korrekt diagnos, vilket ju inte alltid är
fallet. Istället kan man göra jämförelser
med expertbedömningar (som dock sins-
emellan brukar uppvisa stor variation). 

Intressantare är det kanske att stude-
ra behandlingsstrategier, särskilt i den
mån man kan göra jämförelser med be-
handlingsrekommendationer av något
slag – som lokala vårdprogram, SBU-
rekommendationer eller principer som
tagits fram av nationella konsensus-
grupper.

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom där
de diagnostiska kriterierna varierar, inte
bara i klinisk praxis utan också mellan

olika vetenskapliga studier [13]. Ett för-
slag till kriterier är de s k Bostonkriteri-
erna, som använts i flera studier, men
vars värde är omdiskuterat [14-17]. Be-
handlingsrekommendationerna när det
gäller hjärtsvikt har ändrats, i och med
att ACE-hämmare lyfts fram som bas-
behandling, men följsamheten till de
nya rekommendationerna anses vara
ganska låg [16, 18].

De flesta patienter med hjärtsvikt be-
döms och tas om hand inom primärvår-
den. Vi har därför påbörjat en studie av
allmänläkares hjärtsviktsbedömningar,
där vi använder oss av klinisk bedöm-
ningsanalys, och planerar en studie där
vi skall jämföra allmänläkares och kar-
diologers bedömningar.
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Figur 2. Strategier vid hjärtsvikts-
diagnostik för några av läkarna i en
pilotstudie vi genomfört. Dr 1 och dr 3
låter förekomst av auskultatoriska rassel
respektive röntgenfynd vara avgörande
för diagnosen, medan dr 2 väger
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Pulsfältgelelektrofores,
PFGE, är en ny metod som möj-
liggör klonal identifiering av
bakteriestammar. Den har visat
sig vara ett värdefullt epidemio-
logiskt verktyg vid kartläggning
av meticillinresistenta stafylo-
kockers smittvägar. Dessa bak-
terier utgör ett stort nosokomi-
alt problem i stora delar av väst-
världen. PFGE-metoden, som
bygger på restriktionsenzyma-
nalys av bakteriernas kromos-
omala arvsmassa, har prövats
med framgång i Umeå.

Antibiotika med förmåga att motstå
bakteriernas nedbrytande enzymer
(beta-laktamaser) introducerades vid
mitten av 1960-talet. Kort därefter påvi-
sades stafylokocker med resistens mot
samtliga antibiotika i betalaktamgrup-
pen, t ex penicilliner och cefalosporiner
(s k meticillinresistenta stafylokocker,
MRSA). Stafylokocker har i varierande
grad även blivit resistenta mot andra,
icke-betalaktamantibiotika såsom ami-
noglykosider, tetracykliner, erytromy-
cin, tienamyciner och kinoloner.

Det första större utbrottet av nosoko-
miala infektioner orsakade av MRSA
rapporterades från Barcelona, Spanien
1989 [1]. Därefter har MRSA spritt sig
och förekommer numera endemiskt vid
många sjukhus i stora delar av Västeu-
ropa och USA, där de utgör ett betydan-
de nosokomialt problem [2-4].

I Sverige har hitintills de flesta
MRSA-stammarna isolerats från pati-
enter eller personal som på något sätt
haft kontakt med sjukhus eller sjukvård
utomlands, där de smittats av dessa bak-
terier. Vid några tillfällen har smittöver-
föringen till sjukvårdspersonal och
medpatienter kunnat påvisas, vilket
krävt betydande och kostsamma sjuk-
hushygieniska insatser för att kunna eli-
minera fortsatt smittspridning.

Kartläggning
av smittvägen
Eftersom kliniska infektioner med

dessa multiresistenta bakterier är svår-
behandlade försöker man på olika sätt

att identifiera och isolera asymtomatis-
ka smittbärare liksom patienter med kli-
niska infektioner. För att förebygga yt-
terligare nosokomial spridning kart-
läggs spridningsvägar både inom och
utom sjukhusen.

För detta ändamål krävs möjligheter
att typbestämma olika isolat av MRSA
och därigenom säkerställa bakteriernas
ursprung och eventuella släktskap med
andra isolat. Vid typning av MRSA-
bakterier har man hittills fått förlita sig
på metoder med låg specificitet och dis-
kriminationsförmåga, t ex biokemisk
typning, fagtypning, antibiotikaresi-
stensmönster och serologisk typning.

På senare år har metoder som analy-
serar bakteriernas DNA-innehåll såsom
bestämning av plasmidmönster intro-
ducerats i detta syfte. Tyvärr har även
den senare metoden visat sig ha låg spe-
cificitet för att påvisa bakteriestammar
med identiskt genetiskt ursprung, s k
klonal specificitet. Avsaknaden av typ-
ningsmetoder som med stor säkerhet
identifierar en klonal bakteriespridning
i populationen har försvårat möjlighe-
terna till säkra epidemiologiska utred-
ningar av spridningsmönster för
MRSA.

Ny lovande metod
En ny metod, pulsfältgelelektrofores

(PFGE), har visat sig vara en lovande
metod för identifiering av bakteriestam-
mar. Med denna metod kan DNA-frag-
ment upp till 50Mb (50 000 000 baspar)
separeras. Äldre gelanalysmetoder av
restriktionsenzymbehandlad arvsmassa
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