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Indledning

Klinisk mikrobiologisk afdeling i Slagelse og i Nykøbing F har i 2014 øget produktiviteten med ca. 13 %.
I 2012 overtog afdelingen budgetansvaret for de laboratorieydelser, der er knyttet til specialet, som udføres for de
praktiserende læger og speciallæger på Statens Serum Institut (SSI). Vi har kvalitetssikret antallet af prøver, der indsendes
til SSI fra praksis. Dette er gjort via en begrænset liste over prøver den praktiserende læge selv må sende, ønskes prøver
udover denne liste, sker det kun efter forudgående konference med en speciallæge i klinisk mikrobiologi. Indsatsen i 2014 er
lykkedes således at der nu kun sendes de analyser til SSI, som er velindicerede.
Afdelingen har tre ph.d. studerende. To arbejder med helgenomsekventering, i samarbejde med Beijing Genome Institute
(BGI), som er førende indenfor gensekventering, den tredje ph. d. studerende arbejder med Clostridium difficile.
Vi har i 2014 arbejdet med lean, hvor vi i begyndelsen arbejdede med produktivitet og siden med kvalitets nøgle punkter
(KPI). I forbindelse med tavlemøderne er fremkommet mange gode ideer fra medarbejderne, som løbende er behandlet i
arbejdsgrupper. Vi er kommet godt i gang med solve delen af lean, hvor vi har gennemført to forløb.
I 2014 har vi været gennem mange forberedende møder vedr. det nye sygehusbyggeri i Køge (USK) og der tegner sig en
model med en delmængde af laboratorieaktiviteterne i Køge, en større funktion i Slagelse og en uændret funktion i Nykøbing
Falster. Ny teknologi kan evt. ændre på dette.
Vi har desuden været med i udviklingen i Sundhedsplatformen, indtil videre på et mere overordnet plan, men først i 2015 vil
vi blive inddraget i mere specialespecifikke problemstillinger.
Afdelingen har været inddraget i 2 møderækker vedrørende smitteberedskabet i Danmark og om hvilke prøver der skal
foretages på SSI og hvilke decentralt. Arbejdet munder ud i en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen til ministeriet og forventes
klar først i januar 2015.

Indsatsområder

Overordnede mål
Afdelingen vil i kvalitetskontrolprøverne ligge på niveau med gennemsnittet af både danske og udenlandske laboratorier.
Afdelingen vil arbejde med lean og dels fortsætte med fokus på produktivitet og kvalitet dels udvide med patient oplevet
kvalitet, hvor vi vil inddrage vores brugere og i dialog sætte fokus på forbedringsområder.
Der forestår et stort arbejde m.h.p. afdelingens hele eller delvise flytning til det nye Universitets Sygehus i Køge.
Sundhedsplatformen kommer til at fylde en del i 2015.
Sundhedsstyrelsen anbefaling til ministeriet vedrørende hvor hvilke prøver skal udføres, vil sætte gang i en større hjemtagning, hvor vi skal have en plan parat til Sundhedsstyrelsen til maj måned 2015
Mål for 2015
Afdelingen skal øge produktiviteten med 3 % for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
Dette vil vi nå bl.a. ved indføring af mere automatiseret udstyr, som giver et reduceret personale- og substratforbrug og
via fortsat fokus på lean.
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Funktionsområder

KMA servicerer sygehuse og primærsektor i Region Sjælland med at:
• Undersøge prøvemateriale fra patienter for indhold af mikroorganismer.
• Yde rådgivning mht. forebyggelse og behandling af infektioner samt brug af antibiotika.
• Mindske antallet af resistente bakterier ved at sikre fornuftigt antibiotikaforbrug.
• Forestå den infektionsprofylaktiske funktion
• Afdelingen servicerer alle Region Sjællands sygehuse med sygehushygiejne.
• Afdelingen har en meget udadvendt funktion både hvad angår rådgivning om behandling, undervisning og sygehushygiejne.
Afdelingen betjener:
Sygehuse

Antal sengepladser

Holbæk

322

Køge

284

Roskilde

397

Næstved

285

Slagelse

307

Ringsted

16

Nykøbing F.

245

Ialt Sygehuse

1856

Psykiatrien

393

Ialt Region Sjælland

2249

Afdelingens organisation 2014
HF

ISP

BLR

RD

JE

PKH

BH

ME

JJC

XCN

TVM

Ledende overlæge
Ledende overbioanalytiker
Personaleledelse
Kvalitetsansvarlig
Infektionshygiejne
Uddannelsesansvarlig
Forskningsledelse
IT ledelse
Arbejdsmiljøledelse
Biosikring
Svampe
Virologi
Molekylærbiologi
Serologi
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Ledende overlæge Henrik Michael Ulrik Friis (HF)
Ledende overbioanalytiker Pia Krohn Hansen (PKH)
Overlæge Bent Løwe Røder (BLR)
Overlæge, ph.d. Ram Dessau (RD)
Overlæge, dr.med. Jørgen Engberg (JE)
Overlæge, dr.med. Jens Jørgen Christensen (JJC)
Overlæge, ph.d. Xiaohui Chen Nielsen (XCN)
Overlæge, ph.d. Ina Sleimann Petersen (ISP)
Afdelingslæge, Marianne Engel Clausen (MEC)
Molekylærbiolog, ph.d. Tina Vasehus Madsen (TVM)
Ledende bioanalytiker Bodil Hansen (BH)
Afdelingsbioanalytiker Majbritt Fallesen (ME)
Afdelingens faste ugentlige konferencer
Holbæk
Sygehus

Roskilde
Sygehus

Køge
Sygehus

Nykøbing F.
Sygehus

Næstved
Sygehus

Slagelse
Sygehus

Intensiv afd.
(2 ugentlige)

Intensiv afd.
(2 ugentlige)

Intensiv afd.

Intensiv afd.

Intensiv afd.

Intensiv afd.
(5 ugentlige)

Ortopædkir. afd.
(2 ugentlige)

Geiatri afd.
(2 ugentlige)

Ortopædkir. afd.

Ortopædkir. afd.

Onkologisk afd. 12

Ortopædkir. afd.

Pædiatrisk afd.

Pædiatrisk afd.

Gastroenterologisk
afd. M2

Medicinsk afd.130
og 230

Lungemedicinsk
afd. 14

Akut modtage afd.

Nefrologisk afd.

Nefrologisk afd.
(B72)
(2 ugentlige)

Endokrinologisk
og lunge medicinsk
afd. (M1)

Nefrologisk afd.

Pædiatri/nefrologi
Geriatrisk afd.
(hver anden måned)

Lungemedicinsk
afd.

Lungemedicinsk
afd. (B77)

Kirurgisk afd. A1

Geriatrisk afd.

Kirurgisk afd.

Hæmatologisk afd.
H60

Akut modtage afd.
434

Infektionsmedicinsk
afd. (B92)

Gastroenterologisk
afd. B5
Lungemedicinsk
afd. B1

Aktiviteter og udførte undersøgelser

Udvikling i antal analyser
Tabel 1. Det totale prøvetal fordelt på sygehuse, praksis og andet.
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Årstal

Andre
sygehuse,
psykiatri
og andet

Holbæk

Køge

Nykøbing F

Næstved

Praksis

Roskilde

Slagelse

2012

4.975

31.610

25.282

27.754

38.184

145.922

46.778

37.203

357.708

8%

2013

2.009

36.134

29.303

32.331

46.245

164.638

56.201

41.257

408.118

14%

2014

3.939

38.778

29.425

31.741

38.772

183.894

60.350

42.534

429.433

5,9%

Årsberetning 2014

Total

Stigning
i%
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Tabel 2. Udvikling i prøvetal fordelt på undersøgelser og materialer.
Udersøgelse/materiale
Blod: (dyrkning/resistens/mikroskopi)

2013

2014

Udvikling

112.587

108.906

-3%

Urin (dyrkning/resistens)

63.337

72.361

14%

Podninger fra sår, ØNH, cervix, etc. (dyrkning/resistens)

55.226

55.759

1%

Chlamydia trachomatis (PCR)

38.425

38.076

-1%

Tarmpatogene bakterier: (dyrkning/resistens)

19.518

18.818

-4%

Luftvejssekreter (dyrkning/resistens/mikroskopi)

11.289

12.006

6%

Væv/væsker (dyrkning/resistens, mikroskopi)

10.686

11.767

10%

6.138

5.737

-7%

CMV ab (ELISA)

7.390

7.502

2%

Borrelia ab (ELISA)

7.206

7.372

2%

Clostridium difficile (PCR)

6.683

7.256

9%

Multiresistente stafylokokker (MRSA)(dyrkning/resistens)

6.602

8.288

26%

Parvovirus B19 ab (ELISA)

4.814

5.007

4%

Diverse miljøprøver herunder trombocytkoncentrat

4.619

6.569

42%

Parasitter (mikroskopi)

4.652

5.122

10%

Hepatitis A ab (ELISA)

4.662

3.112

-33%

Mycoplasma pneumoniae ab (ELISA)

2.744

2.492

-9%

Helicobacter pylori ag (ELISA)

3.466

3.814

10%

Diarréfremkaldende E. coli (dyrkning/PCR)

Toxoplasmose ab (ELISA)

2.222

2.300

4%

Neisseria gonorrhoeae (dyrkning/resistens)

2.043

2.304

13%

Rubella ab (ELISA)

1.470

1.606

9%

Hæmolytiske streptokokker gr. B (dyrkning/resistens)

1.926

1.784

-7%

908

1.003

10%

1.327

367

-72%

Neuroborreliose (ELISA)
LUT
Chlamydia pneumoniae ab (ELISA)

760

372

-51%

Mycoplasma- og Clamydophila pn.(PCR)

915

2.460

169%

Kateterspidser (dyrkning/resistens)

984

1.127

15%

1.300

352

-73%

HSV1-2 og VZV (PCR)

3.493

8.458

142%

Atypisk pneumoni (PCR)

2.887

3.525

22%

657

779

19%

PUT

Børneorm (mikroskopi)
S-TB gammainterferon

592

1.046

77%

4.238

4.902

16%

541

527

-3%

Malaria (mikroskopi)

352

500

42%

Herpes simplex ab (ELISA)

426

386

-9%

Trichomonas vaginalis (dyrkning)

341

294

-14%

1.000

1.031

3%

Dermatofytter (PCR)
Varizella zoster ab (ELISA

Influenza (PCR)

Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling
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RSV (immunflourescensmikroskopi)

229

73

-68%

Actinomyces (dyrkning)

188

142

-24%

Mycobakterier (mikroskopi)

181

255

41%

Div. specialdyrkninger:

209

57

-73%

52

54

4%

Legionella (PCR)
Enterovirus (PCR)

65

101

55%

2.416

5.531

129%

763

711

-7%

16S/18S rRNA (PCR)

257

257

0%

Bordetella partussis/parapertussis (PCR)

180

812

351%

Vancomycinresistente enterokokker (VRE)(dyrkning, resistens)

83

273

229%

Malassezia, mikroskopi

37

21

-43%
325%

Eppstein-Barr ab (ELISA)
Gærsvamp, dyrkning + ID (dyrkning/resistens)

Skimmelsvamp, dyrkning (dyrkning, mikroskopi, resistens)

4

17

442

-

-

6.042

405.545

429.433

Diverse udgåede analyser
Tarmpatogene virus (Adeno-, Rota- og Noro-virus PCR)
I alt

6%

Ressourcer
Budget og personale

Budget 2014
Stillinger

Personale

Drift

Total budget 2014

40.711.000

33.582.000

74.293.000

Personaleforbrug 2014

Afdelingsledelse

2

Læger (overlæger+ reservelæger)

8

Molekylærbiolog

1

MRSA hygiejnesygeplejersker

2

CD sygeplejerske

1

Hygiejnesygeplejersker

7

Bioanalytikere
Kontorpersonale
I alt
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Kvalitetssikring og udvikling		

Afdelingen deltager i en række eksterne kvalitetskontrol programmer fra Sverige (EQUALIS), Finland (LABQUALITY),
England (UK-NEQAS) og et fælles europæisk (ECDC).
Et af afdelingens kvalitetsmål er at ligge på niveau med eller over gennemsnittet af de danske laboratorier hvad angår
prøverne fra NEQAS.
Prøvekategori
2014

Bakteriologi

Resistensbestemmelse

Fæces parasitter

Blod parasitter

32

183

14

7

Score KMA Slagelse i procent af mulig
score

95,2

100

100

100

Score KMA Nykøbing F i procent af mulig
score

94,7

96,9

86,7

87,5

Gennemsnitlig score KMA Slagelse og
Nykøbing F. i procent af mulig score

95,0

99,7

97,4

100

Gennemsnitlig score alle danske
laboratorier i procent af mulig score

95,8

98,5

90,6

91,0

KMA Slagelse / alle lab. DK

1,019

1,018

1,165

1,101

KMA Nykøbing F / alle lab. DK

0,997

0,986

1,069

1,020

KMA SL+NF / alle lab. DK

1,008

1,002

1,117

1,061

Antal scorede prøver

Afdelingen har i 2014 deltaget i følgende kvalitetspaneler baseret på molekylærbiologisk teknikker:
QCMD 2014 Legionella pneumophila DNA EQA Programme (10 prøver, heraf 6 core-prøver).
QCMD 2014 Chlamydophila pneumoniae & Mycoplasma pneumoniae EQA Programme (12 prøver, heraf 8 core-prøver).
QCMD 2014 Influenza virus A and B RNA EQA Programme (12 prøver, heraf 5 Influenza A core-prøver og 5 Influenza B
core-prøver).
QCMD 2014 Varicella-Zoster virus DNA EQA Programme (10 prøver, heraf 7 core-prøver).
QCMD 2014 Herpes simplex virus DNA EQA Programme (10 prøver, heraf 7 core-prøver).
QCMD 2014 Norovirus RNA EQA Programme (12 prøver, heraf 8 core-prøver).
QCMD 2014 Bordetella pertussis DNA EQA Programme (12 prøver, heraf 5 core-prøver).
Core-prøverne i QCMD-panelerne skal scores korrekt, for at man kan godkende kvalitetsafprøvningen.
NEQAS 2014 Virus i spinalvæske (6 prøver, 2 gange årligt: marts og august).
2014

Core-prøver
Vores resultat

Total, alle lab.

L. pneumophila

100%

94,6%

C. pneumoniae

100%

94,0%

M. pneumoniae

100%

91,5%

Influenzavirus

100% for A og B

91,1% for A og 96,1% for B

100%

93,5%

Varicella-Zoster virus

Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling
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Herpes simplex virus

100%

88,8%

Norovirus

100%

83,3%

Bordetella pertussis

80%*

81,9%

Virus i spinalvæske, marts

100%

90,8%

Virus i spinalvæske, august

100%

94%

*1 ud af 5 prøver scores forkert. Vi finder prøven negativ, men den er positiv.
Afdelingen har i 2014 deltaget i følgende kvalitetspanel STEC/VTEC EQA-5 fra SSI omfattende 15 DEC stammer
2014

Påvisning af virulens gener
Vores resultat

eae

100 %

Vtx1

100 %

Vtx2*

93 %

EAggEC

100 %

ETEC

100 %

EIEC

100 %

EIEC

100%

*En vtx2f positiv VTEC stamme blev ikke påvist hos os, men det bemærkes af SSI, at dette gen ikke forventes inkluderet i
dansk standard analyse repertoire. En anden vtx2 positiv VTEC stamme havde tillægs genet elt (ETEC) og dette gen blev
ikke påvist hos os.
Serotypning var 100 % korrekt for serotyper forefindende i SSI standard pool antisera.
Klinisk Mikrobiologisk afd. har siden 2012 haft en formaliseret kvalitetssikring af Malaria diagnostikken. Formålet med
dette tiltag er:
1. At sikre, at malaria diagnostikken er på et højt fagligt niveau.
2. At sikre ved regelmæssig træning, at alle bioanalytikere, der indgår i tilkaldevagt, vedligeholder deres kompetencer
indenfor malaria diagnostik.
3. At sikre at KMA opfylder egne kvalitetsmål indenfor malaria diagnostik.
To gange årligt (i maj og november) undersøges 6–10 malariapræparater valgt fra afdelingens kollektion af kvalitetsprøver
modtaget fra UK-NEQAS.
Præparater udvælges af den parasit ansvarlige bioanalytiker og den kvalitetsansvarlige overlæge i fællesskab. Bioanalytikerne
mikroskoperer præparaterne hver for sig og afleverer besvarelsen til den kvalitetsansvarlige overlæge. Besvarelsen er IKKE
anonym. Den kvalitetsansvarlige overlæge opgør resultaterne efter de principper, der gælder for UK-NEQAS og gennemgår
derefter resultaterne på et personalemøde. Hvis der i resultaterne påvises alvorlige fejl (1. Et præparat med P. falciparum
diagnosticeres som en benign malaria parasit eller som negativt eller 2. I et præparat med P. falciparum opgives parasitæmigraden meget for lav) undersøges det eller de præparater igen under supervision af den parasitansvarlige bioanalytiker.
Afdelingen har valgt følgende kvalitetsmål:
1. Alle bioanalytikere, der indgår i tilkaldevagt, deltager i øvelsen.
2. Sammenlagt score for de bioanalytikere, der går i vagt, er minimum 85 % af maksimal score.
3. Sammenlagt P. falciparum score for de bioanalytikere, der går i vagt, er minimum 90 % af maksimal score.
4. Antallet af alvorlige fejl er nul.
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Resultaterne for 2013 og 2014 fremgår af nedenstående tabel:
Deltagelse

Score i procent
af maksimal score

P. falciparum
score i procent
af maksimal
score

Antal alvorlige
fejl

Maj 2013

15/15

89

98

0

November 2013

15/15

91

94

0

Maj 2014

14/15

84

97

0

November 2014

14/15

92

89

0

Ændringer i diagnostik og teknologi

Nye molekylærbiologiske analyser
I november-december 2014 blev analysen for dermatofytter (hudsvampe) overflyttet fra konventionel PCR til real-time
PCR. Real-time analysen er udviklet af Vejle Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
I løbet af 2014 har der været en større valideringsproces i gang med henblik på at flytte atypisk pneumoni fra nuværende
real-time PCR systemer til fuldautomatisk real-time PCR. Formålet er at kunne køre analysen alle hverdage samt på længere sigt i weekender/helligdage, for at forbedre specielt svartid for Legionella pneumophila. Valideringen har givet gode
resultater, men på grund af manglende instrumentkapacitet, er overflytningen af analysen udskudt til 2015. Der er blevet
bevilliget en ekstra fuldautomatisk BD MAX til indkøb i 2015.
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Overvågning af udvalgte infektioner og infektionsudbrud

ESBL Klebsiella pneumoniae og Eschericia coli
Multiresistente K. pneumoniae og E. coli er igennem de senere år et stigende problem i Danmark inlusive Region Sjælland.
De ses hyppigst i relation til urinvejsfokus. Dette udgør et klinisk problem da en stor del af disse stammer også er co-resistente
overfor andre antibiotika grupper end penicilliner og cefalosporiner. Ofte er der ikke nogen peroral behandlingsmulighed.
Patienter med stammer som er co-resistente for både gentamycin og ciprofloxacin isoleres med gul isolation, da disse netop
stammer har en tendens til at sprede sig på sygehuse, specielt K. pneumoniae.
I 2013 var der 437 patienter med ESBL. I 2014 var der næsten uændret 435 heraf 75 med K. pneumoniae. Ca. 21% var
co-resistente for både gentamycin og ciprofloxacin. Co-resistens er faldet fra 31% i 2011 og er i 2014 nået ned på samme
niveau som isolater fra praksis. Den infektionshygiejniske håndtering af de co-resistente infektioner med isolation har derfor
opnået det mål, at der IKKE er overhyppighed i sygehus regi. Mere generelt er E. coli et stigende problem i isolaterne fra almen
praksis, men disse stammer er i højere grad levnedsmiddelbårne og samfundserhvervet. Presset fra det danske landbrug er
dog faldet lidt med det frivillige stop i brugen af cefalosporiner i svineproduktionen (DANMAP 2013).
Antallet skal dog sættes i det perspektiv, at der var 5,4% ESBL ud af det samlede antal på 37897 førstegangs isolater af E.
coli og K. pneumoniae i hele perioden fra 2010-14. Andelen af resistente isolater udviser ingen stigning i perioden. Men
ESBL er fortsat et væsentligt problem og udviklingen i udlandet kan man måske være forklaring på stigningen i ESBL fund i
praksisprøver. I Grækenland er >50% K. pneumoniae resistente over for både cefalosporiner, quinoloner og aminoglycosider
(ECDC Annual epidemiological report 2012).
Konklusion: Lyspunkter, men fortsat bekymring.
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
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Antal ESBL E. coli og K. pneumoniae fra 2010-2014. Der er talt det første isolat fra hver

Antal
ESBL
E. coli og fordelt
K. pneumoniae
fra 2010-2014. Der er talt det første isolat fra hver patient i periopatient
i perioden
på afsender.
den fordelt på afsender.

Clostridium difficile
Med det formål at nedbringe antallet af infektioner med CD, har en arbejdsgruppe under
Infektionshygiejnisk Enhed (IHE) i april 2012 udarbejdet en regional handlingsplan til bekæmpelse CD, og
de enkelte sygehuse har i 2014 arbejdet målrettet med udpeget indsatsområder:
Effektiv slutrengøring og desinfektion af isolationsenheder
afdelinger: Månedlige udbrudsgruppemøder
Nedsættelse af CDI smitte på sygehuse fra primærsektor
Øge adhærence til principper for anvendelse af rationel antibiotika terapi og til regional CD
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Clostridium difficile
Med det formål at nedbringe antallet af infektioner med CD, har en arbejdsgruppe under Infektionshygiejnisk Enhed
(IHE) i april 2012 udarbejdet en regional handlingsplan til bekæmpelse CD, og de enkelte sygehuse har i 2014 arbejdet
målrettet med udpeget indsatsområder:
•
•
•
•
•
•
•

Effektiv slutrengøring og desinfektion af isolationsenheder
Specifikke tiltag i høj-prævalens afdelinger: Månedlige udbrudsgruppemøder
Nedsættelse af CDI smitte på sygehuse fra primærsektor
Øge adhærence til principper for anvendelse af rationel antibiotika terapi og til regional CD behandlingsretningslinje
Adhærence til regional infektionshygiejnisk CD retningslinje
Udvidelse af indikation for CD diagnostik
Intensiveret CDI overvågning, udbrudsdetektion og –håndtering

I 2014 har der været fortsat fokus på anførte indsatsområder.
Der er implementeret effektiv slutdesinfektion med brug af en tåge (aerosol) af brintoverilte (hydrogen-peroxid) med
sølv-ioner ved hjælp af en maskine ”Glosair”. (2 Glosair apparater pr. sygehus).
Der er siden august 2012 etableret månedlige CD udbrudsgrupper på hvert af de 6 sygehuse med deltagelse af Sygehusledelse,
kliniske afdelingsledelse fra højprævalens afdelinger og IHE. Udbrudsmøderne er dialogmøder, hvor afdelingsledelser fra
kliniske høj-prævalens afsnit gennemgår registreringer vedr. hvert enkelt CDI tilfælde fra seneste måned. Mødernes sigte
er identifikation af mulige forbedringstiltag i afdelingen.
Som en foreløbig 2-årig projekt perioden er afdelingens MRSA Enhed udvidet til en MRSA-CD Enhed med ansættelse af
yderligere en hygiejnesygeplejerske, således at enheden i projektperioden omfatter 3 hygiejnesygeplejersker, som varetager
rådgivning og undervisning i primærsektoren.
For at afdække om CD er underdiagnosticeret har afdelingen i en 1-årig periode testet for CD i fæcesprøver fremsendt til
analyse for almindelige tarmpatogene bakterier. Projektet omfattede ældre over 65 år, som er i særlig risiko for at erhverve CD i forbindelse med kontakt til sygehusvæsenet. Projektet viste en diagnostisk gevinst på 10 %. Ordningen med
udvidet diagnostik er derfor gjort permanent gennem en årlig ekstrabevilling fra Region Sjælland.
Som en del af regionale projekt ”Værdi for borgeren” er antal sygehuserhvervede infektioner opgjort for hvert sygehus.
Antal nye sygehuserhvervede CD tilfælde 2012-2014 med årlig procentuelle ændring (projektprøver ekskluderet):
Oprindelse
Holbæk

Køge

Nykøbing F
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Årlig
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År

Total

2012

160

2013
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-61%

2014
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15%

2012

97

2013

57

-41%

2014

71

25%

2012

85

2013

106

25%

2014

61

-42%

2012

82

2013

55

-33%

2014

38

-31%
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I 2014 blev der diagnosticeret 453 nye CD patienter
på regionens
sygehuse.
415 (92%) af disse infektioner
2014
81
23%
var erhvervet på regionens sygehuse, 35 (8%) var samfundserhvervede og 3 (<1%) patienter havde nylig
sygehuskontakt
i anden region
eller
indlæggelse
udlandet.
I 2014 blev der diagnosticeret
453 nye
CD nylig
patienter
på regionensi sygehuse.
415 (92%) af disse infektioner var erhvervet
på regionens sygehuse, 35 (8%) var samfundserhvervede og 3 (<1%) patienter havde nylig sygehuskontakt i anden region

ellernye
nyligCD
indlæggelse
i udlandet.
Antal
infektioner
erhvervet på regionens sygehuse er faldet med 16% sammenlignet med 2013.
nye CD infektioner erhvervet på regionens sygehuse er faldet med 16% sammenlignet med 2013.
PåAntal
4 sygehuse
registreredes et fald i antal CD tilfælde, på 2 sygehuse en stigning, men netop disse 2
sygehuse
havde
præsteretetdet
fald
i 2013påsammenlignet
med 2012.
På 4 sygehuse registreredes
faldstørste
i antal CD
tilfælde,
2 sygehuse en stigning,
men netop disse 2 sygehuse havde
præsteret det største fald i 2013 sammenlignet med 2012.

Hospitalserhvervede
CD infektioner
er klassificeret
efter følgende
international standard:
Hospitalserhvervede
CD infektioner
er klassificeret
efter følgende
international
standard:

12

14

Årsberetning 2014

Årsberetning 2014
Den Regionale Klinisk Mikrobiologiske Afdeling
Region Sjælland

Der kan konstateres et glædeligt fald i den særligt aggressive variant CD027, der behandles med vancomycin og er en mulig

Der
kan konstateres et glædeligt fald i den særligt aggressive variant CD027, der behandles med
forklaring på reduktionen i regionens vancomycin forbrug, se nedenfor.
vancomycin og er en mulig forklaring på reduktionen i regionens vancomycin forbrug, se nedenfor.
Vancomycin resistente enterokokker (VRE)

Vancomycin
enterokokker
(VRE)af Vancomycin resistente enterokokker (VRE) i Region Sjælland.
Siden slutningenresistente
af 2012 er der
set en markant stigning
Siden
slutningen
af
2012
er
der
set
en
markant
stigning af Vancomycin
resistente
i der
Det drejer sig om Enterococcus faecium som bærer resistensgenet
vanA. Fra januar
2014 enterokokker
til slutningen af(VRE)
2014 blev
Region
Sjælland.
Det
drejer
sig
om
Enterococcus
faecium
som
bærer
resistensgenet
vanA.
Fra
januar
2014
diagnosticeret VRE i kliniske prøver fra 38 patienter og fordeler sig på alle hospitaler i Region Sjælland.
til slutningen af 2014 blev der diagnosticeret VRE i kliniske prøver fra 38 patienter og fordeler sig på alle
hospitaler i Region Sjælland.
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Der kan konstateres et glædeligt fald i den særligt aggressive variant CD027, der behandles med
vancomycin og er en mulig forklaring på reduktionen i regionens vancomycin forbrug, se nedenfor.

Årsberetning
2014
vancomycin resistente enterokokker
(vre)
Siden
slutningen
af
2012
er
der
set
en
markant
stigning
af
Vancomycin
resistente enterokokker
(VRE) i
Den Regionale Klinisk Mikrobiologiske
Afdeling
Region Sjælland. Det drejer sig om Enterococcus faecium som bærer resistensgenet vanA. Fra januar 2014
Region
til slutningen af 2014 blev der diagnosticeret
VRE iSjælland
kliniske prøver fra 38 patienter og fordeler sig på alle
hospitaler i Region Sjælland.

Kom
inds
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Antal
nye VRE
(kliniske
prøver +prøver
screeninger)
i Region Sjælland
januar 2014
til december
fordelt på
Antal
nye patienter
VRE patienter
(kliniske
+ screeninger)
i Regionfra
Sjælland
fra januar
2014 2014
til december
sygehuse.
2014 fordelt på sygehuse.
Omkring
halvdelen
af patienterne
er blevetervurderet
som værende
koloniseret, koloniseret,
men der er setmen
alvorlige
Omkring
halvdelen
af patienterne
blevet vurderet
somudelukkende
værende udelukkende
der er set
infektioner,
herunder
flere
bakteriæmi
tilfælde
og
intra-abdominale
infektioner
(fig.3).
Behandlingen
af
infektioner
med
alvorlige infektioner, herunder flere bakteriæmi tilfælde og intra-abdominale infektioner (fig.3).
VREBehandlingen
er kompliceret,af
fordi
kun
få
antibiotika
med
potentiel
alvorlige
bivirkninger
kan
bruges
(Linezolid,
Daptomycin,
infektioner med VRE er kompliceret, fordi kun få antibiotika med potentiel alvorlige
Tigecyclin).

bivirkninger kan bruges (Linezolid, Daptomycin, Tigecyclin).

Som en del af smitteopsporing og udbrudshåndtering bliver VRE udviklingen tæt overvåget på Klinisk Mikrobiologisk
Som en del af smitteopsporing og udbrudshåndtering bliver VRE udviklingen tæt overvåget på Klinisk
afdeling og i den Infektionshygiejniske Enhed og ved ophobning af tilfælde på bestemte sygehusafsnit bliver der iværksat
Mikrobiologisk afdeling og i den Infektionshygiejniske Enhed og ved ophobning af tilfælde på bestemte
screening af alle indlagte patienter på de pågældende afsnit. Dette blev gennemført 10 gange i løbet af året 2014, hvor der i
sygehusafsnit
bliver der
iværksat
screening
af alle
indlagtemed
patienter
alt blev
podet 162 patienter
og 22
patienter
blev fundet
koloniseret
VRE. på de pågældende afsnit. Dette blev

gennemført 10 gange i løbet af året 2014, hvor der i alt blev podet 162 patienter og 22 patienter blev fundet
koloniseret med VRE.
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VRE udgør et infektionshygiejnisk indsatsområde: VRE patienter skal isoleres ved diarré eller hvis patienten ikke kan
kooperere om de hygiejniske forholdsregler og i så fald skal der udføres slutdesinfektion med Glosair maskine. På afsnit
medetophobning
af VRE tilfælde
er der blevet udarbejdet
individuelle
handlingsplaner
med
udgangspunkt
i undervisning
RE udgør
infektionshygiejnisk
indsatsområde:
VRE patienter
skal isoleres
ved diarré
eller
hvis
personale
og øget rengøring
og desinfektion,
på flere afsnitogeri alle
stuerskal
blevet
med Glosair maskinen.
tientenafikke
kan kooperere
om de hygiejniske
forholdsregler
så fald
derdesinficeret
udføres slutdesinfektion

ed Glosair maskine. På afsnit med ophobning af VRE tilfælde er der blevet udarbejdet individuelle
ndlingsplaner med udgangspunkt i undervisning af personale og øget rengøring og desinfektion, på flere
snit er Biosikring
alle stuer blevet desinficeret med Glosair maskinen.

I Danmark vedtog Folketinget i 2008 loven om biosikring, der henhører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og
hvor Center for Biosikring og Beredskab (CBB) er den nationale myndighed på området. Fra 1. november 2009, hvor en
ny bekendtgørelse om biosikring trådte i kraft, er det ikke længere tilladt for nogen i Danmark at besidde eller arbejde
osikring
med komponenter, der kan bruges til fremstilling af biologiske våben, uden en tilladelse fra CBB. Den regionale klinisk
mikrobiologiske
afdelingier2008
efter loven
gennemførte
sikringsmæssige
ændringer
blevet
godkendt til
Danmark
vedtog Folketinget
om biosikring,
der henhører
under
Indenrigsogat kunne udføre diagnostisk
udredning og i visse tilfælde at besidde kontrolbelagte biologiske stoffer. For at opnå en sådan tilladelse skal man
ndhedsministeriet, og hvor Center for Biosikring og Beredskab (CBB) er den nationale myndighed på
opfylde visse krav til bl.a. arbejdets formål, uddannelse af personalet, fysiske sikringsforanstaltninger på virksomheden
mrådet. Fra 1. november 2009, hvor en ny bekendtgørelse om biosikring trådte i kraft, er det ikke længere
samt årligt indsende beretning om aktiviteter af bio-sikringsmæssig relevans. Fortsat opretholdelse af denne tilladelse
ladt for nogen i Danmark at besidde eller arbejde med komponenter, der kan bruges til fremstilling af
kræver løbende sikring af opfyldelse af disse krav.

ologiske våben, uden en tilladelse fra CBB. Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling er efter
nnemførte sikringsmæssige ændringer blevet godkendt til at kunne udføre diagnostisk udredning og i
sse tilfælde at besidde kontrolbelagte biologiske stoffer. For at opnå en sådan tilladelse skal man opfylde
sse krav til bl.a. arbejdets formål, uddannelse af personalet, fysiske sikringsforanstaltninger på
rksomheden samt årligt indsende beretning om aktiviteter af bio-sikringsmæssig relevans. Fortsat
retholdelse af denne tilladelse kræver løbende sikring af opfyldelse af disse krav.
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edenstående figurer viser forbruget af udvalgte antibiotika i Region Sjælland i 2014.
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Antibiotika forbrug

Nedenstående figurer viser forbruget af udvalgte antibiotika i Region Sjælland i 2014.

Der har i årene 2012 og 2013 været et stort og ret ensartet fald i forbruget af cefuroxim på alle Regionens
store sygehuse. Det gennemsnitlige forbrug på de seks sygehuse er i disse to år faldet med 67 %. I 2014 har
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Det(DANMAP
gennemsnitlige
under halvdelen af det gennemsnitlige forbrug af 2. generations cefalosporiner på danske hospitaler i 2013,
hvilket var 123 DDD per 1000 sengedage (DANMAP 2013).

Udviklingen i kinolon forbruget har været stærkt foruroligende i 2014. Efter to år hvor ciprofloxacin forbruget faldt ca. 7
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Det gennemsnitlige meropenem forbrug i Region Sjælland er i 2014 steget med 13 % til 18 DDD per 1000
sengedage, og denne stigningstakt svarer til de foregående to år, hvor forbruget steg 10 % årligt. Der har
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forbrug på danske hospitaler, som i 2013 var 40 DDD per 1000 sengedage (DANMAP 2013).

I perioden 2011 – 2013 skete der en femdobling af piperacillin/tazobactam forbruget. I 2014 er forbruget steget med 11 %
I perioden 2011 – 2013 skete der en femdobling af piperacillin/tazobactam forbruget. I 2014 er forbruget
til 111 DDD per 1000 sengedage. Denne stigning er forekommet på fem af Regionens sygehuse, mens forbruget på Køge
steget med 11 % til 111 DDD per 1000 sengedage. Denne stigning er forekommet på fem af Regionens
sygehus har
været uændret
i forhold
til der
2013.
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2011 forbruget
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Regionens 2013).
Det gennemsnitlige forbrug på danske hospitaler var i 2013 136 DDD per 1000 sengedage
(DANMAP
sygehuse, mens forbruget på Køge sygehus har været uændret i forhold til 2013.
Det gennemsnitlige forbrug på danske hospitaler var i 2013 136 DDD per 1000 sengedage (DANMAP 2013).
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2013). Det gennemsnitlige forbrug af disse to penicilliner på danske hospitaler var 101 DDD per 1000 sengedage i
2013 (DANMAP 2013).

Det gennemsnitlige forbrug af vancomycin er faldet i alle årene fra 2011 til 2014, og på alle Regionens sygehuse er forbruget
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Det gennemsnitlige forbrug på danske hospitaler var i 2013 ligeledes 13 DDD per 1000 sengedage
vancomycin
krævende Clostridium difficile infektioner, der er set på Regionens sygehuse i samme periode.
(DANMAP
2013).
Det gennemsnitlige forbrug på danske hospitaler var i 2013 ligeledes 13 DDD per 1000 sengedage
(DANMAP 2013).
Kompetenceudvikling
og undervisning

Kompetenceudvikling2014
og undervisning
Kongresdeltagelse
Kongresdeltagelse 2014
K
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Kompetenceudvikling og undervisning

Kongresdeltagelse 2014
Kongres

Sted

Deltagere

Torino, Italien, april

2

Barcelona, Spanien, maj

9

NordicAST workshop

Göteborg, Sverige, september

4

Siemens brugermøde

Vejle, juni

1

DEKS/ LSB kongres

København

4

Danres, SSI

København

1

Bergen, september

1

Næstved, september

5

Prag, Tjekkiet, september

2

Wien, Østrig, Januar+Oktober

1

Nykøbing Falster, november

1

Stavanger, Norge, Februar

1

Kristianssand, Norge, September

1

Diasorin brugermøde
ECCMID

NSCMID
Forskningens dag, Slagelse, Næstved, Ringsted sygehuse
17th Annual Meeting of ESCV
ESGBOR, ESCMID
Regionens Forskningsdag
Nortick, Norsk møde om flåtbårne infektioner
Scandtick, EU Interregg projekt Seminar og møder

Uddannelse af personale i afdelingen
Kursus

Deltagere

Salmonella Serotypning, SSI

2

Nekrotiserende Fasciitis, Dbio

4

Nærvær i nuet, Region Sjælland

4

Rundt om TB, Hovedstaden

2

Carbapenem resistens, workshop

2

Realtime PCR training course, Life Technologies

2

DANAK grundkursus, DS/EN ISO 15189

4

National kommunikation af laboratorieinformation

1

PCR- kursus, del I

1

PCR- kursus, del II

3

Antibiotikakursus SSI

3

Pipeteringskursus, VWR
Internt kursus, afviklet over 3 dage

2
Alle laboranter/ Bio.an.

LUA

3

ESCMID Course "Practical Diagnosis of Arthropod-Borne Infections",
Marseille, France, 17-19 March 2014

1

Next Generation Sequencing (NGS) kursus 2-4. juni 2014, DTU, Lyngby.

1

Statistik kursus for uddannelse læger, 1 dag (internt)

2
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Fokus på nyansatte
Almene laboratorieprocedurer – for laboratoriepersonale, der udfører bioanalytikerfunktioner.
Ugentlig intern undervisning
Undervisningen varetages enten af afdelingens eget personale eller indbudte foredragsholdere. Varighed max 1 time.
Temadag:
Afdelingens årlige temadag afholdtes den 31. oktober for alle medarbejdere. Afdelingen var på virksomhedsbesøg på
Klinisk Mikrobiologisk afd., Hvidovre Hospital og på rundvisning i DR byen.

Forskning og udvikling

Forskningspolitik
Vision:
At øge den sundhedsvidenskabelige forskning, således at Region Sjælland kan tilbyde den bedste diagnostik og rådgivning,
samt rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale til gavn for patienter.
Forskning og udvikling prioriteres og er en naturlig del af afdelingens daglige drift og alle personalegruppers arbejde, der
påhviler lægegruppen et særligt ansvar.
Afdelingen arbejder på at udbygge eksterne samarbejdsrelationer (kliniske afdelinger, universiteter og SSI).
Forskningsområder
Satsningsområder
• Molekylærbiologisk diagnostik
• Borrelia infektioner
• Bakterielle mave-tarminfektioner
• Epidemiologi
Satsningsområder kategoriseres indenfor
A. Metodeudvikling
B. Klinisk forskningssamarbejde
C. Overvågning
A. Metodeudvikling med henblik på at udvide afdelingens analyserepertoire
• Diagnostik af Borrelia
• Diagnostik af tarmpatogene bakterier
• Diagnostik af luftvejsinfektioner
• DNA sekvens analyse baseret identifikation of non-haemolytiske streptokokker (NHS) og andre gram positive kokker
B. Klinisk forskningssamarbejde
• Probiotika og infektioner hos småbørn
• Bakterielle mave-tarminfektioner
• Bakteriel endocarditis
C. Overvågning og beslutningsstøtte
• Serologisk diagnostik af infektioner
• Aktiv overvågning af udvalgte infektioner.
Ph.d. forløb
Ph.d. studie, start 1. oktober 2010
Clostridium difficile – et molekylært epidemiologisk studie (CDME studiet) ved Ph.d.-studerende, cand.scient. Mie Birgitte
Frid Jensen.
Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling
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Baggrund for studie: Clostridium difficile (CD) er den hyppigste årsag til nosokomielt erhvervet diaré og antallet af tilfælde i
Region Sjælland er stigende. Desuden er den høj-virulent CD PCR ribotype 027 (CD027), medførende forværret sygdomsforløb, højere rate af rekurrent infektion samt dødelighed kommet til Danmark og Regionen. Diversiteten af CD-stammer inkl.
CD027 i Danmark er dog ukendt.
Formålet med projektet:
1. Evaluere fire Real Time PCR baserede metoder til påvisning af toksigen CD direkte fra fæcesprøver, med henblik på at
etablere en samme-dags diagnostisk metode.
2. Kortlægge diversiteten af CD: i tid (2006 vs. 2011) i rum (hospital vs. almenpraksis), i den individuelle patient (én vs.
flere CD-typer), ved rekurrent infektion (re-infektion vs. tilbagefald) under anvendelse af TRST og MLVA typning.
Ph.d. studie start 1 december 2011
Molekylær og genomisk karakterisering af streptokokker i Mitis gruppen som forårsager infektiøs endocarditis: Et patogenese
studie ved Ph.d studerende Louise Hesselberg Rasmussen.
Baggrund for studie: Infektiøs hjerteklapbetændelse (endocarditis) (IE) er en alvorlig infektionssygdom med en samlet
dødelighed på 20-25 % i den vestlige verden. En undergruppe af streptokokker, de non-hæmolytiske streptokokker (NHS)
og relaterede arter forårsager 20-60 % af endocarditis tilfældene i Danmark og globalt. Disse arter har med fænotypiske
metoder altid været en stor uløst udfordring mht. identifikation. Der er over 30 NHS arter og der er mere end 12 NHS
relaterede slægter indeholdende et varierende antal arter. Denne gruppe af bakterier er en del af den normale flora i
mundhule samt på slimhinder og hud. Baggrunden for at de kan foranledige endocarditis er vidtgående uafklaret.
Formål med projektet
1. Molekylær karakterisering af katalase negative, Gram positive kokker i Mitis gruppen som er relateret til infektiøs
endocarditis.
a. Species identifikation ved anvendelse af sekventering af ribosomalt DNA (ITS) og house keeping genes (gdh).
b. Whole genome sequencing af stammer i Mitis gruppen som har forårsaget endocaditis med henblik på screening
af virulens og resistens gener.
2. Patogenese
a. Comparative genomics: identifikation af mulige nye virulens gener, ved sekventering af 10 kliniske S. mitis og
S. oralis genomer fra patienter med svær infektiøs endocarditis. Herefter sammenligning af disse genomer med
eksisterende data fra koloniserende stammer.
b. De nye virulens gener forsøges identificeret i andre kliniske S. mitis og S. oralis stammer.
Ph.d. studie start 1. september 2013
Aerococcus infektiøs endocarditis: Et patogenesestudie baseret på komparativ genomanalyse og en eksperimentel dyremodel
for endocarditis ved Ph.d.-studerende, cand. scient. Derya Carkaci.
Baggrund for studiet: Infektiøs hjerteklapbetændelse (IE, infectious endocarditis) er en alvorlig infektionssygdom forårsaget af bakteriel vækst på hjertets klapper. De non-hæmolytiske streptokokker (NHS) og relaterede arter forårsager
20-60 % af tilfældene i Danmark og globalt. De NHS-relaterede arter udgør blandt andet Aerococcus urinae (A. urinae)
og Aerococcus sanguinicola (A. sanguinicola) der ligeledes kan påvises ved IE, urinvejsinfektioner (UVI) og sepsis. Det
er uafklaret hvordan en ofte forekommende patogen for urinvejsinfektion (A. urinae og A. sanguinicola) med få kendte
virulens mekanismer er i stand til at forårsage IE og sepsis.
Formål med projektet:
1. Molekylær karakterisering af gram positive, katalase negative A. urinae og A. sanguinicola stammer
Arts-identifikation med MALDI-ToF MS og DNA sekvens analyse.
Hel-genom sekventering af A. urinae og A. sanguinicola stammers genom isoleret fra patienter med IE, UVI eller
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sepsis med den next-generation sequence teknologi.
2. Patogenese karakterisering
Komparativ genom-analyse og screening for virulens gener: Annotering af kendte og nye virulens gener og faktorer og
en sammenligning af A. urinae og A. sanguinicola genomer associeret med IE, UVI og sepsis.
Identifikation af kendte og nye virulens gener i andre kliniske Aerococcus stammer.
In vivo virulens karakterisering af udvalgte virulens gener og mekanismer i en dyremodel for IE.
Bachelorprojekt efterår 2014
Formålet med projektet:
Undersøgelse af den genetiske variation hos en Influenza-patient med behandlingssvigt.
Projektet blev udført af 2 bioanalytikerstuderende.
Vejledere: Janne Fønns Møller, bioanalytikerunderviser; Xiaohui Chen Nielsen, overlæge; Tina Vasehus Madsen, molekylærbiolog.

Infektionshygiejne
Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed er en del af den Regionale Kliniske Mikrobiologiske Afdeling i Slagelse og hører under
Sygehusledelsen i Næstved, Ringsted og Slagelse.
Infektionshygiejnisk Enhed består af hygiejnesygeplejersker og hygiejnelæger med dokumenteret fagkompetence og praktisk
erfaring indenfor det infektionshygiejniske område. Somatiske sygehuse og Psykiatrien har tilknyttet en hygiejnesygeplejerske. Udvalget fungerer med et forretningsudvalg: Forretningsudvalget for Infektionshygiejne, hvor de respektive
sygehusledelser er repræsenteret ved vicedirektører sammen med repræsentanter for Infektionshygiejnisk Enhed.
Udvalget for infektionshygiejne har til opgave at udforme Region Sjællands strategi- og handleplan til forebyggelse og
kontrol af sygehuserhvervede infektioner og følge implementering heraf.
Hygiejnesygeplejerkerne er fra september blevet målt på én KPI (Key Point Indicator). Hygiejnesygeplejersker skal
præstere minimum tre besøg i de kliniske afsnit pr uge.
Hygiejneorganisation (funktionsdiagram)

Infektionshygiejnisk
Udvalg, herunder
Forretningsudvalg
Infektionshygiejnisk
Enhed (IHE)

Nøgleperson i
afdelinger/afsnit

Nøgleperson i
afdelinger/afsnit

Nøgleperson i
afdelinger/afsnit
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Hygiejnesygeplejerskerne har hver et geografisk ansvarsområde. Opgaverne består i rådgivning, vejledning og undervisning,
enten ved henvendelser til hygiejnesygeplejerskerne eller ved, at hygiejnesygeplejerskerne selv har været opsøgende.
Rådgivningen foregår både personlig, telefonisk og via e-mail.
Der er pr. 1. oktober blevet ansat 3 nye hygiejnesygeplejersker:
Mitte Lyse: Næstved Sygehus og Vordingborg Sygehus
Dorte Müller: Psykiatrien i Region Sjælland samt Køge Sygehus.
Linda Lüttichau-Holm: Roskilde Sygehus.
Iben Thomsen: Slagelse Sygehus, Ringsted, Præhospitalet og Kolonien Filadelfia
Naja Troelsen: Nykøbing F. Sygehus, og Sundhedscenter Stege
Nina Sass Kling: Køge Sygehus.
Sanne Dragsted: Holbæk Sygehus og Kalundborg sundhedscenter.
Introduktionsprogram og mentorfunktion for nyansatte hygiejnesygeplejersker
Der er blevet brugt ressourcer gennem et detaljeret introduktionsprogram for hver af de nye hygiejnesygeplejersker med
tilknytning af fast mentor. Der er blevet lagt vægt på en grundig og kompetencegivende oplæring.
I 2014 har vi været repræsenteret i følgende udvalg og udbud, samt deltagelse i revidering af nationale og europæiske
standarder været repræsenteret af hygiejnesygeplejersker:
Ad hoc udvalg/arbejdsgrupper
• HAIBA (Hospital Acquired Infections dataBAsen)
• Revision af ”Råd og Anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren”
• Stifinder ved intern survey
• National vidensdeling om innovation i nye sygehusbyggerier
• Lokale byggegrupper
• Lokale indkøbsgrupper
Permanente udvalg/arbejdsgrupper
• Apotek
• Udvalget for Infektionshygiejne
• Forretningsudvalget
• Psykiatriens kvalitetssikringsudvalg for hygiejne
• Regionale Sår udvalg
• Regionalt Arbejdsdragt udvalg
• MED udvalg
• Intranet side
• Pjecer/Skilte AV
• FSFH(Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker)
• Uddannelse af nøglepersoner i infektionshygiejne
• Regionale infektionshygiejniske retningslinjer
• Redaktionsudvalg for infektionshygiejne
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•
•

CEI´s strategikomité
Lokale udbrudsgrupper (Clostridium difficile)

Regionale udbud afsluttet i 2014
• EU-udbud af madrasser
• EU-udbud af værnemidler
• EU- udbud af operations afdækninger
• EU-udbud sammen med Region Syd; laparoskopiske instrumenter
• Udbud af fikseringsbælter i Psykiatrien
• Udbud af fødelejer
Deltagelse i revision af Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer
• NIR Præ- per- og postoperativ infektionshygiejne
• NIR Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler.
• NIR Brug af intravaskulære og epidurale katetre
• NIR Om forebyggelse af sundhedssektorerhvervede luftvejsinfektioner med fokus på håndtering af ventilations- og
respirationsudstyr.
• Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA.
Deltagelse i revision af Europæisk Standard
• DS CEN/TC205 WG14 Tekstiler til medicinsk brug.
Ifølge strategiplanen for 2014 har der været arbejdet med følgende fokusområder i 2014:
Håndhygiejne
Der udføres egenkontrol af håndhygiejne jf. gældende anbefaling fra den lokale kvalitetsafdeling.
Målopfyldelse er fastsat til 95 % af Udvalget for Infektionshygiejne. Observationen af hånd- og uniformshygiejne foretages
som stikprøvekontrol på alle afdelinger med varierende frekvens afhængig af ansættelsessted.
Både på de somatiske og psykiatriske afdelinger ses stor fremgang indenfor alle auditerede områder. Langt de fleste har en
målopfyldelse på mere end 95 %. Der udarbejdes handleplaner i de afdelinger, hvor målopfyldelsen ikke er opnået. Både i
psykiatrien og somatiske er nogle afdelinger begyndt at foretage uvarslede audit af hånd- og uniformshygiejne, hvilket har
skabt fokus til forbedringer.

Clostridium difficile infektioner
Igennem 2014 har der fortsat været særlig fokus på Clostridium difficile. Overvågningstallene kan følges løbende på
IHE´s hjemmeside på Intranettet.
Infektions Hygiejnisk Enhed (IHE) overvåger nye og recurrente tilfælde med Clostridium difficile infektioner. Deltagelse i
udbrudsgruppemøderne som afholdes efter behov.
Nøglepersoner i Infektionshygiejne (NP)
Alle regionens somatiske sygehuse og i Psykiatrien er der udpeget nøglepersoner, som på deres respektive afdelinger/
områder dækker alle faggrupper.
Nøglepersonerne indgår som et essentielt led i Hygiejneorganisationens strategi. Der er et godt samarbejde mellem IHE
og nøglepersonerne, som varetager den praktiske implementering, evaluering og kvalitetsudvikling af infektionshygiejniske
indsatsområder.
Der sker en løbende udskiftning af nøglepersoner, og der er nu i alt 303 NP i Region Sjælland. Listen over hygiejnenøglepersoner kan findes på IHE´s intranetside http://intra.regionsjaelland.dk/Faelles/Kvalitet/Infektionshygiejne/Sider/
default.aspx
Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling
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Den regionale uddannelse af NP har været udbudt 2 gange i 2014, hvor henholdsvis 19 (forår) og 21 (efterår) har gennemført
uddannelsen. Begge hold har været overtegnet, og der er derfor flere, der står på venteliste til kommende uddannelse i
2015.
Sjælland:
Der har været afholdt 2 netværksmøder på hvert af regionens somatiske
sygehuse, hvor Region
hygiejnesygeplejersker
og nøglePrævalens og relative andeling af de registrerede infektionstyper ved forår 2014-undersøgelsen
Samlet
prævalens:
7,3%
personer i fællesskab drøfter problemstillinger, ny viden på området, samt muligheder for implementering
af de infektiPræv.: 0,9%
Præv.: 1,2%
onshygiejniske retningslinjer.
Relative andel: 13%
Relative andel: 16%
Psykiatriområdet har holdt én hel temadag.
Præv. NO-UVI, samlet
Landsprævalens undersøgelse for udvalgte sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner
Præv. NO-NLVI, samlet
Patienter er blevet vurderet for, om de havde urinvejsinfektion (UVI), nedre luftvejsinfektion (NLVI), dyb postoperativ
Præv. NO-DPSI, samlet
Præv. NO-SE/BA, samlet
sårinfektion (DPSI) og/eller septikæmi/bakteriæmi (SE/BA), som var erhvervet under indlæggelse.
Der har været afholdt to landsprævalens-undersøgelser i 2014 – en forår og en efterår. For foråret viste en prævalens på
7,3 % og i efteråret 5,8 % for de fire sygehuserhvervede infektioner i Region Sjælland.
Den samlede landsprævalens-undersøgelse for foråret viste en prævalens på 7,7 % og i efteråret 6,5 %. Det må bemærkes,
at med et faldende antal deltagende sygehuse på landsplan, er det tvivlsomt, om den rapporterede prævalens er repræsenPræv.: 2,8%
Præv.: 2,3%
tativ for den nationale forekomst af de fire sygehuserhvervede
infektioner..
Relative andel: 39%
Relative andel: 32%

Psykiatrien deltager ikke i den årlige landsprævalens undersøgelse, på grund af det meget lille antal nosokomielle infektioner. Psykiatrien har fået dokumentation fra IKAS på at monitering skal foregå som en UTH. Psykiatriens hygiejnesygeplejerske overvåger MRSA, Norovirus, VRE, Clostridium difficile og ESBL via MADS-databasen og rådgiver ved eventuelle
tilfælde.
Region Sjælland:
Prævalens og relative andeling af de registrerede infektionstyper ved forår 2014-undersøgelsen
Samlet prævalens: 7,3%
Præv.: 0,9%
Relative andel: 13%

Præv.: 2,8%
Relative andel: 39%

Præv.: 1,2%
Relative andel: 16%

Region Sjælland:
Prævalens og relative andeling af de registrerede infektionstyper ved efterår 2014-undersøgelsen
Samlet prævalens: 5,8%
Præv.: 1,2%
Relative andel: 20%

Præv.: 1,2%
Relative andel: 20%

Præv. NO-UVI, samlet

Præv. NO-UVI, samlet

Præv. NO-NLVI, samlet

Præv. NO-NLVI, samlet

Præv. NO-DPSI, samlet

Præv. NO-DPSI, samlet

Præv. NO-SE/BA, samlet

Præv. NO-SE/BA, samlet

Præv.: 2,3%
Relative andel: 32%

Præv.: 1,4%
Relative andel: 24%

Præv.: 2,1%
Relative andel: 36%

Regionale infektionshygiejniske retningslinjer
De regionale infektionshygiejniske retningslinjer udarbejdes og revideres løbende efter nye nationale
internationale standarder og retningslinjer. Også i 2014 er vores retningslinjer blevet læst og komme
flittigt. Derfor er mange af disse retningslinjer udgivet i nye versioner i D4 i løbet af 2014, efter forsla
Region Sjælland:
ønsker fra brugerne. Alle retningslinjer, som udgives i D4, er godkendt af Forretningsudvalget og
Prævalens og relative andeling af de registrerede infektionstyper ved efterår 2014-undersøgelsen
Samlet prævalens: 5,8%
Styregruppen i Regionshuset, Sorø.
Præv.: 1,2%
Relative andel: 20%

Præv.: 1,2%
Relative andel: 20%

26
Præv. NO-UVI, samlet
Præv. NO-NLVI, samlet
Præv. NO-DPSI, samlet
Præv. NO-SE/BA, samlet
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Regionale infektionshygiejniske retningslinjer
De regionale infektionshygiejniske retningslinjer udarbejdes og revideres løbende efter nye nationale- og internationale
standarder og retningslinjer. Også i 2014 er vores retningslinjer blevet læst og kommenteret flittigt. Derfor er mange af
disse retningslinjer udgivet i nye versioner i D4 i løbet af 2014, efter forslag og ønsker fra brugerne. Alle retningslinjer,
som udgives i D4, er godkendt af Forretningsudvalget og Styregruppen i Regionshuset, Sorø.
Der er udarbejdet i alt 55 retningslinjer i infektionshygiejnisk netbog. I 2014 er der udgivet 3 nye retningslinjer:
• Legionella og andre vandbakterier i brugsvand
• Rengøring af gardiner og andet inventar i sygehusmiljøet
• Vejledning i håndtering af patient, der kan mistænkes for Ebola i Region Sjælland
Hvor sidstnævnte er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom
(EVD), og i samarbejde med det Præhospitale Beredskab i Region Sjælland.
Desuden er der udgivet en ny vejledning som følge af Sundhedsstyrelsens informationsskrivelse om MRSA hos sundhedspersonale:
• Information til sundhedspersonale om Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Der er udarbejdet i alt 13 actioncards, hvoraf ét er udgivet i 2014:
• Mistanke om Ebolavirus
- samt et Ebola isolationsskilt og en vejledning i samarbejde med det Præhospitale Beredskab:
• Iklædning og aftagning af personligt beskyttelsesudstyr, Ebola.
Overvågning i henhold til DDKM version 2, juni 2013
• Overvågning af vandkvaliteten af koldt drikkevand og varmt brugsvand
Der er udgivet en regional infektionshygiejnisk retningslinje som fastsætter grænseværdier og handleplaner for vandkvaliteten af koldt drikkevand og varmt brugsvand. De tekniske afdelinger har ansvaret for at prøverne udføres. Resultaterne
sendes til IHE som sammen med teknisk afdeling laver handleplaner ved afvigelser.
•

Overvågning af rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper
Der bliver løbende udsendt opgørelse til respektive afdelinger om de bakteriologiske målinger ligger indenfor den
nationale og regionale reference.

•

Overvågning af Laminar airflow (LAF) på operationsstuer
Operationsafdelingerne i Regionen bliver løbende holdt orienteret om de overholder de nationale og regionale
referencer.

•

Opfølgning på patienter med MRSA, ESBL, Norovirus, VRE og Clostridium difficile.
Opfølgning foregår ved at hygiejnesygeplejerskerne følger op på nye tilfælde registreret i MADS samt i dialog med de
respektive afdelingen ved behov.

•

Overvågning af luftkvaliteten på Regionens Sterilcentraler.

Der er udarbejdet Kvalitetsmål for infektionshygiejne og Politik og Strategi for infektionshygiejne. Disse
er placeret i infektionshygiejnisk Netbog i D4.

Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling
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Kommunikation og information
Infektionshygiejnisk Nyhedsbrev
Der er udgivet 2 nyhedsbreve i 2014. De er udsendt til alle medarbejdere via mail.
Hjemmeside
Mål for 2013 og 14: Etablering af Infektionshygiejnisk Intranetside
Intranetsiden giver information om særlige fokusområder til personalet på regionens sygehuse.
I 2014 er antallet af besøg på IHE´s intranet side øget med 1485 hits til i alt 3333.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nyheder, sygdomsovervågning, - udvikling samt antibiotikaforbrug. De
infektions¬hygiejniske retningslinjer, pjecer, nyhedsbreve og årsrapporter m.m. er at finde på denne side.
http://intra.regionsjaelland.dk/Faelles/Kvalitet/Infektionshygiejne/Sider/default.aspx
Hygiejneuge i uge 38
Region Sjælland har igen i 2014 deltaget i denne uge. Nøglepersonerne i infektionshygiejne har i denne uge sammen med
deres afdelingsledelser gjort et stort arbejde, ud fra oplæg fra IHE, hvor der er sat fokus på flere indsatsområder indenfor
infektionshygiejne ved forskellige aktiviteter og konkurrencer.n.
Introduktion af nyansat personale
Hver måned har der været afholdt introduktion for alle faggrupper af nyansatte på Slagelse Sygehus, Næstved Sygehus
og Nykøbing Falster Sygehus. Hygiejnesygeplejerskerne underviser i infektionshygiejne, med fokus på håndhygiejne. På
Roskilde – Køge - Holbæk Sygehuse udleveres USB- stick med et samlet introduktionsprogram for infektionshygiejne.
Undervisning
Vi har undervist store dele af personalet på sygehusene:
• MRSA og screening
• Clostridium difficile
• ESBL
• VRE
• Norovirus
• Generelle infektionshygiejniske forholdsregler
• Isolation
• Håndhygiejne
• Arbejdsdragt
• Værnemidler
• Håndhygiejneaudit
• Rengøring og desinfektion
• Bakteriologiske kontrolmålinger på Laminar airflow operationsstuer
• Bakteriologiske vandprøver fra endoskopvaskemaskiner
Undervisning på videregående uddannelser:
Undervisning af nyansatte intensivsygeplejersker i Region Sjælland:Sanne Dragsted
Intensiv specialuddannelse i Region Sjælland og Region Hovedstaden: Sanne Dragsted
Specialerettet undervisning for operationssygeplejersker i Region Sjælland: Anita Schlippe Rasmussen, Sanne Dragsted
og Iben Thomsen:
Nefrologisk grundkursus: Sanne Dragsted.
Akkreditering i juni 2014
Hygiejnesygeplejerskerne på regionens somatiske sygehuse havde en stor opgave op til akkrediteringen i at vejlede personalet i
det infektionshygiejniske område. Regionens somatiske sygehuse er blevet akkrediteret uden kommentarer.
I Psykiatrien har hygiejnesygeplejersken forinden akkrediteringen været rundt på samtlige afdelinger, for at hjælpe nøgle30
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personerne med at sætte fokus på de krav, der er til det infektionshygiejniske område. Der er udarbejdet handlingsplaner
for samtlige afsnit. Psykiatrien er blevet akkrediteret uden kommentarer på det infektionshygiejniske område.
Ombygning og nybyggeri
2014 har været præget af store ombygninger og nybyggerier på alle matrikler. IHE bliver i stor udstrækning inddraget i
projekterne.
Der har på flere af Regionens matrikler været fokus på udskiftning af møbler og andet inventar med henblik på rengøringsvenlige og desinficerbare materialer.
Projekt om vidensdeling i fremtidige sygehusbyggerier i Danmark
Region Sjælland har været repræsenteret ved en hygiejnesygeplejerske.
Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) og de fem regioner har indgået et sundheds- og sygehuspartnerskab.
Konkret er det hensigten at fremme udvikling af løsninger, som er innovative, sundheds- eller effektiviseringsfremmende,
efterspurgt i alle regioner og rummer et globalt markedspotentiale. Målsætningen er at samle efterspørgslen efter nye
innovative generiske løsninger på området for herigennem at bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport hos danske
virksomheder.
Kompetenceudvikling og undervisning
Årsmøder og Studiebesøg
DSFH
Faglig Forum, CEI
KURSUSDELTAGELSE
NHV, diverse moduler, diplom uddannelse i “infektionshygiejne” 1-2
uger internat ad gangen

Sted

Deltagere

Kolding Fjord, november

6

København, maj

5

Sted

Deltagere

Gøteborg i Sverige, forår og efterår

6

4 Hygiejnesygeplejersker har afsluttet deres diplomuddannelse i Infektionshygiejne i efteråret 2014.
med Afsluttende projektarbejder i Smittskydd/Vårdhygien, Nordic School of Public Health.
Udviklingsprojekter udarbejdet i IHE ved:
Iben Thomsen: Nøgleperson i infektionshygiejne – om kompetencer i netværk.
Nina Kling: Hvordan bakker oversygeplejersken op omkring nøglepersonen i infektionshygiejne og fokus på det infektionsforebyggende arbejde i afdelingen?
Sanne Dragsted: Håndhygiejne til patienter og pårørende. Hvilke faktorer har betydning for implementering af infektionshygiejnisk retningslinie for håndhygiejne til patienter og pårørende? – et kvalitativt studie
Mitte Lyse: Operationssygeplejerskers risikooplevelse ved behandling af isolationspatienter på et operationsafsnit.

Årsberetning fra den regionale enhed for MRSA-CD
Af: Anne Bak Zeuthen & Judit Christensen.

MRSA sygeplejerskerne træffes på hverdage i dag tiden, og har opdelt regionens kommuner geografisk i en ”Øst” og en
”Vest” del.
Judit Christensen, varetager ”Øst”: Ringsted, Lejre, Solrød, Greve, Stevns, Odsherred, Roskilde, Holbæk, Køge.
Anne Bak Zeuthen, varetager ”Vest”: Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland.
Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling
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Mål for MRSA enheden
• Smitteopsporing og forebyggelse af spredning af MRSA i henhold til SST’s vejledning.
• Rådgivende i forhold til samarbejdspartnere, samt bistå ved bærer behandling.
• Medvirke til udformning af behandlingsstrategier.
• Koordinere patientforløb i samråd med mikrobiolog og praktiserende læge.
• Vejlede og undervise personalet i primær sektor om MRSA og forebyggelse af smittespredning.
• Forebygge stigmatisering af borgere med MRSA, ved kontakt med sundhedsvæsenet.
• Medvirke til, at borgere i Region Sjælland med MRSA, modtager sundhedsydelser i overensstemmelse med lovgivningen.
• Udlevering af vederlagsfri medicin til MRSA bærer behandling i samarbejde med praktiserende læge og mikrobiolog.
• Afholde 1-2 årlige møder for netværkspersoner fra primærsektor.
• Implementering af SST’s MRSA vejledning til samarbejdspartnere.
MRSA 2014
I Region Sjælland blev der i 2014 registreret 277 nye MRSA tilfælde, hvilket er en stigning på 35 %. Nationalt var stigningen
41 %. Region Sjælland52
tegner
for 8,7
% af de samlede
nationale
MRSA
tilfælde i 2014.
% af sig
MRSA
tilfældene
i Region
Sjælland
er mænd.
52 % af MRSA tilfældene
Region
Sjælland
er mænd.
3 % iaf
tilfældene
er børn
under 2 år.
3 % af tilfældene er børn
under 2 år.
Gennemsnitsalderen
i 2014 var 39,9 år.
Gennemsnitsalderen i 2014 var 39,9 år.

Fordeling af infektionsfokus og bærertilstande:
59 % havde hud, sår eller øre infektioner;
7 % havde eksem
34 % var asymptomatisk bærere
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Fordeling af infektionsfokus og bærertilstande:

Fordeling af infektionsfokus
bærertilstande:
59 % havde og
hud,
sår eller øre infektioner;
59 % havde hud, sår eller
øre infektioner;
7 % havde
eksem
7 % havde eksem
34 % var asymptomatisk bærere
34 % var asymptomatisk bærere

Samfundserhvervede udbrud med MRSA 2014.
Ringsted plejehjem: 4 beboere og 3 personalemedlemmer t032 og t010
Samfundserhvervede
udbrud med MRSA 2014.
Slagelse Kaserne: 3 menige
med t12306

Ringsted plejehjem: 4 beboere og 3 personalemedlemmer t032 og t010
Slagelse Kaserne:
3 menige
med t12306
Der er foranlediget supplerende
hygiejniske
forholdsregler,
på begge steder, der er rådgivet omkring smitteforhold og udført
storpodning af implicerede.

Der er foranlediget supplerende hygiejniske forholdsregler, på begge steder, der er rådgivet omkrin
smitteforhold
og udført
storpodning
af implicerede.
Der er iværksat undervisning
af personalet
og ledelse,
omhandlende:
afbrydelse af smitteveje, korrekt anvendelse af værne-

midler, håndhygiejne, håndtering af rent og urent samt rengøring og desinfektion. Endvidere er tilbudt hjælp til gennemgang
Der
er iværksat undervisning af personalet og ledelse, omhandlende: afbrydelse af smitteveje, korr
af lokale retningslinjer
og procedurer.

anvendelse af værnemidler, håndhygiejne, håndtering af rent og urent samt rengøring og desinfekt
Endvidere
Molekylærbiologisk
typning er
af tilbudt
MRSA hjælp til gennemgang af lokale retningslinjer og procedurer.
Ved molekylærbiologisk undersøgelse på SSI’s referencelaboratorium opnås typebestemmelse.
Der blev i Region Sjælland i 2014 påvist 72 forskellige t-typer, hvor der i 2013 kun30
blev påvist 42 forskellige typer.
Den hyppigst fremkomne type i 2014 var af typerne t011 og t034 relateret til CC 398.
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Klinisk
Mikrobiologiske
Afdeling
Ved molekylærbiologisk undersøgelse på SSI’s referencelaboratorium opnås typebestemmelse.
Region
Sjælland
Der blev i Region Sjælland
i 2014 påvist
72 forskellige t-typer, hvor der i 2013 kun blev påvist 42 forske
typer.
Den hyppigst fremkomne type i 2014 var af typerne t011 og t034 relateret til CC 398.
Hyppigst forekomne t-typer i Region Sjælland 2014
Hyppigst forekomne t-typer i Region Sjælland 2014

CC 398 MRSA
CC 398 er en særlig MRSA stamme, der hovedsageligt findes hos svin og personer med relation til levende svin. Den smitter
primært, ved direkte kontakt til levende dyr. I Danmark er CC 398 i kraftig stigning. I 2014 udgjorde den 40 % af de samlede
nationale tilfælde, hvilket svarer til en stigning på 45 %.
CC 398 MRSA
I Region Sjælland udgjorde denne type 8,8 % af de påviste tilfælde i 2013. I 2014 er dette steget til 33,5 %. Den hyppigste
CC 398 er en særlig MRSA stamme, der hovedsageligt findes hos svin og personer med relation til leve
smittekilde, er stadig kontakt til levende svin.
svin. Den smitter primært, ved direkte kontakt til levende dyr. I Danmark er CC 398 i kraftig stigning.
9 % angiver ingen kontakt til levende svin, eller kontakt til personer der arbejder indenfor området.
2014 udgjorde den 40 % af de samlede nationale tilfælde, hvilket svarer til en stigning på 45 %.
I Region Sjælland udgjorde denne type 8,8 % af de påviste tilfælde i 2013. I 2014 er dette steget til 33,5
Antal CC398 i Region Sjælland 2009-2014.
Den hyppigste smittekilde, er stadig kontakt til levende svin.
9 % angiver ingen kontakt til levende svin, eller kontakt til personer der arbejder indenfor området.

Antal CC398 i Region Sjælland 2009-2014.
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Smittekilder for CC 398 MRSA
Kontakt til levende svin

Antal
59

Kontakt til mink

7

Ingen kontakt til svin

6

Husstandskontakt til person med kontakt
til svin

11

Behandling for bærertilstand med MRSA.
MRSA Enheden udleverer vederlagsfri medicin til MRSA bærerbehandling.
Borgere tilbydes hjemmebesøg. Når borgeren har intakt hud, evt. fri for fremmedlegemer tilbydes behandling for bærertilstand.
Behandling vurderes individuelt, afhængig af hvor bakterien påvises.
Svælgbærere tilbydes topical behandling i 10 dage. Behandling kan gentages 2-3 gange på hinanden efterfølgende, før der
overvejes at tilbyde systemisk behandling.
Behandling og udlevering af medicin foregår i samarbejde med patient, praktiserende læge, og hygiejnesygeplejerske samt
mikrobiolog, i MRSA Enheden.
Samarbejde med kommunerne
MRSA Enheden samarbejder, med alle 17 kommuner i regionen. Alle kommuner har udnævnt netværkspersoner, der
samarbejder med MRSA Enheden.
1- 2 gange årligt indbydes netværkspersonerne til et fagligt arrangement, hvor MRSA er omdrejningspunktet såvel lokalt,
regionalt som nationalt.
De enkelte kommuner har på netværksmøderne mulighed for, at få indsigt i deres lokale status.
MRSA fordelt på kommuner.

I en 2-årig projektperiode er MRSA/CD – enheden udvidet med en regional hygiejnesygeplejerske (Lizet Jorck) med
særskilt fokus på infektioner forårsaget af CD. Hygiejnesygeplejersken er i projektperioden udelukkende beskæftiget med
målopfyldelse
i forbindelse
med projektet
vedrørende–CD,
nemligudvidet
målrettetmed
forebyggelse
af spredning
af CD i primærsektoren
I en 2-årig
projektperiode
er MRSA/CD
enheden
en regional
hygiejnesygeplejerske
(Lizet
og mellem
sektorerne.
Jorck)
med særskilt fokus på infektioner forårsaget af CD. Hygiejnesygeplejersken er i projektperioden
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udelukkende beskæftiget med målopfyldelse i forbindelse
med projektet vedrørende CD, nemlig målrettet
forebyggelse af spredning af CD i primærsektoren og mellem sektorerne.
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Følgende resultater er dokumenteret i projektperioden ved vedholdende og kontinuerligt fokus på opfølgning og undervisning i primærsektoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medarbejderne har fået kendskab til, eller øget kendskab om CD
Stor forebyggende indsats i primær sektor, i forhold til smitte
Øget samarbejdet mellem primær og sekundær sektor om patienter med CD
Øget kendskab til hygiejniske forholdsregler og smittemåder
Øget viden om og fokus på generelle infektionshygiejniske retningslinjer
Øget viden om og fokus på supplerende infektionshygiejniske retningslinjer
Øget fokus på at forhindre smittespredning og dermed på sigt fald i antallet af smittede
Øget opmærksomhed på eventuelle tilbagefald, og dermed tidligere indsats i forhold til vejledning af medarbejderne
om anvendelse af supplerende hygiejniske forholdsregler
Rådgivning af medarbejderne omkring specifikke patientforløb
Rådgivning af praktiserende læger

Projektet har afdækket et stort behov for opfølgende indsats til håndtering af CD i primærsektoren, både i forhold til
håndtering af denne enkelte patient og for forebyggende tiltag til begrænsning af smitte til andre borgere. Indsatsen kræver
specialviden og en målrettet samlet indsats, hvorfor indsatsen søges permanentgjort med en delt finansiering mellem
Region Sjælland og regionens kommuner.
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Following Total Hip Replacement. Two Case Reports. Infectious Diseases in Clinical Practice & Volume 22, Number 4,
July 2014
Bank S, Cattoir V, Lienhard R, Grisold AJ, Thomsen TR, Reinhard M, et al. (Christensen JJ). Recommendations for
optimal detection and identification of Actinobaculum schaalii in urine. APMIS 2014 Oct;122:1043-4.
Kristiansen R, Dueholm MS, Bank S, Nielsen PH, Karst SM, Cattoir V, et al. (Christensen JJ). Complete Genome
Sequence of Actinobaculum schaalii Strain CCUG 27420. Genome Announc 2014 Sep 4;2:e00880-14.
Ingels H, Lambertsen L, Harboe ZB, Marquart HV, Konradsen H, Christensen JJ, et al. Recurrent invasive pneumococcal
disease in children: epidemiological, microbiological, and clinical aspects from a Danish 33-year nationwide survey (19802013). Scand J Infect Dis 2014 Apr;46:265-71.
Kemp M, Bangsborg J, Kjerulf A, Schmidt TA, Christensen JJ, Irmukhamedov A, et al. Advantages and Limitations of
Ribosomal RNA PCR and DNA Sequencing for Identification of Bacteria in Cardiac Valves of Danish Patients. Open
Microbiol J 2013 Dec 27;7:146-151. eCollection@2013.:146-51.
Hegstad K, Giske CG, Haldorsen B, Matuschek E, Schonning K, Leegaard TM, et al. Performance of the EUCAST disk
diffusion method, the CLSI agar screen method, and the Vitek 2 automated antimicrobial susceptibility testing system for
detection of clinical isolates of Enterococci with low- and medium-level VanB-type vancomycin resistance: a multicenter
study. J Clin Microbiol 2014 May;52:1582-9.
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Hansen F, Olsen SS, Heltberg O, Justesen US, Fuglsang-Damgaard D, Knudsen JD, et al. Characterization of thirdgeneration cephalosporin-resistant Escherichia coli from bloodstream infections in Denmark. Microb Drug Resist 2014
Aug;20:316-24.
Hansen F, Johansen HK, Ostergaard C, Arpi M, Hansen DS, Littauer P, et al. Characterization of carbapenem nonsusceptible
Pseudomonas aeruginosa in Denmark: a nationwide, prospective study. Microb Drug Resist 2014 Feb;20:22-9.
Itenov TS, Bangert K, Christensen PH, Jensen JU, Bestle MH. Serum and plasma neutrophil gelatinase associated lipocalin
(NGAL) levels are not equivalent in patients admitted to intensive care. J Clin Lab Anal 2014 Mar;28:163-7.
Dessau RB, Fingerle V, Gray J, Hunfeld KP, Jaulhac B, Kahl O, et al. The lymphocyte transformation test for the diagnosis
of Lyme borreliosis has currently not been shown to be clinically useful. Clin Microbiol Infect 2014 Feb 13;10-0691.
Jensen KH, Dargis R, Christensen JJ, Kemp M. Ribosomal PCR and DNA sequencing for detection and identification of
bacteria: experience from 6 years of routine analyses of patient samples. APMIS 2014 Mar;122:248-55.
Wu H, Moser C, Wang HZ, Høiby N, Song ZJ. Strategies for combating bacterial biofilm infections. Int J Oral Sci. 2014
Dec 12. doi: 10.1038/ijos.2014.65. [Epub ahead of print] Review.
Wu H, Høiby N, Yang L, Givskov M, Song ZJ. Effects of radix ginseng on microbial infections: a narrative review. J Tradit
Chin Med. 2014 Apr;34(2):227-33. Review.
Christensen JJ and Ruoff KL. Aerococcus, Abiotrophia, and Other Aerobic Catalase-Negative, Gram-Positive Cocci.
Chapter in Manual of Clinical Microbiology. American Society of Microbiology. 11 edition. To be released april 2015.
Christensen JJ and Ruoff KL. General Approaches to Identification of Aerobic Gram-Positive Cocci. Chapter in Manual
of Clinical Microbiology. American Society of Microbiology. 11 edition. To be released april 2015.
Anden faglig publikation
F. Scheutz, L. Espenhain, S. Ethelberg, C. Kjelsø, K. Mølbak, K.E.P. Olsen, A.M. Petersen, B. Olesen, J. Engberg, H. Holt,
A. Friis-Møller, L. Lemming, F. Schønning Rosenvinge, J. Prag, T. Ejlertsen Jensen, J.A.L. Kurtzhals & P. Kjældgaard.
Diaréfremkaldende E. coli (DEC) 2000-2012. EPI-NYT uge 10, 2014.

Posters

Carkaci D, Nielsen XC, Christensen JJ, Fuursted K, Andersen PS og Skovgaard O. Aerococcus infective endocarditis: A
pathogenicity study based on comparative genomics and functional genomics of Aerococcus genomes. Forskningens Dag
2014, Næstved Sygehus.
Carkaci D, Madsen TV, Høgh SV, Skov M, Engberg J, og Nielsen XC. Evaluation of BD MAX Atypical Pneumoniae
Assay in a Routine Setting. 22th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, maj
2014 (publication only) og Forskningsdag 2014, Nykøbing Falster.
Carkaci D, Nielsen XC, Christensen JJ, Fuursted K og Skovgaard O. Aerococcus infective endocarditis: A pathogenicity
study based on comparative genomics and a rat model of experimental endocarditis. Roskilde Universitet, Institut for
Natur, System og Modeller’s årlige PhD-dag, januar 2014.
Christensen, J.J.; Nielsen, M.B.; Rasmussen, S.; Dargis, R. Carbapenemase production: application of MALDI-TOF
mass spectrometry for their detection in strains of Enterobacteriaceae and Pseudomonas species. Poster 343. ECCMID,
Barcelona. 2014
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Dargis, R.; Kemp, M.; Christensen, J.J. Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pseudopneumoniae: correct
identification by a multiplex-PCR based on species specific 16S rRNA BP differences. Poster 1448. ECCMID, Barcelona.
2014
Kemp M., Jensen K.H., Meyer C.N., Thomsen T.R., Kommedal O., Dargis R.; Christensen J.J. Underestimation of the
number of different bacterial species in pleural infections’ cultures. Poster. ECCMID, Barcelona. 2014.
Rasmussen L.H.; Dargis R.; Rosenvinge F.; Moser C.; Justesen U.S.; Skovgård O.; Christensen J.J.; Nielsen X.C.
Phylogenetic analysis of Streptococcus mitis and Streptococcus oralis causing infective endocarditis based on house-keeping genes sequences extracted from whole genome sequencing. Oral presentation (by Nielsen XC). ECCMID, Barcelona.
2014.
S.M. van Dorp, A. Kola, M. Behnke, P. Gastmeier, D. Schmid, A. Hajdu, G.A. Kampinga, C. Suetens, E.J. Kuijper on behalf
of the European Clostridium difficile infection surveillance network (Engberg J). Towards a Europe-wide C. difficile
infection surveillance. Poster. ECCMID, Barcelona. 2014.
S.M. van Dorp, A. Kola, M. Behnke, P. Gastmeier, D. Schmid, A. Hajdu, G.A. Kampinga, C. Suetens, E.J. Kuijper on behalf
of the European Clostridium difficile infection surveillance network (Engberg J). C. difficile infections in acute care hospitals –
results of the pilot study of a European surveillance initiative. Poster. ECCMID, Barcelona. 2014.
Jensen BH., Friis-Møller A, Olsen KEP, Engberg J, Petersen AM & Krogfelt KA. Epidemiology and pathological
significance of Enteroaggregative Escherichia coli. Poster. ECCMID, Barcelona. 2014 og ph.d. netværksdag, Københavns
Universitet, 2014.

Legater og fondsmidler

Xiaohui Chen Nielsen og Jens Jørgen Christensen
Projekt: Anvendelse af mikroskopi og dyrkning samt molekylærbiologiske metoder til diagnostisk af nosokomiel pneumoni
hos patienter indlagt på intensiv afdeling - et eksplorativ studie.
Forskningsrådet i Næstved/Slagelse/Ringsted sygehuse: 190.000 Kr.
Derya Carkaci, Xiaohui Chen Nielsen og Jens Jørgen Christensen
Projekt: Aerococcus infektiøs endocarditis: Et patogenesestudie baseret på komparativ genomanalyse og en eksperimentel
dyremodel for endocarditis.
Region Sjælland, Roskilde Universitet, Statens Serum Institut: Lønmidler til Ph.D.
Direktør Kurt Bønnelycke og Hustru Fru Grethe Bønnelyckes Fond: 25.000 kr.
Roskilde Universitets og Region Sjællands fælles forskningspulje: 268.000 kr.
Direktør Jacob Madsen og Hustru Olga Madsens Fond: 10.000 kr.
Forskningsrådet i Næstved/Slagelse/Ringsted sygehusene: 50.000 kr.
Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds ordinære pulje, vinter 2013: 150.000 kr.
Helge Peetz og Verner Peetz & hustru Vilma Peetz Legat: 50.000 kr.
Den Regionale Forskningsenhed/Studieafgift: 20.000 kr.
Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds ordinære pulje, sommer 2014: 75.000 kr.
Forskningsrådet i Næstved/Slagelse/Ringsted sygehusene: 139.000 kr.
Louise Hesselberg Rasmussen, Jens Jørgen Christensen, og Xiaohui Chen Nielsen,
Projekt: Molecular and genomic characterization of bacterial strains belonging to the Mitis group streptococci that are
etiologic agents for infective endocarditis: a pathogentic study.
Forskningsrådet i Næstved/Slagelse/Ringsted sygehusene og Roskilde Universitet (RUC): Lønmidler til Ph.D.
Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: 40,000 til studieafgift.
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Mie Birgitte Frid Jensen
Projekt: Clostridium difficile – et molekylært epidemiologisk studie (CDME studiet).
Region Sjælland og Roskilde Universitet (RUC): Lønmidler til ph.d.
Jørgen Engberg og Henrik Friis i samarbejde med Køge Sygehus og Hvidovre Hospital.
Projekt: Mikrobiotisk manipulation af den intestinale mikrobiota som forebyggelse og behandling af recidiverende
Clostridium difficile infektioner.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: 2.998.000 kr.
Jørgen Engberg
Projekt: Epidemiology and pathological significance of Enteroaggregative Escherichia coli ved BH Jensen.
Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond: 50.000 kr.
Ram B. Dessau
Den Regionale Forskningsenhed. 3 måneder stipendium (løn) til skriveorlov. Færdiggørelse af artikler om Borrelia serologi.
Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje har opnået et tilsagn om støtte for kr. 60.000. ”Afprøvning af
multiplex metode til serologisk diagnostik af infektion med Borrelia burgdoferi”.

Undervisning og foredrag

Jørgen Engberg
Årsmøde i Dansk Selskab for Infektionsmedicin, maj. 2014, Hindsgavl. Bakterielle mave-tarminfektioner - aktuelle
udfordringer og nye behandlingsmuligheder.
DSKM Tarmbakteriologisk møde, juni 2014 Skejby Sygehus. Status for CDI og aktuelle projekter, Region Sjælland.
Staff meeting Slagelse Sygehus, september 2014. Listeria udbrud.
Henrik Friis
”Rationel brug af antibiotika i almen praksis” i 7 heldagskurser for IRF/lægemiddelstyrelsen.
Xiaohui Chen Nielsen
Staff meeting Slagelse Sygehus: Ebola virus disease. September 2014
Temadag, Hæmatologisk afdeling, Roskilde. Januar 2014
Foredrag: Phylogenetic analysis of Streptococcus mitis and Streptococcus oralis causing infective endocarditis based on
whole genome sequences. 24th ECCMID, Barcelona, Spanien, maj 2014 og NSCMID, Bergen, Norge, september 2014
Jens Jørgen Christensen
Undervist på specialespecifikt kursus (Urologisk mikrobiologi) i: Akutte og kroniske infektioner i urinveje og mandlige
genitalier. Antibiotikaprofylakse ved urologiske procedurer og operationer. Sjældent forekommende urogenitale infektioner
(TB, parasitter mm). Oktober 2013. Roskilde Sygehus.
Undervist på A-kursus i Molekylærbiologi (Klinisk Mikrobiologi): DNA sekventering i bakteriel taxonomi og fylogeni.
Alternative targets for bakteriel identifikation. Odense, april 2013
Medarrangør af møde i regi af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi omhandlende ”Anvendelse af MALDI-TOF
massespektrometri i klinisk mikrobiologi”, Slagelse, januar 2013.
Mie Birgitte Frid Jensen
Indlæg om eMLVA af C. difficile ved DSKM Tarmbakteriologisk møde, 11. juni 2014.
Tina Vasehus Madsen (molekylærbiolog)
Har været medarrangør af og underviser på ”PCR-kursus”, del 1, Odense 22. oktober 2014.
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Projekter

Derya Carkaci, Jens Jørgen Christensen og Xiaohui Chen Nielsen
Projekt titel: Aerococcus infektiøs endocarditis: Et patogenesestudie baseret på komparativ genomanalyse og en eksperimentel dyremodel for endocarditis.
Louise Hesselberg Rasmussen, Jens Jørgen Christensen og Xiaohui Chen Nielsen
Titel: Molecular and genomic characterization of bacterial strains belonging to the streptococci and related genera (catalasenegative, Gram-positive cocci) that are etiologic agents of infective endocarditis: a pathogenicity study.
Xiaohui Chen Nielsen , Jens Jørgen Christensen, Henrik Planck og Lone Poulsen
Anvendelse af mikroskopi og dyrkning samt molekylærbiologiske metoder til diagnostisk af nosokomiel pneumoni hos
patienter indlagt på intensiv afdeling - et eksplorativ studie.
Alloplastik-infektioner med urinvejsbakterier: Forløb og profylakse. Karin B. Hansen, Ole Heltberg.
Lunge- og pleurainfektioner med Fusibacterium sp. Katrine Johannesen, Uffe Bødtger, Ole Heltberg.
Preventing Community-associated Epidemic MRSA from Impacting Global Health Care Systems
Synopsis Protocol (Hvidovre Hospital) (Ole Heltberg Project collaborator, Slagelse Sygehus).
Enteroaggregative E. coli (EAEC) som årsag til gastroenteritis. Betina Jensen, Andreas Munk Petersen, Jørgen Engberg
& Karen Krogfelt.
ClosER Study Group (including Engberg J.): Pan-European Longitudinal Surveillance of Antibiotic Resistance among
Prevalent Clostridium difficile Ribotypes.
ECDIS pilot study. European Clostridium difficile infection surveillance (ECDIS) network (including Engberg J.) on C.
difficile infections in acute care hospitals.
Ram Dessau. Diverse projekter omkring Borrelia serologi, Samarbejde med SSI om overvågning af Neuroborreliose,
Sambarbejde med Ryhov Sygehus i Jonköping om Biobank og kvalitetskontrol af Borrelia serologi, Deltagelse i Europæisk
Netværk om Borrelia serologi (ESGBOR/ESCMID). Deltagelse i planlægning af EU ansøgning om inter-regional midler
Scandtick samarbejde.
Ina Sleimann Petersen: Treatment of rhinopharynx with bactroban in patients with chronic MRSA colonization?
Barbara Holzknecht, Rimtas Dargis, Michael Pedersen, Jens Jørgen Christensen KMA, Slagelse og Herlev.
”Erfaringer med brug af MALDI-TOF til typning af Vancomycin resistente Enterokokker i en udbrudssituation”. MALDI
TOF MS møde afholdt af DSKM maj 2014 på SSI København.
Mikkel Benjamin Nielsen, Sussie Rasmussen, Rimtas Dargis og Jens Jørgen Christensen, KMA Slagelse.
Carbapenemase produktion: Applikation af MALDI-TOF MS ved detektion I stammer tilhørende Enterobacteriaceae
og Pseudomonas species. MALDI TOF MS møde afholdt af DSKM maj 2014 på SSI København.
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Tillidshverv

Henrik Friis
Medvejleder for ph.d.-studerende Mette Louise Gyhrs, Pædiatrisk afd., Holbæk Sygehus: Projekttitel: Probiotikas effekt
på infektioner hos småbørn.
Redaktør af pro medicin.dk og ansvarshavende redaktør af min medicin.dk
Jørgen Engberg
Hovedvejleder for ph.d.-studerende Mie Birgitte Frid Jensen, Klinisk mikrobiologisk afd., Slagelse Sygehus, SSI og RUC:
Clostridium difficile - et molekylær epidemiologisk studie (CDME studiet).
Næstformand i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.
Opponent på ph.d.: Maike Koningstein: The interaction between human antimicrobial use and the risk of foodborne
zoonotic bacteria. DTU, 2014.
Medlem af forskningsrådet ved Næstved/Slagelse/Ringsted sygehus.
Reviewer for Emerging Infectious Diseases og APMIS.
Xiaohui Chen Nielsen og Jens Jørgen Christensen
Hovedvejledere for ph.d. studerende Louise Hesselberg Rasmussen, Klinisk mikrobiologisk afd. Slagelse Sygehus, BGI
og RUC: Molecular and genomic characterization of bacterial strains belonging to the streptococci and related genera
(catalase negative, Gram positive cocci) that are etiologic agents for infective endocarditis: a pathogenicity study
Hovedvejledere for ph.d. studerende Derya Carkaci, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, Roskilde Universitet,
Statens Serum Institut og Beijing Genomics Institute: Aerococcus infektiøs endocarditis: Et patogenesestudie baseret på
komparativ genomanalyse og en eksperimentel dyremodel for endocarditis.
Jens Jørgen Christensen
Medlem af Uddannelsesudvalg under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.
Medlem og medinitiativtager til MALDI TOF MS gruppe under DSKM
Medvejleder for ph.d. studerende Helene Ingels, Statens Serum Institut. Projekt titel: Invasive pneumococcal disease in
children – host factors and vaccine response. PhD forsvaret juni 2014.
Medlem af styregruppen for Dansk bakteriel meningitis gruppe (DBMG)
Reviewer for Ugeskrift for Læger, APMIS og Journal of Clinical Microbiology.
Xiaohui Chen Nielsen
Medlem af styregruppen for Dansk bakteriel meningitis gruppe (DBMG).
Reviewer for International Journal of Bacteriology og Folia Microbiologica.
Ram Dessau
Sekretær, ESCMID Study Group for Lyme Borreliosis (ESGBOR). www.escmid.org/esgbor .
Medlem af det regionale forskningsudvalg, Region Sjælland
Medlem af styregruppe vedr. forskningssamarbejde på Sundhedsområdet mellem Region Sjælland og Roskilde Universitet
(RUC).
Medlem af repræsentantskabet og forretningsudvalget for Den Danske Mikrobiologi Database (Statens Serum Institut).
Ina Sleimann Petersen
Formand for Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne.
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