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VRE-utbrott på sjukhus
Infektionsveckan 2018, Karlstad
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En dag på Smittskydd/Vårdhygien Värmland..
En dag i slutet på januari 2017..
 Bakt lab meddelar ”Växt av VRE i en blododling”, ingen tidigare känd VRE på pat,

ingen känd VRE-situation i landstinget
 Patienten

(via retrospektiv journalkoll):
 Septiskt sjuk
 Kritiskt sjuk på infektionskliniken, diarré, hjärtstillestånd
 Återupplivningsförsök där, på väg till, och på IVA
 Konstateras avliden IVA

 Bakterien (species och resistens

via lab, typning via FoHM):
 Enterococcus faecium, van B, SE-EfmB(A)-1612
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Del 1 – Det första fallet, forts

Kontaktytan Smittskydd/Vårdhygien – Klinisk mikrobiologi
Från noll till hundra…

Övriga spörsmål:

 MÄNGDER med prover - förvarna!

 Hur letar vi till vardags?

 Snabba svar – tydlighet när

”preliminära, lutar mot..” och
”konfirmerat slutsvar”
 Typning – bra ju snabbare, ofta måste

ageras före typningssvar, men med
större ödmjukhet tills typsvar föreligger
 Kostnader: STOR fördel för

utbrottsarbete i Värmland, ”ingen
kostnad” för VRE-prover/mikrobiologisk
diagnostik

 Kliniska prov, hur noga letas det?

Blod ja, men urin, sår..
 ”Förebyggande basal-screenings-

program”.. – svår men långsiktigt viktig
fråga
 Kostnadsaspekter – VAR?
 I Värmland en balanserad selektion
högrisk-avdelningar, periodiskt
 ”PCR på t ex alla faecesprov
skickade för C difficile? Poolade
prover?

Exemplet Värmland
Del 2 – Hur smittspårningsarbetet/åtgärder
fortskrider, forts.
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(x) visar tidpunkt för diagnos, de olika färgerna vilken vårdavdelning patienten legat inne på.
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En patient från avd för GE-kir
hade EN vårddag på IVA just
när index hamnade där.
Gav summa 5 sekundärfall;
kohortvård, uppdelning i tre
kategorier:
• Smittade
• Osmittade (sannolikt)
• ”Möjligt inkuberade”
”Snitslade banor” till
bristvaran toaletter..
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Utbrottets fortsatta hantering - summering av åtgärder
Minskande av spridningsrisk

Sökande och ”gränssättande”

 Enkelrum med egen toalett för VRE-pat

 Screening:

 Alt. kohortvård – försök till tre nivåer:
 Ingen VRE
 Konstaterad VRE
 Exponerad för VRE..
 Pat som flyttas från avd m VRE-pat

vårdas hos nästa på ER tills neg odling
 Direkt besök på drabbad avd,

”varskoende”
 Utbildning – särskilt fokus på

hygienrutiner, speciellt handhygien
 Städ – höjd nivå direkt och på sikt
 Miljöodling neg före ny pat på rum

efter VRE-pat

 Individuell smittspårningsodling

 Avdelningsscreen/punktscreen
 Vid upptäckt nytt fall, direkt

screen hela avd
 Vid vård av VRE-fall, screen 1 g/v
hela den vårdande avd
 ”Utskrivningsodlingar” – alla som

skrivs ut från avd med VRE-pat
 ”Inskrivningsodlingar” –
retrospektivt identifierade pat som
vårdats på en avd under en tid
med trolig okontrollerad spridn
eller avsaknad av ”patientliggare”

VRE-odlingar och antal fall utbrottet 2017, Landstinget i Värmland
regionvastmanland.se
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Hur behandlades patienterna?
 Värmland: endast en av tjugo

kliniskt sjuk
 Ibland ett ”pedagogiskt problem” –

varför jaga denna lågvirulenta
bakterie så intensivt?
 När väl ”tappat greppet”, fått
VRE som en vanlig
normalfloreingrediens, DÅ en
ökad problematik på IVA,
onkolog, hematolog etc.. DÅ
ökad dödlighet
 ”Spöket” VRE+MRSA=VRSA..
 Vi (Sverige) jobbar ”steget före”..
 Värmland: Vi avstod från probiotika

(L.rhamnosus..)

”VRE+MRSA=VRSA”..

VRE and VSE Bacteremia Outcomes in the Era of Effective VRE Therapy: A
Systematic Review and Meta-analysis.
regionvastmanland.se

CONCLUSIONS Despite the availability of effective VRE therapy, VRE bacteremia remains
associated with an increased risk of in-hospital mortality and LOS when compared to VSE
bacteremia.

VRE and VSE bacteremia unadjusted in-hospital mortality risk by study design. Results of included studies for VRE and VSE bacteremia unadjusted inhospital mortality risk stratified by study design. Abbreviations: 95% CI, 95% confidence interval; SE, standard error; IV, random, inverse-variance, randomeffects method.
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”Avgränsning”
Övriga sjukhus

Kommunala boenden; uppföljning

 Torsby: retrospektiv historik på

 Alltid enkelrum för VRE-patient,

indexpatienten visade en vårdtid där 2
mån tidigare – selektiv screening av 8
högriskpat per 4 avd; fynd av tre VRE
på EN avd
 ”Utryckning” – genomscreening,

kohortvård, mkt snabbt god kontroll
 Arvika: screen utvalda högriskpat, neg

hygiensköterskegenomgång vid första
 Screening hela boendet efter c:a två

veckor – inga ytterligare fynd av VRE,
fyra boenden involverade
 Aktiv uppföljning av pat?

 I Värmland nej
 ”Avskrivning” som vid MRSA?
 Grupp med hög mortalitet

–
relativt snabbt avtagande antal
 VRE-märkning i journal => ER
 Ev re-odling vid åter in?

regionvastmanland.se
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VRE Centrallasarettet Västerås
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”Våra svenska KU/rek/lokala evidensbas”
regionvastmanland.se

 Sth/Västerås/Halland,

CFG/SoS/FoHM –
viktigt att snabbt få
till!
 … som givetvis ofta

inkluderar
internationella
erfarenheter

Smittsamma sjukdomar 2017
2018-02-23
regionvastmanland.se

ESBL, MRSA och VRE i Västmanland år 2003 – 2017
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Foto:Eva Edberg, Centrallasarettet i Västerås

regionvastmanland.se

Otillräcklig hygien
och infektionskontroll

Antibiotikatryck

Tillväxt och spridning av
antibiotikaresistenta bakterier

regionvastmanland.se
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.

VRE-utbrottshantering – rek. åtgärdsnivå
regionvastmanland.se

Minskande av spridningsrisk

”Gränssättande”

 Enkelrum med egen toalett för VRE-pat

 Screening:

 Kohortvård – sträva efter tre nivåer:
 Ingen VRE
 Konstaterad VRE

kring varje nyupptäckt fall (i vård)
 Avdelningsscreen/punktscreen
 Vid upptäckt nytt fall, direkt

 Exponerad för VRE..
 Pat som flyttas från avd m VRE-pat

vårdas hos nästa på ER tills neg odling
 Direkt besök på drabbad avd,

screen hela avd
 Vid vård av VRE-fall, screen 1 g/v
hela den vårdande avd, till 1 v
efter att sista VRE-pat lämnat
 ”Utskrivningsodlingar” – alla som

”varskoende”
 Utbildning – särskilt fokus på

hygienrutiner, speciellt handhygien
 Städ – höjd nivå direkt (toaletter!)

 Individuella smittspårningsodlingar

och

på sikt
 Miljöodling; ev neg före ny pat på
rum efter VRE-pat

skrivs ut från avd med VRE-pat
odlas vid utskrivning; plus ev 1 v
senare (”modell Gävleborg”)
 ”Inskrivningsodlingar” – kan
behövas en tid (inga liggare, oklart
förlopp)
 Basalscreening – på
högriskpat/högriskavd i

Erfarenheter, rekommendationer, observanda
regionvastmanland.se

 Agera snabbt och hårt – hellre sen ta ett steg tillbaka

än senare tvingas eskalera

 Vår SVENSKA evidens- och erfarenhetsbas väger tungt i VÅR kontext
 Ofta tycks det som att varje landsting/region måste göra sin egen resa.. – utmaningen är att försöka

skynda på den resan, ”kortsluta” i organisationen, trovärdiggöra för ledning utveckling med och utan
tunga och dyra åtgärder
 Hygienrutiner upp

 Städnivå upp
 KONTROLL ofta helt nödvändig (”förtroende är bra – kontroll är bättre”) – screening! Gärna ”gratis”..
 Antibiotikapolicy – svårt ändra akut, men nog i grunden ett viktigt skäl att vi ändå har en jf-vis

gynnsam situation, och varje utbrott är en påminnelse om vikten av fortsatt antibiotika-arbete
 Infektionskliniker är erfarenhetsmässigt

inte alls ”immuna” mot VRE-spridning – tvärtom

 Den ökande vårdplatsbristen/överbeläggningar utgör en STOR fara för VRE-läget i landet
 Snabba, effektiva INFORMATIONSVÄGAR mellan SME/Vhyg (plus sjv-ledning) och verksamhet
 Nationellt, mellan landsting/regioner: ATT utbrott föreligger har nu ett tag rapporterats mellan SME;

HUR de ser ut börjar nu delas mellan VHE

regionvastmanland.se

Tack för uppmärksamheten!

Tack också till SmittskyddVårdhygien Värmland,
Mikrobiolog lab Värmland,
Infektionskliniken Karlstad

