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Mikrobiell bakterieövervakning



VRE

• Begreppet VRE inkluderar samtliga Enterococcus och som inte är 
behandlingsbara med vankomycin. 

• Praktiskt har VRE fått betydelsen av överförbar vankomycinresistens
av typen vanA och vanB hos de kliniskt relevanta arterna E. faecalis
och E. faecium.
– Överförbara resistensgener (plasmider)

– vanA medför resistens mot vankomycin och teikoplanin

– vanB medför resistens mot vankomycin

• VRE är anmälningspliktiga i Sverige sedan år 2000 och år 2004 
infördes smittspårningsplikt 

• Enterokocker är bra på att överleva i sjukhusmiljön
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VRE förvärvad i Sverige
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VRE fall i Sverige
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Hur upptäcktes utbrottet & vad gör 
FOHM?

• Signal om utbrott

• Ansamling av fall i Sthlm, december 2017

• Epidemiologisk typning av isolat från:

 Umeå visade på koppling till Sthlm

 Eskilstuna (Nyköping) visade på koppling till Sthlm

 Örebro visade på koppling till Sthlm

• Helgenomsekvensering av isolat inom nationella programmet 

• Viktigt att också kunna utesluta om fall hör till utbrottet för att adekvata åtgärder ska 

kunna sättas in på sjukhusen

• Telefonkontakt berörda Smittskyddsenheter, Vårdhygienenheter och kliniska 
laboratorier

• Telefonmöten med landets Smittskyddsenheter varje vecka

• Telefonmöten med landets vårdhygienenheter varannan vecka

• Nyhetstext läggs ut i april 2018 ”Spridning av VRE mellan sjukhus” (Nyhet -
VRE utbrott) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/spridning-av-vre-mellan-sjukhus/


Vad orsakade utbrottet?

• Enterococcus faecium med vanB, sekvenstyp 80

• Vanligaste sekvenstypen, djupare typning behövs för att identifiera isolat tillhörande 

utbrottet

• 276 isolat analyserade på FOHM med helgenomsekvensering

• Huddinge: 100, Umeå: 94, Eskilstuna: 40, Örebro: 33, Västerås, Östersund, Sundsvall, 

Göteborg: 8

FOHMs databas över helgenomssekvenserade VRE 

(SNP-analys, MLST, resistensgener, mm)

• Antal isolat i VRE-databasen : 1266 isolat (1185 E. faecium)

• Antal isolat av ST80: 517 isolat (44%)



Totalt antal isolat: 276 isolat

• Huddinge: 100 isolat

• Umeå: 94 isolat

• Eskilstuna: 40 isolat

• Örebro: 33 isolat

(Västerås, Östersund, Sundsvall, Göteborg: 8 isolat)

SNP-analys över utbrottet: SE-EfmB-1707

Närmaste VRE-isolat
utanför utbrottet

220 + 224R

Core genome 83,26%



Umeå
94 isolat





Åtgärder och konsekvenser

• I Örebro togs ca 5000 screeningodlingar under perioden och i Umeå ca 8000

• Förstärkta hygienrutiner på drabbade sjukhus

• Lex Maria anmälan gällande utbrottet av VRE-smitta på Nyköpings lasarett.

• Vetenskaplig artikel om utbrottet planeras

• Typning genom helgenomsekvensering bra för att både inkludera och exkludera fall



Tack!

• Hela vårdkedjan

• Smittskyddsenheter

• Vårdhygienenheter

• Kliniska mikrobiologiska laboratorier

• Folkhälsomyndigheten

– Laborativ bakterieövervakning

– Laboratorieutveckling

–Övervakning och samordning


