
❙ ❙ En septembermåndag 2001 samman-
fördes sju studenter för första gången.
Uppgiften vi ställdes inför var att via da-
tabaser ta reda på bästa tänkbara metod
för att diagnostisera hjärtinfarkt. Dagar-
na därefter behandlade vi lungcancerdia-
gnostik, hälseneruptur, bröstcancer-
screening och familjär amyloidpolyneu-
ropati. Tempot var högt eftersom myc-
ket skulle hinnas med på en vecka. En
ortoped vi pratade med angående hälse-
nerupturen påpekade vårt problem/svå-
righet/utmaning med orden: Ni vet ju
ingenting! Och han hade rätt. Han kunde
inte veta att vi gått enbart tre veckor på
läkarprogrammet. De tidigare erfaren-
heter vi hade av arbete inom vården var
högst varierande. Vad gäller vår specifi-
ka grupp var en person undersköterska
sedan tidigare och några hade jobbat ex-
tra inom vård och omsorg.

Under de första stapplande veckorna
hängde EBM-begreppet över oss kon-
stant. Vad det egentligen innebar var det
nog ingen som greppade. Ett sätt att för-
bereda oss för EBM-metodiken var att
under en vecka lära oss söka och värde-
ra information ur en mängd databaser,
tidskrifter och andra källor. Utan detta
moment hade den efterföljande EBM-
veckan varit mer påfrestande och fru-
strerande än lärorik. 

Föreläsare nykära i EBM
Upplägget på EBM-veckan hade ett am-
bitiöst och fullspäckat schema. Morgnar-
na inleddes med gruppredovisningar av
den föregående dagens fall. Därefter följ-
de en föreläsning som förberedelse för ef-
termiddagens grupparbete. Lunchen
spenderades till att lära känna de nya
klasskompisarna i kön till mikrovågsug-
nen. De olika momenten hade alla sina
poänger och kompletterade varandra bra.

Föreläsningarna var av skiftande ka-
raktär och kvalitet. De var långa men ge-
nerellt sett nödvändiga. Det som var po-
sitivt och som återfanns i praktiskt taget

alla föreläsningar, var kontakten med
det kommande arbetslivet som läkare.
Måndag till onsdag gick vi igenom dia-
gnostik, behandling och hälsoekonomi.

Torsdagens föreläsning och gruppar-
bete fokuserade syntes av de tre ovan-
nämnda momenten med en kritisk
granskning av EBM. Det märktes att fö-
reläsarna var mycket entusiastiska och
näst intill nykära i EBM. Föreläsningar-
na kryddades och illustrerades med pati-
entbesök där föreläsaren i samtal med
patient visade hur en konsultation kan gå
till. Det var uppskattade inslag och bra
för alla, och speciellt givande för dem av
oss som aldrig befunnit sig i en konsul-
tationssituation som patient tidigare.

Fallredovisningarna genomfördes på
olika sätt men upplevdes nog av alla som
både spännande och skrämmande. Att in-
för 80 nya klasskamrater prata om ett
ämne man dagen innan inte vetat något
om var stimulerande. Fallen redovisades
bland annat med OH-visningar, panelde-
batt och små sketcher eller rollspel.

Mycket faktaletande
Inför grupparbetena fanns en viss oro i
gruppen eftersom många var vana att se-
dan tidigare ta på sig ledaransvar. EBM-
veckan blev därför även en träning i
grupparbete, och detta var minst lika
värdefullt som kunskaperna i EBM.

Grupparbetet gick dessutom bra. Vi
lärde oss att fördela arbetet och använde
en stor del av eftermiddagarna att söka
nödvändiga fakta, som vi sedan sam-
manfattade inför hela klassen. Utöver de
sökmetoder vi hade lärt oss tidigare pra-
tade vi med läkare och ringde labb. Vi
fick bra hjälp från våra handledare i alla
våra funderingar. Den tryckta litteratu-
ren vi använde under veckan var »Evi-

dence-based medicine« av Sackett m fl.
Våra kursansvariga propagerade starkt
för denna blå EBM-bibel. Vi upplevde
den inte alls lika positiv och för oss rele-
vant. De kompendier vi fick ut i sam-
band med föreläsningarna under veckan
räckte gott och väl för oss. Vi kan dock
tänka oss att den lilla blå boken kommer
till användning i framtiden.

Allt detta mynnade ut i en skriftlig
tentamen och en examinationsuppgift.
Examinationsuppgiften hade samma
upplägg som veckans grupparbeten men
var mer omfattande. Den redovisades
dessutom både skriftligt och muntligt.

Avslutningsvis kan vi säga att kursen
kändes väldigt relevant i tiden, trots våra
ringa medicinska förkunskaper. Vi kän-
de att vi läste på läkarlinjen även om det
inte var lika konkreta kunskaper som vi
skulle fått av en anatomikurs. Trots att vi
upplevde kursen positiv så antar vi att
våra utvärderingar leder till ständig ut-
veckling av kursens innehåll.

Nu, mitt ibland mitokondrier, bakteri-
er och DNA under pågående cellkurs,
kan EBM-metodiken kännas avlägsen.
Men i vår vardag använder vi oss av kri-
tiskt tänkande i större utsträckning än
förut. I vårt informationssökande i och
läsande av vetenskapliga artiklar finns
det kritiska förhållningssättet. Vi har lärt
oss att artiklarna, lika lite som våra läro-
böcker och vetenskapliga rön som publi-
ceras i massmedierna, inte alltid är san-
ningen eller kanske ens redovisar de se-
naste evidensbaserade forskningsresul-
taten. Hur den där septemberveckan med
hjärtinfarktdiagnostik, Skelleftesjuka
och kontrollerade kliniska studier kom-
mer att påverka vår fortsatta utbildning
och framtida yrkesroll återstår att se. •
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EBM-kurs gav kritiskt tänkande
Efter bara tre veckor på läkarutbildningen i Umeå får studenterna gå
en kurs i evidensbaserad medicin. Här presenterar några studenter
sina upplevelser av kursen. 
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Redovisning av
examensuppgift i form av
rollspel där
artikelförfattarna deltar.
Från vänster Daniel
Fröding, Sara Wird,
Annelie Melander,
Katarina Boman och
Anders Ruuth.

Se även artikeln på sidan 2176 i
detta nummer. 


