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❙❙ Det sägs att det är svårt att lära gamla
hundar att sitta. Det sägs även att arvs-
massan inte skiljer sig märkbart mellan
en daggmask och en människa. Då borde
man väl kunna dra den logiska slutsatsen
att en hund och en människa står varand-
ra än närmare i släktträdet – och att tiden
under läkarutbildningen är dyrbar? 

Läkarutbildningens brukshundsklubb
– varför inte under utbildningens gång ge
framtidens läkare bestående insikter i lo-
giskt, deduktivt tänkande? Som ni ser
ovan ligger det inte vidare bra till på den
fronten bland vissa av kandidaterna. 

Kan rabbla medicinska faktakunskaper
Som läkarstuderande matas man dagli-
gen full med medicinsk faktakunskap.
Jag har lärt mig rabbla alla de kemiska
stegen i Krebbs citronsyracykel, och lärt
mig namnen på samtliga kärnor i olika
tvärsnitt av medulla och pons. 

Det är dock ingen som har belyst de
fallgropar som vår hjärna gärna hänfal-
ler åt i den kliniska vardagen. Jag vet att
problembaserat lärande ska främja ett
evidensbaserat förhållningssätt, men
teori och vilja är inte liktydigt med prak-
tik och faktiskt genomförande, bl a med
tanke på kvalitativ handledning och in-
skolning i en ny pedagogik. Kritiskt för
den pedagogiska inriktningens överlev-
nad är också relevant utvärdering av hur
individen tillgodogör sig utbildningen. 

Logiskt tänkande behöver tränas
Jag skulle vilja påstå att värdet av vårt
medicinska kunnande sjunker drastiskt
genom att våra hjärnor ej korsbefruktas
med logisk slutledningsförmåga. 

Det finns inget värdefullare än goda
vanor – det gäller inte bara sitt-teknik
utan även tankemönster. Logik är oer-
sättligt för att vaska fram sanningar om
världen från segmentella fakta. Det är
dock tyvärr inte något som kommer vår
mänskliga hjärna helt naturligt. 

Det naturliga urvalet formade oss inte
för att ställa diagnos på sjuka medmän-
niskor eller för att publicera artiklar i er-
kända tidskrifter. Det formade oss till att
behärska vår närmiljö, vilket lett till dis-
krepanser mellan hur vi naturligt tänker
och vad som krävs inom den akademis-
ka världen. 

Ta bara det här med sannolikhet. Jag
förstod tidigt i min matematiska karriär
att min hjärna inte var designad för san-
nolikhetslära, och nu visar flera studier
och böcker på samma tema att så faktiskt
är fallet för fler hjärnor än min. 

Testa följande som studenter och lä-
rare vid Harvard Medical School får ta
del av: Om ett test som ska detektera en

sjukdom vars prevalens är 1/1 000 har en
falskt positiv frekvens på 5 procent, vad
är sannolikheten att en person som får ett
positivt resultat faktiskt har sjukdomen,
förutsatt att du inte vet något om perso-
nens symtom? (Det mest populära svaret
var 0,95, medelsvaret var 0,56. Korrekt
svar var 0,02. Endast 18 procent svarade
rätt.)

Det kan tyckas onödigt. Verkligheten
visar dock på eventuella allvarliga kon-
sekvenser. Flertalet män som får ett po-
sitivt utfall på ett HIV-test antar att deras
dagar är slut, vissa har tagit livet av sig.
Detta trots att de vet att de flesta män inte
har aids och att inget test är perfekt. 

Risken att smittas av HIV
Det finns belysande exempel från Tysk-
land som visar att prevalensen av HIV hos
tyska män som ej hör till någon riskgrupp
ligger på 0,01 procent. Känsligheten för
ett HIV-test är 99,99 procent, och falskt
positiv rate ligger på ca 0,01 procent. Det
låter med andra ord inte så bra för mannen
som får ett positivt testresultat. 

Men se vad som händer om doktorn
presenterar resultatet på följande vis:
»Tänk på 10 000 heterosexuella män
som du. Vi förväntar oss att en är infek-
terad, och han kommer i princip säkerli-
gen att få ett positivt testresultat. Av de 9
999 män som inte är infekterade kommer
ytterligare en man att få ett positivt testre-
sultat. På så vis får vi två med positiva
testresultat, men det är endast en av dem
som är infekterad. Det enda vi vet är att
du har ett positivt testresultat. Så risken
att du faktiskt har HIV är 50–50.« [1].

Men bristerna inom läkarutbildning-
en är allvarligare än så. Genom läsning
av Sacketts bok om evidensbaserad me-

dicin [2] tas man snabbt ur sin villfarel-
se om att man en vacker dag i framtiden,
med all den erfarenhet man då besitter,
blir en god läkare. 

Det blir sämre med åren ...
Studier visar att såväl läkarens uppdate-
rade kunskapsbank som kvaliteten på det
kliniska handlandet försämras med åren.
Studier visar också att kvalitativa utbild-
ningsresor till Hawaii inte förmår brom-
sa denna process; ett evidensbaserat för-
hållningssätt utgör den bästa bromsen
som finns tillgänglig på marknaden. 

Att introducera EBM i högre grad på
läkarutbildningen kan även stärkas med
argument från vinstdrivande företag.
Kunskapskapitalet anses idag vara ett
företags rötter [3]. Vill man veta om ett
företag är friskt räcker det inte bara med
att granska de synliga delarna. Det smar-
taste måste väl ändå vara att utrusta plan-
torna med självvattnande system – vil-
ken investering! 

Eftersom mental logik inte är en bär-
bar kalkylator som accepterar vad som
helst som trycks in, utan utgör en lege-
ring ihop med vårt kunskapssystem om
världen, skulle vi bli fantastiska kliniker
om vi finge bådadera!

Åsa Vilbäck
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