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av kandidat- och patientscheman, be-
tydligt mera sällan av undervisnings-
mål, dvs uppställda kriterier för vad
handledningen skall resultera i. Detta
kan jämföras med resultaten från en ti-
digare undersökning av nio större kur-
ser inom läkarutbildningen i Umeå. En-
dast två av nio kursledare menade att
kursmålen i hög grad påverkade kur-
sens uppläggning, medan två tredjede-
lar (sex personer) av dem ansåg att må-
len föga påverkade kursuppläggningen
[20]. Man tycks med andra ord tillmäta
undervisningsmål ringa praktiskt vär-
de. Detta kan vara riktigt, om de enbart
behandlas som en formsak. Vi vill dock
framhålla värdet och nödvändigheten
av att fortlöpande föra och förmedla en
gemensam diskussion av vad de klinis-
ka handledarna förväntas bidra med och
vilka kunskaper, insikter och erfarenhe-
ter vi vill att studenterna skall förvärva
under sin tid ute på avdelningarna och
mottagningarna. 

Andra nödvändiga insatser gäller att
se över den tid som avsätts för undervis-
ningen på avdelningar och mottagning-
ar. Kan större varaktighet i relationen
mellan student och handledare uppnås
är mycket vunnet, som t ex Högbergs
och medarbetares studie visar [4]. Am-
bitionsnivån kan därigenom höjas, bl a
så att en del av handledningstiden ägnas
åt analys och återkoppling. Det borde
vara en självklarhet att det finns utrym-
men där handledning kan bedrivas i
lugn och ro, men i vår studie var det inte
mindre än en tredjedel av handledarna
som såg lokalbristen som en allvarlig
begränsning.

En handledarutbildning kan ge in-
sikter, nya perspektiv och förebildliga
exempel och därmed bidra till att höja
den kliniska undervisningens kvalitet.
Den kliniska handledningen är en fråga
som inte enbart rör den enskilde hand-
ledande läkaren. Den gäller i hög grad
övrig personal och i synnerhet ledning-
en för vård och utbildning.
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Nya fall av EHEC
rapporterade
Infektion med enterohemorragisk E

coli (EHEC) har vi haft anledning att
diskutera flera gånger den här spalten. I
höstas gjordes en omfattande utredning
med anledning av sammanlagt över
hundra svenska EHEC-fall, flera hos
barn som utvecklat hemolytiskt ure-
miskt syndrom (HUS). Smittskyddsin-
stitutets motsvarighet i Tyskland – Ro-
bert Koch Institut i Berlin – rapporterar
nu om en liknande utredning av EHEC-
infektioner i Bayern. Det senaste året
har man där diagnostiserat 45 fall av
HUS hos barn, i sju fall har sjukdomen
lett till döden. De tyska myndigheterna
uppskattar att dessa HUS-fall motsvarar
600–1 000 tillfällen av EHEC-infek-
tion. Denna anhopning har föranlett en
omfattande utredning, först med en
fall–kontrollundersökning, som inte är
konklusiv, men ger misstanke om livs-
medelsburen smitta. En mer riktad en-
kätstudie har därför påbörjats. I Bayern
har man även infört anmälningsplikt för
EHEC-infektioner. I den tyska rappor-
ten poängteras vikten av att diagnostik
avseende EHEC införs som rutin på
bakteriologiska laboratorier. Robert
Koch Institut arrangerar nu ett expert-
möte för att diskutera kriterier och stan-
dardförfaranden för handläggning av
misstänkta EHEC-fall.

Många paralleller
Det är slående hur likartat vi arbetar

i olika länder. Bortsett från att vi inte
känner till något dödsfall bland de svens-
ka EHEC-fallen visar utredningarna
många paralleller. Vår fall–kontrollun-
dersökning kunde inte tydligt peka ut
något enskilt livsmedel, varför mer rik-
tade undersökningar gjorts: förnyade
livsmedelsenkäter, mikrobiologisk typ-
ning av stammar, provtagning på djur
och livsmedel. EHEC-infektion är se-
dan den 1 januari 1996 anmälningsplik-
tig i Sverige. Expertmöten för att disku-
tera kriterier och rutiner har hållits.

Efter en vår med få rapporter om
EHEC har nyligen uppmärksammats
några nya fall, varav ett par bland hem-
vändande turister, men också HUS-fall
hos barn som inte varit utomlands. In-
tensiv utredning pågår. Provtagning av
djur och livsmedel i patienternas om-
givning ställer stora krav på gott samar-
bete mellan centrala myndigheter,
landstingens smittskyddsläkare samt
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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