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KULTUR »Käraste bröder, systrar och vänner«,
heter en målning av läkaren och konstnären
Birgit Markevärn, som presenteras på
kultursidorna. Sidan 1321

M edicinarutbildningen lockar många
sökande till få studieplatser. Hur man
bör välja ut dem som har de bästa

förutsättningarna att bli kunniga och empatiska
läkare diskuteras i en ledare i BMJ
(2008;336:786). Frågan är aktuell för oss – en
morddömd student med nazistiskt förflutet
antogs i höstas till Karolinska institutet.  

Det finns skilda åsikter om lämpliga antag-
ningssystem men relativt stor enighet mellan
lärosäten om vilka egenskaper som är viktigast
för blivande doktorer.

En hög kognitiv kapacitet med avseende på
problemlösning och inlärningskapacitet är en
förutsättning, men detta måste kombineras
med en empatisk läggning, samarbetsförmåga
samt en hög arbetsmoral – man ska vara pålit-
lig och noggrann.

De personliga egenskaperna måste beaktas,
men författarna är skeptiska till om det går att
värdera objektivt.

Kognitiva test är bäst validerade, enklast att

använda i stor skala, och utfallet korrelerar
med hur studenterna kommer att klara utbild-
ningen – ett viktigt urvalskriterium i sig. 

N är det gäller test för »mjuka« data, 
som personlighet eller empatisk förmåga,
befinner vi oss på osäker mark, anser

författarna. Exempelvis kan en introvert och
neurotisk läggning låta diskutabelt för vård-
yrken, men den är ofta förenad med en utprä-
glad noggrannhet och ett säkerhetstänkande.
Den rätta blandningen av personliga egenska-
per för en både kunnig och engagerad doktor
kan vara svår både att definiera och testa fram. 

Personliga intervjuer av sökande känns till-
talande men anses av många vara både osäkra
och resurskrävande. Olämpliga sökande med
ett behagligt sätt eller yttre har visat sig kunna
dupera även erfarna intervjuare.

I väntan på den optimala urvalsprocessen
bör tyngdpunkten ligga på kognitiva test, är
konklusionen i BMJs ledare.

Urvalstest för läkarutbildning
… utfallet
korrelerar 
med hur 
studenterna
kommer att
klara utbild-
ningen – ett
viktigt urvals-
kriterium 
i sig.«
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Rättelse
Svensk medicinjournalistiks
fader, som Läkartidningen
skrev om i nr 15/2008, heter
Bernt Bernholm.

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på ‹www.lakartidningen.se›.
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