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Indledning
Klinisk mikrobiologisk afdeling i Slagelse og i Nykøbing F har i 2015 undersøgt 456.598 prøver hvilket er en stigning på
knapt 9 % i forhold til 2014.
Afdelingen er meget forskningsaktiv, en ph.d. studerende har i 2015 forsvaret sin afhandling om molekylær epidemiologiske
undersøgelser af Clostridium difficile infektioner og aktuelt er afdelingens læger vejledere for 5 ph.d. studerende. Tre studier
arbejder med helgenomsekventering på bakterier, der er årsag til endocarditis, i samarbejde med DTU og Beijing Genomics
Institute (BGI), som er førende indenfor gensekventering, og 2 studier undersøger effektiviteten af Fækal Mikrobiotika
Terapi (”fæces transplantation”) til Clostridium difficile infektioner i samarbejde med Køge Sygehus og Hvidovre Hospital.
Afdelingen har indledt et samarbejde med Beijing University Shenzhen Hospital i Kina mhp. udveksling af erfaring indenfor
forskning og uddannelse.
En af afdelingens overlæger er lektor ved Syddansk Universitet og en anden er per 1. januar 2016 blevet ansat som professor
ved Københavns Universitet. Dette vil i høj grad gøre at afdelingens forsknings muligheder og aktivitet vil bliver forøget
markant.
Vi har i 2015 arbejdet med Lean, hvor vi med kvalitets nøgle punkter (KPI), herunder KPI med fokus på ”værdi for borgeren”
projektet. I forbindelse med tavlemøderne er fremkommet mange gode ideer fra medarbejderne, som løbende er behandlet i
arbejdsgrupper. Vi er kommet godt i gang med brugeroplevet kvalitet, hvor vi er i gang med det andet forløb.
I 2015 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. Ud over forberedelsen til nyt laboratorium på Køge universitetssygehus har
afdelingen været meget involveret i sygehushygiejniske problemstillinger.
Infektionshygiejnisk Enhed er en del af Klinisk Mikrobiologisk afdeling, hvor 7 hygiejnesygeplejersker varetager den
infektionshygiejniske indsats på de 6 somatiske sygehuse og Psykiatrisygehuset. Hygiejnesygeplejerskerne er fysisk
tilstede på hvert sit sygehus, men sikrer fælles udmeldinger via en ugentlig fælles arbejdsdag. Gennem den regionale
infektionshygiejniske netbogs mange retningslinjer og actioncards sikres ensartet niveau på sygehusene. Uden for
sygehusene varetager MRSA enheden indsatsen overfor MRSA, som er steget kraftigt pga den stigende forekomst af ”svine
MRSA”.
Vi har desuden været med i udviklingen i Sundhedsplatformen, i samarbejde med kollegerne fra Region Hovedstaden, og har
fundet gode løsninger på fælles specialespecifikke problemstillinger.
Vi har i flere år været ISO 9001 certificeret og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001, men arbejder nu mod at
blive akkrediteret efter ISO 15189. Det er et meget stort arbejde, hvor mange aspekter af afdelingens funktioner skal
dokumenteres, valideres og verificeres.

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, prøvekvalitet og brugeroplevet kvalitet 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 2016.
Det helt store indsatsområde bliver akkrediteringen efter ISO 15189, hvor vi i første omgang går efter at få nogle få analyser
der dækker hovedområder i laboratoriets drift akkrediteret. Efterfølgende vil vi udvide med de øvrige analyser, med den
erfaring den første akkreditering har givet.
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Mål for 2016
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.

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 incl. Ringsted

414

Næstved

272

Slagelse

294

Nykøbing F.

240

Ialt Sygehuse

1826

Psykiatrien

385

Ialt Region Sjælland

2211

Afdelingens organisation 2015
HF

ISP

BLR

RD

JE

PKH

BH

RK

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 (MF)
Afdelingsbioanalytiker Rie Kjølsen (RK) Tiltrådt 1. november 2015
AFDELINGENS FASTE UGENTLIGE KONFERENCER
HOLBÆK
SYGEHUS

ROSKILDE
SYGEHUS

Intensiv afd.
(2 ugentlige)

Intensiv afd.
(2 ugentlige)

Ortopædkir. afd.
(2 ugentlige)

KØGE
SYGEHUS

NYKØBING F.
SYGEHUS

Intensiv afd.

NÆSTVED
SYGEHUS

SLAGELSE
SYGEHUS

Intensiv afd.

Intensiv afd.

Intensiv afd.
(5 ugentlige)

Infektionsmedicinsk Ortopædkir. afd.
afd. (B92)

Ortopædkir. afd.

Onkologisk afd. 12

Ortopædkir. afd.

Pædiatrisk afd.

Pædiatrisk afd.

Kirurgisk afd. A1

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)

Gastroenterologisk
afd. M2

Geriatrisk afd.

Kirurgisk afd.

Hæmatologisk afd.
H60

Rheumatologisk
afd. M6

Akut modtage afd.
434

Gastroenterologisk
afd. B5
Lungemedicinsk
afd. B1

Geriatrisk afd.

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

Andre
sygehuse,
psykiatri
og andet

Holbæk

Køge

Nykøbing F

Næstved

2013

2.009

36.134

29.303

32.331

46.245

2014

3.834

38.842

29.065

31.159

2015

6.324

41.701

31.810

31.094

Praksis

Total

Stigning
i%

Roskilde

Slagelse

162.065

56.201

41.257

405.545

13,4%

38.442

177.518

58.817

42.159

419.837

3,5%

37.463

206.602

60.947

40.657

456.598

8,8%

2014 afviger fra tallene i sidste års rapport – dette skyldes ny beregning p.g.a. analyseomlægninger. 2014
er i denne rapport udregnet på samme vis som 2015.
6
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Tabel 2. Udvikling i prøvetal fordelt på undersøgelser og materialer.
Udersøgelse/materiale

2014

2015

Udvikling 2014 til 2015

108.906

118.590

9%

Urin (dyrkning/resistens)

72.361

81.282

12%

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

55.759

67.174

20%

Chlamydia trachomatis (PCR)

38.076

40.409

6%

Blod: (dyrkning/resistens/mikroskopi)

Tarmpatogene bakterier: (dyrkning/resistens)

18.818

16.561

-12%

Luftvejssekreter (dyrkning/resistens/mikroskopi)

12.006

13.291

11%

11.767

9.948

-15%

Diarréfremkaldende E. coli (dyrkning/PCR)

5.737

5.062

-12%

CMV ab (ELISA)

7.502

8.394

12%

Borrelia ab (ELISA)

7.372

8.760

19%

Clostridium difficile (PCR)

7.256

8.055

11%

Multiresistente stafylokokker (MRSA)(dyrkning/resistens)

8.288

8.130

-2%

Parvovirus B19 ab (ELISA)

5.007

4.635

-7%

Diverse miljøprøver herunder trombocytkoncentrat

6.569

6.317

-4%

Parasitter (mikroskopi)

5.122

5.070

-1%

Hepatitis A ab (ELISA)

3.112

2.786

-10%

Mycoplasma pneumoniae ab (ELISA)

2.492

3.220

29%

Helicobacter pylori ag (ELISA)

3.814

4.234

11%

Toxoplasmose ab (ELISA)

2.300

3.057

33%

Neisseria gonorrhoeae (dyrkning/resistens)

2.304

2.577

12%

Rubella ab (ELISA)

1.606

1.777

11%

Væv/væsker (dyrkning/resistens, mikroskopi)

Hæmolytiske streptokokker gr. B (dyrkning/resistens)

1.784

1.091

-39%

Neuroborreliose (ELISA)

1.003

1.244

24%

LUT

1.805

2.043

13%

Chlamydia pneumoniae ab (ELISA)

372

484

30%

Mycoplasma- og Clamydophila pn.(PCR)

1.230

1.062

-14%

Kateterspidser (dyrkning/resistens)

1.127

1.176

4%

PUT

1.756

1.950

11%

HSV1-2 og VZV (PCR)

4.229

5.204

23%

Atypisk pneumoni (PCR)

1.175

2.961

152%

Børneorm (mikroskopi)

779

841

8%

S-TB gammainterferon

1.046

807

-23%

Dermatofytter (PCR)

4.902

5.427

11%

Varizella zoster ab (ELISA

527

563

7%

Malaria (mikroskopi)

500

343

-31%

Herpes simplex ab (ELISA)

386

369

-4%

Trichomonas vaginalis (dyrkning)

294

162

-45%

1.031

876

-15%

Influenza (PCR)
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RSV (immunflourescensmikroskopi)

73

186

155%

Actinomyces (dyrkning)

142

85

-40%

Mycobakterier (mikroskopi)

255

234

-8%

Div. specialdyrkninger:

57

66

16%

Legionella (PCR)

54

68

26%

Enterovirus (PCR)

101

93

-8%

5.531

5.703

3%

Gærsvamp, dyrkning + ID (dyrkning/resistens)

711

448

-37%

16S/18S rRNA (PCR)

257

227

-12%

Bordetella partussis/parapertussis (PCR)

406

542

33%

Vancomycinresistente enterokokker (VRE)(dyrkning, resistens)

273

195

-29%

21

48

129%

Eppstein-Barr ab (ELISA)

Malassezia, mikroskopi
Skimmelsvamp, dyrkning (dyrkning, mikroskopi, resistens)

17

42

147%

1.819

2.729

50%

419.837

456.598

9%

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

RESSOURCER
Budget og personale

Budget 2015
STILLINGER

PERSONALE

DRIFT

TOTAL BUDGET 2015

45.526.000

25.332.000

70.858.000

PERSONALEFORBRUG 2015

Afdelingsledelse

2

Læger (overlæger+ reservelæger)

9

Molekylærbiolog

1

MRSA hygiejnesygeplejersker

2

Hygiejnesygeplejersker

7

Bioanalytikere

72

Studiemedhjælpere

11

Kontorpersonale
I alt

8
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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
2015

Bakteriologi

Resistensbestemmelse

Fæces parasitter

Blod parasitter

32

137

16

8

Score KMA Slagelse i procent af mulig
score

97,1

98,9

89,5

70

Score KMA Nykøbing F i procent af mulig
score

95,5

99,5

68,4

95

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

96,4

99,2

79,0

82,5

Gennemsnitlig score alle danske
laboratorier i procent af mulig score

95,3

97,9

78,8

89,1

KMA Slagelse / alle lab. DK

1,018

1,010

1,135

0,786

KMA Nykøbing F / alle lab. DK

1,001

1,016

0,868

1,067

KMA SL+NF / alle lab. DK

1,012

1,013

1,002

0,926

Antal scorede prøver

Afdelingen har i 2015 deltaget i følgende kvalitetspaneler baseret på molekylærbiologiske teknikker:
QCMD 2015 Legionella pneumophila DNA EQA Programme (10 prøver, heraf 8 core-prøver).
QCMD 2015 Chlamydophila pneumoniae & Mycoplasma pneumoniae EQA Programme (12 prøver, heraf 8 core-prøver).
QCMD 2015 Influenza virus A and B RNA EQA Programme (10 prøver, heraf 6 Influenza A core-prøver og 4 Influenza B
core-prøver).
QCMD 2015 Varicella-Zoster virus DNA EQA Programme (5 prøver, 2 gange årligt, med henholdsvis 4 og 3 core-prøver).
QCMD 2015 Herpes simplex virus DNA EQA Programme (5 prøver, 2 gange årligt, med henholdsvis 5 og 3 core-prøver).
QCMD 2015 Norovirus RNA EQA Programme (10 prøver, heraf 7 core-prøver).
QCMD 2015 Bordetella pertussis DNA EQA Programme (10 prøver, heraf 7 core-prøver).
QCMD 2015 Clostridium difficile DNA EQA Programme (10 prøver, heraf 6 core-prøver).
Core-prøverne i QCMD-panelerne skal scores korrekt for, at man kan godkende kvalitetsafprøvningen.
NEQAS 2015 Virus i spinalvæske (6 prøver, 2 gange årligt).
NEQAS 2015 Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae (4 prøver).
2015

Core-prøver
Vores resultat

L. pneumophila

100%

C. pneumoniae

100%

M. pneumoniae

100%
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Influenzavirus A

100%

Influenzavirus B

100 %

Varicella-Zoster virus, 1. udsendelse

100%

Varicella-Zoster virus, 2. udsendelse

100%

Herpes simplex virus, 1. udsendelse

100%

Herpes simplex virus, 2. udsendelse

100%

Norovirus

100%

B. pertussis

100%

C. difficile

100%

Virus i spinalvæske, 1. udsendelse

100%

Virus i spinalvæske, 2. udsendelse

100%

C. trachomatis*

100%

*Afdelingen undersøger ikke for N. gonorrhoeae ved hjælp af molekylærbiologiske teknikker.
Afdelingen har i 2015 deltaget i følgende kvalitetspanel STEC/VTEC EQA-6 fra SSI omfattende 15 DEC stammer
2015

Påvisning af virulens gener
Vores resultat

EPEC*

93 %

VTEC**

100 %

EAEC

100 %

ETEC

100 %

EIEC

100%

*En eae positiv stamme blev initialt ikke påvist hos os. Ved gentest kunne genet påvises.
**VTx2 positiv VTEC stamme havde tillægs genet elt og dette gen blev ikke påvist hos os, og kunne heller ikke påvises ved
gentest. Stamme kan have tabt plasmid med dette gen.
Serotypning var 100 % korrekt for serotyper forefindende i SSI standard pool antisera.
Malaria diagnostik
Klinisk Mikrobiologisk afd. har siden 2012 haft en formaliseret kvalitetssikring af malaria diagnostikken. Formålet med
dette tiltag er:
• At sikre, at malaria diagnostikken er på et højt fagligt niveau.
• At sikre ved regelmæssig træning, at alle bioanalytikere, der indgår i tilkaldevagt, vedligeholder deres kompetencer
inden for malaria diagnostik.
• At sikre at KMA opfylder egne kvalitetsmål inden for malaria diagnostik.
To gange årligt (i maj og november) undersøges 5–10 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
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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/forkert 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:
• Alle bioanalytikere, der indgår i tilkaldevagt, deltager i øvelsen.
• Sammenlagt score for de bioanalytikere, der går i vagt, er minimum 85 % af maksimal score.
• Sammenlagt P. falciparum score for de bioanalytikere, der går i vagt, er minimum 90 % af maksimal score.
• Antallet af alvorlige fejl er nul.
Resultaterne for 2014 og 2015 fremgår af nedenstående tabel:
Deltagelse

Score i procent
af maksimal score

P. falciparum
score i procent
af maksimal
score

Antal alvorlige
fejl

Maj 2014

14/15

84

97

0

November 2014

14/15

92

89

0

Maj 2015

15/15

83

93

0

November 2015

14/14

78

96

2

Resultaterne for 2015 er ikke tilfredsstillende, og der planlægges intensiveret undervisning i malaria diagnostik i 2016.

Ændringer i diagnostik og teknologi
Nye molekylærbiologiske analyser
I efteråret 2015 blev atypisk pneumoni (L. pneumophila, M. pneumoniae og C. pneumoniae) overflyttet til en samlet
analysepakke på en fuld-automatisk PCR platform (BD MAX). Overflytningen har medført kortere svartider til gavn for
patienterne og der undersøges nu for atypisk pneumoni på alle hverdage.
I december 2015 blev undersøgelse for respiratorisk syncytial virus (RSV) overflyttet fra nuværende fluorescens mikroskopi
undersøgelse til fuld-automatisk PCR platform (GeneXpert). Samtidig blev analysen for RSV inkluderet i en pakke med
influenzavirus A og B. Overflytningen og sammenlægningen med influenzavirus har medført en hurtigere svartid og en
meget nemmere analyse.
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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 inklusiv i 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 over for 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 netop disse stammer har en tendens til at sprede sig på sygehuse, specielt K. pneumoniae.
I 2014 var der 435 patienter med ESBL. I 2015 var der 485 heraf 75 med K. pneumoniae. Co-resistens for både gentamycin og
ciprofloxacin er faldet lidt (figur nedenfor). Den infektionshygiejniske håndtering af de co-resistente infektioner med isolation
i sygehus regi synes derfor at være effektivt. Mere generelt er ESBL E. coli et stigende problem i isolaterne modtaget fra
almen praksis. Disse stammer er formentlig i højere grad levnedsmiddelbårne og samfundserhvervet. Fund af ESBL bakterier
i kød er dog faldet fra 60% til 20% i kød efter det frivillige stop i brugen af cefalosporiner i svineproduktionen (DANMAP
2014)
Antallet skal dog sættes i det perspektiv, at der var 5,4% ESBL ud af det samlede antal på 47153 førstegangs isolater af
E. coli og K. pneumoniae i hele perioden fra 2010-15. Andelen af isolater med ESBL udviser ingen stigning i perioden.
Men ESBL er fortsat et væsentligt problem og udviklingen i udlandet kan 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.
Antal ESBL E. coli og K. pneumoniae fra 2010-2015. Der er talt det første isolat fra hver patient i perioden fordelt på afsender.
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CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Med det formål at nedbringe antallet af infektioner med CD, har en arbejdsgruppe under Infektionshygiejnisk Enhed
(IHE) udarbejdet en regional handlingsplan til bekæmpelse CD, og de enkelte sygehuse har i 2015 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
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I 2015 er der på 5 af regionens 6 sygehus registreret et fortsat fald i nye CD tilfælde, mens der i almen praksis er en moderat
stigning. 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.
Vancomycin resistente enterokokker (VRE)
Siden slutningen af 2012 er der set en markant stigning af vancomycin resistente enterokokker (VRE) i Region Sjælland.
Det drejer sig om Enterococcus faecium som bærer resistensgenet vanA. Fra januar 2015 til slutningen af 2015 blev der
diagnosticeret VRE i kliniske prøver fra 86 patienter og fordeler sig på alle hospitaler i Region Sjælland.
Antal af nye VRE patienter i Region Sjælland fra 2010 til 2015, kvartalsvis.
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Omkring trefjerdedel af patienterne er blevet vurderet som værende udelukkende koloniseret, men der er set alvorlige
infektioner, herunder flere bakteriæmi tilfælde og intra-abdominale infektioner. Behandlingen af infektioner med VRE er
kompliceret, fordi kun få antibiotika med potentiel alvorlige bivirkninger kan bruges (Linezolid, Daptomycin, Tigecyclin).
Som en del af smitteopsporing og udbrudshåndtering bliver VRE udviklingen tæt overvåget på Klinisk Mikrobiologisk
afdeling og i den Infektionshygiejniske Enhed og ved ophobning af tilfælde på bestemte sygehusafsnit bliver der iværksat
screening af alle indlagte patienter på de pågældende afsnit. Dette blev gennemført 8 gange i løbet af året 2015, hvor der i
alt blev podet 122 patienter og 20 patienter blev fundet koloniseret med VRE.
VRE udgør et infektionshygiejnisk indsatsområde: VRE patienter skal isoleres (gældende fra 1. december 2015). Der udføres
slutdesinfektion med Glosair maskine. På afsnit med ophobning af VRE tilfælde er der blevet udarbejdet individuelle
handlingsplaner med udgangspunkt i undervisning af personale og øget rengøring og desinfektion, på flere afsnit er alle
stuer blevet desinficeret med Glosair maskinen.
Carbapenem resistente bakterier
Carbapenemer tilhører gruppen af beta-laktam antibiotika og er karakteriseret ved at have et meget bredt spektrum
omfattende næsten alle Grampositive og Gramnegative bakterier.
I Danmark er der de seneste år registreret en øget forekomst af carbapenem resistente bakterier. Det er særligt inden for
gruppen af enterobakterier men er også set hos Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii. En væsentlig del af
denne resistens skyldes carbapenemaser, hvor de hyppigste er Imipenemase (IMP), K. pneumoniae carbapenemase (KPC),
Oxacillinase (OXA), Verona integron-kodet metallo-β-lactamase (VIM) og New Delhi metallo-β-lactamase (NDM). Carbapenem
resistente bakterier er ofte multiresistente, hvilket betyder, bakterierne kun kan behandles med få eller ingen antibiotika.
Den første carbapenemase producerende bakterie blev fundet i Danmark i 2008. I de følgende år var antallet fortsat lavt,
og så sent som i 2012 blev der kun registreret fire enterobakterier. Siden er der sket en foruroligende stigning og således
registreret 35 bakterier i 2013, 55 bakterier i 2014 (DANMAP 2013 og DANMAP 2014) og 92 i 2015 (personlig meddelelse,
A. Hammerum, Statens Seruminstitut).
I Region Sjælland blev den første carbapenemase producerende bakterie fundet i 2014. I alt blev der fundet fem bakterier
hos fire patienter. Alle bakterier tilhørte gruppen enterobakterier. I 2015 blev der registreret 15 bakterier hos 15 patienter.
De femten bakterier fordelte sig på ti enterobakterier, en Pseudomonas aeruginosa og fire Acinetobacter baumannii. Tre
af patienterne var blevet smittet i udlandet, i hhv. Thailand og Sydeuropa, hvor forekomsten af carbapenemase producerende
bakterier er væsentlig højere end i Danmark. For de øvrige patienter var smittekilden ukendt.
Forekomsten af de forskellige carbapenemaser fordelt på bakterieart fremgår af nedenstående figur.
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Al brug af carbapenemer medfører pga. deres brede spektrum selektion af resistente bakterier. Det er derfor vigtigt, at
anvendelse af carbapenemer reserveres til behandling af infektioner med multiresistente bakterier, hvor mindre
bredspektret behandling er utilstrækkelig.

Biosikring
Center for Biosikring og Beredskab (CBB) er den nationale myndighed på biosikringsområdet. Siden 2009 har det
ikke været tilladt for nogen i Danmark at besidde eller arbejde med komponenter, der kan bruges til fremstilling af
biologiske våben, uden en tilladelse fra CBB. Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling er godkendt til at kunne
udføre diagnostisk udredning (på lokaliteterne i såvel Slagelse som Nykøbing Falster) og besidde visse kontrolbelagte
biologiske stoffer (lokaliteten i Slagelse). For at opnå tilladelse til diagnostisk udredning og især tilladelse til at besidde
kontrolbelagte biologiske stoffer skal man opfylde en række krav til bl.a. arbejdets formål, uddannelse af personalet,
fysiske sikringsforanstaltninger på virksomheden samt årligt indsende beretning om aktiviteter af bio-sikringsmæssig
relevans. Godkendelse til diagnostisk udredning er ikke tidsbegrænset. Godkendelse til at måtte besidde kontrolbelagte
biologiske stoffer er 5-årige og her ved udgangen af året har afdelingen fået fornyet tilladelsen til fortsat besiddelse af
de for afdelingen relevante biologiske stoffer. I juni 2015 var der anmeldt besøg fra Center for Biosikring og Bioberedskab,
Statens Serum Institut, på lokaliteten i Nykøbing Falster og i november måned uanmeldt besøg på lokaliteten i Slagelse.
Ved begge besøg fandtes ingen væsentlige anmærkninger.
I forbindelse med temadag for den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling i november måned stod Center for Biosikring
og Bioberedskab for to gode og interessante indlæg om dels centerets aktiviteter og dels om forhold relateret til diagnostisk
udredning samt besiddelse af kontrolbelagte stoffer (Per Brunhøj og Steen Giese).

Antibiotika forbrug
Nedenstående figurer viser forbruget af udvalgte antibiotika i Region Sjælland i 2015.

Der har i årene 2012 og 2013 været et stort og ret ensartet fald i forbruget af cefuroxim på alle Regionens store sygehuse.
I 2014 og 2015 har der været mindre udsving i forbruget. Samlet er forbruget de to sidste år faldet yderligere 8 %. Det
gennemsnitlige forbrug på de seks sygehuse er i perioden 2011 til 2015 faldet med 70 %.
Det gennemsnitlige forbrug på de seks sygehuse var i 2015 på 48 DDD per 1000 sengedage, hvilket fortsat er langt under
halvdelen af det gennemsnitlige forbrug af 2. generations cefalosporiner på danske hospitaler i 2014, hvilket var 117 DDD
per 1000 sengedage (DANMAP 2014).
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En stor stigning i kinolon forbruget i 2014 er i 2015 efterfulgt af et overraskende stort fald på 12 %. Faldet er sket på samtlige seks sygehuse, størst på Nykøbing sygehus, hvor faldet har været på næsten 24 %. Forbruget i 2015 er 4 % mindre end
forbruget i 2011. Forbruget på Roskilde sygehus er dog i samme periode steget med 36 % og er i dag næsten to en halv
gang så højt som det gennemsnitlige forbrug på de øvrige fem sygehuse.
Det gennemsnitlige forbrug af ciprofloxacin på de seks store sygehuse i 2015 var 61 DDD per 1000 sengedage. Det totale
kinolon forbrug er ca. 10 % større svarende til 67 DDD per 1000 sengedage. Det gennemsnitlige forbrug af kinoloner på
danske hospitaler var i 2014 99 DDD per 1000 sengedage (DANMAP 2014).

Det gennemsnitlige meropenem forbrug i Region Sjælland er i 2015 faldet med 3 % til 18 DDD per 1000 sengedage. På
fem af Regionens sygehuse har der været et gennemsnitligt fald på 11 % til 13 DDD per 1000 sengedage, mens der omvendt
har været en stigning på 13 % på Roskilde sygehus til 42 DDD per 1000 sengedage.
Meropenem forbruget i Region Sjælland er fortsat meget lavt sammenlignet med det gennemsnitlige forbrug på danske
hospitaler, som i 2014 var 41 DDD per 1000 sengedage (DANMAP 2014).
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Forbruget af piperacillin/tazobactam fortsætter med at stige men med en lavere stigningstakt. Mens forbruget i perioden
2011 – 2013 blev femdoblet, er forbruget de sidste to år steget med 16 % til 117 DDD per 1000 sengedage. På Næstved
sygehus har der i 2015 vært et fald på 14 %.
Det gennemsnitlige forbrug på danske hospitaler steg med 18 % fra 2013 til 2014, hvor forbruget var 160 DDD per 1000
sengedage (DANMAP 2014).

Set over hele perioden 2011 til 2015 har der været en beskeden stigning på 2 % i forbruget af benzylpenicillin og phenoxymethylpenicillin til et gennemsnitligt forbrug på 110 DDD per 1000 sengedage i 2015. Forbruget steg med 20 % fra 2011 til
2012 men er siden faldet hvert år.
Forbruget af disse smalspektrede antibiotika er i Region Sjælland fortsat højere end det gennemsnitlige forbrug af disse to
penicilliner på danske hospitaler, som i 2014 var 103 DDD per 1000 sengedage (DANMAP 2014).
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Det gennemsnitlige forbrug af vancomycin er faldet hvert år i perioden 2011 til 2015. I 2015 var faldet på 7 % til 12 DDD per
1000 sengedage. En delvis forklaring på dette fald skal findes i den faldende forekomst af vancomycin krævende Clostridie
difficile infektioner, der er set på Regionens sygehuse i samme periode.
Det gennemsnitlige forbrug på danske hospitaler i 2014 var 26 DDD per 1000 sengedage (DANMAP 2014).
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Kompetenceudvikling og undervisning
Kongresdeltagelse 2015
KONGRES

STED

DELTAGERE

København, april

10

115th General Meeting of American Society for Microbiology

New Orleans, maj/juni

5

ICAAC 2015

San Diego, september

1

Edinburgh, Scotland, september

2

Shenzhen, Kina, oktober

6

Wien, Østrig, Januar+Oktober

1

Stavanger, Norge, Februar

1

Kristianssand, Norge, September

1

Göteborg, Sverige, maj

4

Nyborg, marts

4

DEKS/ LSB kongres

København

4

Siemens brugermøde

Vejle, juni

1

BD MAX brugermøde

Stockholm, Sverige, marts

4

København

1

Næstved, september

5

Roskilde, maj

6

ECCMID

18th Annual Meeting of ESCV
ICG-10
ESGBOR, ESCMID
Nortick, Norsk møde om flåtbårne infektioner
Scandtick, EU Interregg projekt Seminar og møder
NordicAST workshop
DSKM årsmøde

DanRes, SSI
Forskningens dag, Slagelse, Næstved, Ringsted sygehuse
Forskningens Dag, Region Sjælland

Uddannelse af personale i afdelingen
KURSUS

DELTAGERE

LAF - Kørekort

2

WASP LAB Brugermøde

4

Mental Robusthed, Region Sjælland

3

Automatiske resistenssystemer til resistensbestemmelse, Dbio

5

BD MAX konference, BD

2

PCR- kursus, del II

3

NordicAST Workshop

2

Tarmbakteriologisk diagnostik, overvågning og udvikling, DSKM

3

Pipetteseminar, Satorius
Internt kursus, afviklet over 3 dage

6
Alle laboranter/ Bio.an.

Efteruddannelse for nøglepersoner i infektionshygiejne

1

LUA

1

22

ÅRSBERETNING 2015

ÅRSBERETNING 2015
DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING
REGION SJÆLLAND

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 ½ time.
Temadag:
Afdelingens årlige temadag blev afholdt den 19. november for alle medarbejdere. Der var 2 oplægsholdere, den ene fra CBB
Central enhed for biosikring og beredskab, den anden var Erhvervspsykolog Lone Agerskov vedrørende kommunikation og
rummelighed.

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.
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Ph.d. forløb
Ph.d. studie, start 1. oktober 2010 – oktober 2015
Clostridium difficile – et molekylært epidemiologisk studie (CDME studiet) ved Ph.d.-studerende, cand.scient. Mie Birgitte
Frid Jensen.
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.
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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
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.
Ph.d. studie start 1. december 2015
Genomic and metagenomic analysis of microbial agents causing infective endocarditis. Ved ph.d studerende, cand. Polyt.,
Katrine Højholt Kristensen. I samarbejde med DTU.
Baggrund: Infektiøs hjerteklapbetændelse (infektiøs endocarditis, (IE)) er en betændelsestilstand i det indre væv af hjertet,
med en dødelighed på 20-25% i de vestlige lande. Sygdommen er forårsaget af en bakterieinfektion, hyppigst streptokokeller stafylokokbakterier. Andre genera/arter kan også være af etiologisk betydning, herunder, om end sjældent, arterne
Aerococcus urinae og Aerococcus sanguinicola. Projektet vil fokusere på identifikation og evolution af Mitis gruppe
streptokokker samt Aerococcus arter med en detaljeret beskrivelse af bakterielle gener, som er vigtige for sygdommens
udvikling.
Formål med projektet:
Projektet vil kortlægge og sammenligne DNA fra 80 Mitis gruppe streptokokker fra patienter med IE samt fra 61 aerokok
stammer fundet i enten urin eller blod mhp. at erkende og uddybe ligheder og forskelle af betydning for artstilhørsforhold.
Opnåede data vil ligeledes blive sammenlignet med allerede eksisterende sekvensdata fra internationale databaser og
bakterie stammer fra arkæologiske prøver. Ved anvendelse af nyeste bioinformatiske redskaber vil der blive søgt efter
gener af betydning for sygdomsudvikling og som kan bruges til udviklingen af en terapeutisk vaccine. Sygdomsrelevante
gener vil blive detaljeret beskrevet og funktionelle perspektiver af betydning for sygdomsforløb vil blive inkluderet. Projektet
er et samarbejde mellem bioinformatik eksperter på DTU, læger med speciel interesse for IE på Slagelse Sygehus og Dr.
Christina Warrinner fra University of Oklahoma.
1. Assemmbly af Streptococcus arter fra arkæologiske tandstens prøver.
2. Bioinformatisk sammenligning af patogene, kommensal, og streptokokker fra arkæologiske prøver til at identificere
genetiske regioner under selektion i patogene stammer.
3. Karakterisering af metaboliske pathways, potentielle virulens og resistensgener i Mitis gruppe streptokokker, som
forårsager infektiøs endocarditis samt i stammer tilhørende slægten Aerococcus.
4. Forståelse af hvordan en kommensal organisme med få identificerede toksiner og virulensfaktorer kan være en
succesfuld patogen i den humane vært.
Ph.d. studie start 1. december 2015
Recurrent Clostridium difficile infection: Epidemiology and Microbial Treatments ved læge Anne Abildtrup Rode Olsen. I
samarbejde med Køge Sygehus og Hvidovre Hospital.
Baggrund: Clostridium difficile infektioner er forbundet med øget morbiditet og mortalitet, ofte som følgende af langvarig
diarrésygdom, som ikke lader sig effektivt behandle.
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Ph.d. studiet har 3 dele:
1. Rektal bakterieterapi (RBT), fækal microbiota transplantation (FMT) eller peroralt vancomycin til behandling af rekurrente
Clostridium difficile infektioner – et randomiseret kontrolleret forsøg (Fællesstudie med ph.d. studerende MC)
2. Undersøgelse om reetablering af galdesyrer omsætningen i colon er mulige mekanisme for behandling af rekurrente
Clostridium difficile infektioner med FMT og RBT
3. Rekurrente Clostridium difficile infektioner i Region Sjælland – et epidemiologisk register studie.
Ph.d. studie start 1. december 2015
Rectal bacteriotherapy, fecal microbiota transplantation or oral vancomycin treatment of recurrent Clostridium difficile
infections: A randomized controlled trial ved læge Mahtab Chehri. I samarbejde med Hvidovre Hospital og Køge Sygehus.
Baggrund: Clostridium difficile infektioner er forbundet med øget morbiditet og mortalitet, ofte som følgende af langvarig
diarrésygdom, som ikke lader sig effektivt behandle.
Ph.d. studiet har 3 dele:
1. Rektal bakterieterapi (RBT), fækal microbiota transplantation (FMT) eller peroralt vancomycin til behandling af rekurrente
Clostridium difficile infektioner – et randomiseret kontrolleret forsøg (Fællesstudie med ph.d. studerende AO)
2. Karakterisering af den intestinale mikrobiota før og efter FMT/RBI behandling sammenholdt med den intestinale
mikrobiota hos donorer/RBI-kulturer
3. Karakterisering af Clostridium difficile stammer i forhold til udkomme i delprojekt 1.
Samarbejde med Beijing University Shenzhen Hospital i Kina
I oktober 2015 var 6 repræsentanter fra afdelingen inklusiv afdelingsledelsen på besøge hos Beijing University Shenzhen
Hospital i Kina. Formålet for besøget var at etablere samarbejde indenfor forskning og uddannelse. Fokus for samarbejdet
vil være fælles forskningsprojekt indenfor Streptococcus og Aerococcus område. Under besøget var vi hovedtaler på et to
dages symposium (International Symposium in Clinical Microbiology), hvor vi holdt 9 indlæg. Liste over foredrager ses
under punktet ”Undervisning og foredrag”.

Infektionshygiejne
Infektionshygiejnisk Enhed
Infektionshygiejnisk Enhed IHE er organiseret under Klinisk Mikrobiologisk afdeling, der dækker de somatiske sygehuse,
Psykiatrien og Præhospitalet på hygiejneområdet og er en del af den regionale hygiejneorganisation.
Hygiejneorganisation (funktionsdiagram)

Infektionshygiejnisk
Udvalg, herunder
Forretningsudvalg
Infektionshygiejnisk
Enhed (IHE)

Nøgleperson i
afdelinger/afsnit
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Udvalget for infektionshygiejne og Forretningsudvalg
Formålet med Udvalget for infektionshygiejne er at øge patientsikkerheden ved at forebygge forekomst og udbredelse af
sygehuserhvervede infektioner på de 4 sygehuse, Psykiatrien i Region Sjælland samt Præhospitalt Center.
Forretningsudvalget varetager udvalgets interesser og funktioner i det daglige. Her er de respektive sygehusledelser
repræsenteret ved vicedirektører sammen med repræsentanter for Infektionshygiejnisk Enhed (IHE).
Infektionshygiejnisk Enhed består af 9 hygiejnesygeplejersker og 3 speciallæger i mikrobiologi med fagkompetence, praktisk
erfaring og interesse inden for det infektionshygiejniske område.
Hygiejnesygeplejerskegruppen:
• Seks hygiejnesygeplejersker er tilknyttet de enkelte somatiske sygehuse
• En hygiejnesygeplejerske er tilknyttet psykiatrien samt andre regionale centre
• To hygiejnesygeplejersker tilknyttet MRSA-enheden (Beskrevet i afsnittet om MRSA-enheden)
I løbet af 2015 er 3 hygiejnesygeplejersker blevet ansat og per 1.8. 2015 er gruppen fuldtallig igen. Fordeling er således:
Annette Bjørn: Nykøbing Falster sygehus samt Nakskov Akut og Sundhedshus
Iben Thomsen: Slagelse Sygehus
Linda Lüttichau-Holm: Roskilde Sygehus
Mitte Lyse: Næstved Sygehus
Nina Sass Kling: Køge Sygehus
Pia Hinsby: Holbæk Sygehus og Kalundborg Akuthus
Theresa Dall Helth: Psykiatrien Region Sjælland, Ringsted Sygehus, Præhospitalet og Kolonien Filadelfia
Hygiejnesygeplejerskerne har hver et geografisk ansvarsområde. Samtlige specialer og områder på egen matrikel dækkes
af den lokale hygiejnesygeplejerske. En stor del af opgaverne består i rådgivning, vejledning og undervisning, enten ved
henvendelser til hygiejnesygeplejerskerne eller ved, at hygiejnesygeplejerskerne selv er opsøgende, bl.a. på baggrund af
prøvesvar i KMA´s dokumentationssystem (MADS). Rådgivningen foregår både personlig, telefonisk og via e-mail. Mange
henvendelser indebærer efterfølgende afdelingsbesøg samt undervisningsopgaver. Derudover har der også været direkte
patientvejledning, blandt andet omkring MRSA
Introduktionsprogram og mentorfunktion for de nyansatte hygiejnesygeplejersker
Der er brugt en del ressourcer på introduktion af nye hygiejnesygeplejersker. Hver af de nye hygiejnesygeplejersker har
haft en fast mentor tilknyttet, som har haft dagligt ansvar for et detaljeret introduktionsprogram. Mentor har været en
erfaren hygiejnesygeplejerske fra gruppen, og der er blevet lagt vægt på en grundig og kompetencegivende oplæring med
mange afdelingsbesøg og parløb ved møder og lignende.
Fælles kontor på Slagelse sygehus per februar 2015
På baggrund af de mange nye hygiejnesygeplejersker er det besluttet at oprette et fælles kontor på Slagelse sygehus. Dette
for at give mulighed for god og tæt kommunikation i den nye gruppe og understøtte behovet for erfaringsudveksling
løbende. Per 1. februar 2015 er hygiejnesygeplejerskerne flyttet ind i deres fælleskontor og mødes her 1 x ugentlig, hver
mandag.
Lean/ KPI
Regionens hygiejnesygeplejersker har arbejdet med LEAN i en mindre skala siden september 2014. Der har været fokus
på synlighed og tilgængelighed med en KPI (Key Performance Indikator), hvor hver hygiejnesygeplejerske, som minimum
skal besøge 3 kliniske afsnit pr. uge. I løbet af foråret 2015 er arbejdet med LEAN udvidet med fokus på at kvalificere de
enkelte besøg i afsnittene, samt registrere fordeling af arbejdsopgaver med særlig fokus på balance mellem administrative
opgaver og opgaver i klinikken. Specifikt er der arbejdet med en KPI omhandlende rådgivning i forhold til opbevaring af
rene og sterile artikler i kliniske afsnit.
DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING
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Kompetenceudvikling og undervisning
ÅRSMØDER, TEMADAG OG STUDIEBESØG

STED

DELTAGERE

Hillerød, dec. 2015

1

FSFH

København, nov. 2015

6

DS-CS

Nyborg, nov. 2015

3

København, maj

6

Odense, marts 2015

6

Isolationsstue/ Innovation

Faglig Forum, CEI
FSFH Temadag

KURSUS OG UDDANNELSE
Kommunikation om hygiejne
Hygiejnekonference

STED

DELTAGERE

Tune, juni 2015

1

København, feb. 2015

4

Strategi og mål
Udvalget for infektionshygiejne har i 2015 haft til opgave at udforme Region Sjællands strategi- og handleplan til forebyggelse
og kontrol af sygehuserhvervede infektioner. Politik, strategi og mål for 2015-2016 er udarbejdet i 2015 og er at finde i D4.
Strategi og mål for infektionshygiejne:
http://d4.regsj.intern/D4Doc/book/RSJdokument.asp?DokID=462656
Politik for infektionshygiejne:
http://d4.regsj.intern/D4Doc/book/RSJdokument.asp?DokID=250002#dafs1526154
Udvalget for Infektionshygiejne herunder Forretningsudvalget godkender politik, strategi og mål. De beslutter og indgår
aftale om fælles handleplaner, prioriterede indsatsområder og vilkår herfor.
Implementering af indsatsområder vil følges og evalueres fremadrettet.
Fokusområder ifølge plan om strategi og mål for 2015 og 2016
Nøglepersoner i Infektionshygiejne
I alle regionens somatiske sygehuse og i Psykiatrien er udpeget nøglepersoner, de repræsenterer de forskellige faggrupper
i deres respektive afdelinger.
Nøglepersonerne indgår sammen med deres ledere som et essentielt led i Hygiejneorganisationens strategi. De deltager
eller varetager i forskellige kvalitetsovervågninger på egen afdeling. De udgør en del af videreformidlingen af resultater og
i implementeringen nye tiltag til kollegaer.
Der er nu i alt 298 nøglepersoner i Region Sjælland og antallet har ligget stationært de seneste år. Listen over hygiejnenøglepersoner kan findes på IHE´s intranetside.
http://intra.regionsjaelland.dk/Faelles/Kvalitet/Infektionshygiejne/Sider/default.aspx
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Aktiviteter og møder
IHE har et kontinuerligt samarbejde med afdelingerne og nøglepersonerne:
•
•
•
•

IHE afholder lokale netværksmøder to gange årligt. Dette planlægges til en eftermiddag på hver enkelt matrikel.
Psykiatrien afholder netværksmøder én gang årligt
Aktiviteter omkring National hygiejneuge, uge 38
Aktiviteter omkring International håndhygiejnedag 5. maj

Der arbejdes fortsat på at få implementeret nøglepersonsordningen fuldt ud i de lokale Tekniske Afsnit. Der hvor der ikke
er udpeget en nøgleperson endnu, er der udpeget en kontaktperson. Den regionale afdeling for Medicoteknik har udpeget
en kontakt person, som er repræsenteret i Udvalget for Infektionshygiejne. Dette har blandt andet medvirket til, at der
arbejdes med en arbejdsdragt for det medicotekniske personale, der opfylder de nationale krav for infektionsforebyggelse.
Der er også indledt et samarbejde omkring dette med de andre regionale tværgående centre Koncern-IT og Indkøb.
Uddannelse af nøglepersoner i infektionshygiejne
Basis uddannelse
Den regionale uddannelse udbydes to gange årligt for nøglepersoner i sekundærsektoren, og alle nøglepersoner gennemgår
denne. Kurserne udbydes i samarbejde med Center for Uddannelse og Kompetenceudvikling.
Dokumentation for uddannelse tilgår den enkeltes personalesag.
I 2015 har henholdsvis 28 (forår) og 22 (efterår) gennemført basis uddannelsen.
Efteruddannelse
I 2015 er der desuden afhold første efteruddannelsesdag for NP, her var der oplæg og gruppearbejde om kommunikation
om hygiejne ved Helle Petersen, ph.d. og MPO, og om eftermiddagen var emnet Clostridium difficile ved overlæge Jørgen
Engberg.
Løbende opdateret viden
Hygiejnesygeplejerskerne udsender informationsbrev mindst 2 x årligt til nøglepersoner. Nøglepersonerne opfordres
yderligere til at hente opdateret information og viden på IHE´s intranet om for eksempel sygdomsovervågning, retningslinjer o.l. (se endvidere afsnit om intranettet)
Kvalitetsovervågning
Overvågning af specialområder:
Endoskopopvaskemaskiner
Der bliver løbende udsendt opgørelse til respektive afdelinger om de bakteriologiske målinger ligger indenfor den nationale
og regionale reference.
KIM tals målinger på LAF operationsstuer
Operationsafdelingerne i regionen bliver løbende holdt orienteret, om de overholder de nationale og regionale referencer.
Vandkvalitet
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 afsnit udarbejder handleplaner ved afvigelser. IHE har været inddraget i dette ved et tilfælde i 2015.
DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING
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Partikelmåling i præparation/pakkerum i sterilcentraler
Fra efteråret 2015 er partikelmåling på Regionens sterilcentraler startet. Målingerne udføres i sterilcentralernes rene
instrumentpakkerum og skal fremover udføres 1 gang årligt.
Personalet i sterilcentralerne oplæres af to af regionens hygiejnesygeplejersker og står derefter selv for udførelse af partikelmålingerne.
Resultat fra målingerne sendes til den ansvarlige hygiejnesygeplejerske i IHE, der opbevarer dokumentationen for
målingerne, samt udarbejder en rapport, som efterfølgende sendes til de respektive ledelser.
Retningslinjen om ”Partikelmåling i Sterilcentralen” og tilhørende bilag udkommer primo 2016.
HAIBA - overvågning af hospitalserhvervede infektioner erstatter prævalensundersøgelser.
HAIBA (Hospital-Acquired Infections dataBAsen) er et nyt værktøj til overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse
der blev lanceret den 4. marts 2015. Opgørelserne er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) samt regionernes medicinmoduler.
HAIBA dækker initialt forekomsten af bakteriæmier (bakterier i blodet) og Clostridium difficile infektioner. Ultimo
november 2015 er forekomsten af urinvejsinfektioner også blevet tilgængelig. Senere tilføjes udvalgte infektioner efter
operationer (post-operative infektioner).
Klassifikation af infektionerne sker ud fra oplysningerne i de nævnte databaser, og er baseret på case-definitioner, der kan
afvige fra en individuel klinisk vurdering. Opgørelser fra HAIBA er derfor primært indikatorer for forekomsten af infektioner
erhvervet på sygehusene.
Alle kan tilgå databasen på internettet: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/HAIBA/Sider/HAIBA.aspx
Overvågning af udvalgte mikroorganismer
Som indsats for at undgå spredning af Clostridium difficile og andre udvalgte mikroorganismer på sygehusene, overvåges
Metichillin Resistente Staphylococcus aureus (MRSA), Clostridium difficile (CD), Vancomycin Resistente Enterococcer
(VRE), norovirus samt influenza. Disse offentliggøres på intranetsiden og i årsberetning fra den regionale Kliniske Mikrobiologiske Afdeling. Overvågningstal kan følges løbende på IHE´s hjemmeside på Intranettet.
Særligt resistente Extended Spectrum BetaLactamase (ESBL) blandt andet Klebsiella pneumoniae og Eschericia coli,
samt eventuel forekomst af andre mikroorganismer med særlig afvigende resistensmønster overvåges ligeledes.
Igennem 2015 har der fortsat været særlig fokus på CD og som noget nyt også på VRE.
Overvågning af mikroorganismer har krævet en stor indsats med rådgivning, vejledning, koordinering og undervisning på
afdelingerne i 2015. Udbrudsgruppemøder omkring CD afholdes fortsat efter behov.
Håndhygiejne – og uniformshygiejne
Afdelingsledelserne sikrer observationerne for hånd- og uniformshygiejne udføres. Målopfyldelse er fastsat til 95 % af
Udvalget for Infektionshygiejne og skal sikre at medarbejderne har den fornødne viden om håndhygiejne og kan udføre
dette korrekt. Resultaterne og procesmålene indsamles i kvalitetsafdelingerne, som offentliggør resultaterne løbende.
Observationen af hånd- og uniformshygiejne foretages som stikprøvekontrol på alle afdelinger med varierende frekvens
afhængig af ansættelsessted og målopfyldelse. Hånd- og uniformshygiejne observeres ved almindelig visuel observation
ud fra givne indikatorer, jævnfør den regionale retningslinje.
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Kompetenceudvikling
Introduktion af nyansat personale
Alle nyansatte skal i introduktionsperioden undervises, dels i de generelle infektionshygiejniske retningslinjer på området,
og dels i specifikke infektionshygiejniske retningslinjer, der er relevante for den afdeling den ansatte er tilknyttet. På halvdelen af Region Sjællands sygehuse er infektionshygiejne en del af de informationer til alle nyansatte, som mundtlige gives
af en hygiejnesygeplejerske. Derudover findes en kort personalefolder, som udleveres til nyansatte på de andre sygehuse og i
psykiatrien. Den resterende introduktion om infektionshygiejne sker på de enkelte afdelinger.
Hygiejnesygeplejerskerne introducerer derudover sygeplejestuderende, social og sundhedsassistent elever og sekretærelever.
Information og vidensdeling
Mål for 2015 og 2016:
OVERORDNEDE LANGSIGTEDE
INDSATS

MÅL

EVALUERING

Kompetenceudvikling
Information - patient
Skriftlige informationer om infektioner
og infektionshygiejniske vejledninger

Information om infektioner
og infektionshygiejniske
vejledninger er tilgængelig
elektronisk og manuelt

Tilgængelige pjecer på intranetsiden og Region Sjællands dokumentportal samt anvendes på sygehusene

a. Intranetside fortsat udvikling
Den skal være mere kendt og brugt i
organisationen

Brugen skal øges med 50 %
i løbet af perioden 2015 og
2016

IHE styrker indsatsen for at øge kendskabet til siden
I 2014 ´øgede antal besøg fra 1485 hits til i alt 3333.
Målet for 2015 og 2016 er at brugen af intranetsiden
skulle øges yderligere med 50%.
Øget fra 3333 til 4296 besøg i 2015

b. Læringsmetoder, som kan anvendes
af alt personale

Implementere to E-learningprogrammer

Ibrugtage E-learningsbaseret programmer om infektionshygiejne

Kompetenceudvikling
Information – sundhedspersonale

Information/spots om infektionshygiejne på skærme
i venteområder på International Håndhygiejnedag
5.maj og i uge 38. Dette dog kun teknisk muligt i 2015
på Roskilde sygehus.
c. Flere nøglepersoner fra tekniske afdelinger og regionale IT, medicoteknik
og indkøb

Der skal være mindst en
nøgleperson fra hver afdeling

Videre samarbejde i 2016 med tværgående afdelinger
(teknisk, regionale IT, medicoteknik og indkøb) om at
få udnævnt nøglepersoner.

IHEs intranetside
IHE´s intranetsiden giver information om særlige infektionshygiejniske fokusområder til personalet på regionens sygehuse.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nyheder, sygdomsovervågning, - udvikling samt antibiotikaforbrug. De
infektionshygiejniske retningslinjer, pjecer, nyhedsbreve og årsrapporter m.m. er at finde på denne side.
http://intra.regionsjaelland.dk/Faelles/Kvalitet/Infektionshygiejne/Sider/default.aspx
IHE ønsker, at styrke hurtig formidling af nyheder til relevant personale, hvorfor nyheder formidles løbende på vores
hjemmeside.
IHE’s nyhedsbreve, som tidligere udkom 3-4 gange årligt er derfor ophørt ultimo 2014 og der er i stedet udkommet 10
nyhedsopslag i 2015.
DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING
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Udvalg og arbejdsgrupper
I 2015 har hygiejnesygeplejerskerne været repræsenteret i følgende udvalg og udbud:
Ad hoc udvalg/arbejdsgrupper
• Den tværgående arbejdsgruppe omkring infektionshygiejne
• Arbejdsgruppe omkring standardrum, eller særlige specialrum ved bygning af det nye Universitetssygehus Køge
Permanente udvalg/arbejdsgrupper
• Udvalget for Infektionshygiejne
• Forretningsudvalget
• Apotek
• Psykiatriens kvalitetssikringsudvalg for hygiejne
• Regionale Sår udvalg
• Regionalt Arbejdsdragt udvalg
• MED udvalg
• Intranet side
• Pjecer/Skilte AV
• Bestyrelsen i FSFH (Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker)
• Uddannelse af nøglepersoner i infektionshygiejne
• Regionale infektionshygiejniske retningslinjer
• Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) Strategikomité
• Lokale udbrudsgrupper (Clostridium difficile)
Arbejdsgruppe omkring de Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)
IHE har deltaget i:
• Håndtering af udstyr til respirationsterapi, CEI – revision og udgivet
• Behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation, CEI – revision
• Grundlæggende generelle infektionshygiejniske forholdsregler, CEI – ny
• Nationale vejledning for forebyggelse af spredning af MRSA, SST – revision
Regionale infektionshygiejniske retningslinjer
IHE er faglig ansvarlig for de regionale infektionshygiejniske retningslinjer, vejledninger, skilte og pjecer. De regionale
infektionshygiejniske retningslinjer udarbejdes og revideres løbende efter nye nationale- og internationale standarder og
retningslinjer i samarbejde med relevante klinikere.
Retningslinjerne er i høring hos relevante samarbejdsparter og godkendes af den Regionale Afdeling for Kvalitet og
Udvikling.
I 2015 findes 57 regionale infektionshygiejniske retningslinjer i den infektionshygiejniske netbog i D4, heraf er der
udkommet 2 nye:
• Fnat
• Nybygning, ombygning og renovering på sygehuse i Region Sjælland
Desuden er 15 retningslinjer revideret efter der er udkommet nye Nationale infektionshygiejniske retningslinjer. Tre nye
actioncards er udkommet, og et er revideret jfr. den nationale vejledning for Mers-CoV. Endelig er enkelte patientvejledninger er blevet revideret.
Deltagelse i regionale udbudsgrupper/ brugergrupper
EU- udbud af operations afdækninger
EU- udbud af fikseringsbælter i Psykiatrien
EU-udbud Ilt - og medicin administration
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EU-udbud, Fælles regionalt, Blodtryksapparater, blodtryksmanchetter, manchetter til blodtomhed samt termometre
EU-udbud, Fælles regionalt, Elastomeriske pumper
Hygiejneuge i uge 38
IHE har igen i 2015 deltaget i hygiejneugen, uge 38. Hygiejnesygeplejerskerne har valgt et fælles regionalt indsatområde
og udarbejdet materiale med mulige fokusområder.
Formål med materialet har været, at nøglepersonen kan tilrettelægge ugen i samarbejde med nærmeste leder, og at
indsatsen kan gradbøjes i forhold til tid og ressourcer i afsnit/afdeling.
Materialet består af to fokusskemaer samt to quiz´er, der kan bruges til faglig drøftelse og refleksion og/ eller til en
auditering af valgte fokusområde i egen afdeling.
Fokusområde 1: Procedure-vogne i afsnit, eksempelvis drop-, isolations-, ESD- og BOSvogn.
Fokusområde 2: Linnedrum/vogne og sterile/rene depotrum eller skabe
Der er holdt informationsmøde for NP på de fleste matrikler, som forberedelse på uge 38. Materialet gennemgået, med
udveksling af ideer og svar på spørgsmål. Materialet er endvidere tilsendt nøglepersonerne per mail og det kan findes på
intranetsiden.
http://intra.regionsjaelland.dk/kvalitet/infektionshygiejne/aktuelt/nyheder/Sider/Hygiejneuge-2015.aspx
Indsatsen omkring Uge 38 er evalueret på nøglepersonsmøder i efteråret. Der har generelt været tilfredshed med, at der
har været fastsat rammer og fokus for ugen samt at det lokalt har været muligt at beslutte niveauet for aktiviteterne af NP
og deres leder. Mange tilbagemeldinger på at quizzerne er blevet anvendt og fokusskemaerne er brugt som udgangspunkt
for debat i afdelingen.
Nøglepersonerne ytrer også, at det kan være svært ved at finde tid nok til at arbejde med infektionshygiejne i uge 38.
Undervisning på videregående uddannelser
IHE har undervist på følgende:
• Specialerettet undervisning for operationssygeplejersker i Region Sjælland
Byggeri
IHE deltager i byggemøde, udvalg eller rådgiver i flere af regionens byggeprojekter.
2015 har været præget af store ombygninger og nybyggerier på alle matrikler. Der er udarbejdet en infektionshygiejnisk
retningslinje ”Nybygning, ombygning og renovering på sygehus” i samarbejde med KU Byg, Region Sjælland med henblik
på fokus omkring relevante, forebyggende tiltag.
Der har på flere af Regionens matrikler været fokus på udskiftning af møbler og andet inventar med henblik på rengøringsvenlige og desinficerbare materialer.
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Årsberetning fra den regionale enhed for MRSA
Af: Anne Bak Zeuthen & Judit Christensen.
MRSA sygeplejerskerne træffes på hverdage i dagtiden, og har opdelt regionens 17 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.
Arbejdsopgaver i 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.
• Rådgivning om korrekt anvendelse af godkendte værnemidler og desinfektionsmidler.
• 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 bærerbehandling 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 2015
I Region Sjælland blev der i 2015 registreret 326 nye MRSA tilfælde, hvilket er en stigning på 15 %.
Nationalt er registreret en lille reduktion på 4 %.
Region Sjælland tegner sig for 8,8 % af de samlede nationale MRSA tilfælde i 2015.
51 % af MRSA tilfældene i Region Sjælland er mænd.
4 % af tilfældene er børn under 2 år.
Gennemsnitsalderen for MRSA positive i 2015 var 43,5 år.
Humane MRSA 2009-2015 i Region Sjælland
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Fordeling af infektioner og bærertilstande med MRSA i Region Sjælland
44,7 % havde sårinfektioner eller abcesser
3,6 % havde eksem
2,1 % havde øreinfektioner
24 % var asymptomatiske bærere
25,6 % var husstandsmedlem med MRSA patient

Samfundserhvervede udbrud med MRSA 2015
Der er ikke registreret nogen samfundserhvervede udbrud i 2015. Der er registreret en ophobning på regionalt asylcenter
med 3 forskellige t- typer og 2 forskellige CC.
Det har foranlediget supplerende hygiejniske forholdsregler, på stedet, der er rådgivet omkring smitteforhold og podning af
implicerede pårørende/samboende.
Der er iværksat undervisning af sundhedspersonale omhandlende: afbrydelse af smitteveje herunder korrekt anvendelse
af værnemidler, skærpet fokus på håndhygiejne, håndtering af rent og urent samt rengøring og desinfektion. Endvidere er
tilbudt hjælp til gennemgang af lokale retningslinjer og procedurer. Ophobningen, har synliggjort, at der mangler nationale
anbefalinger omkring infektionshygiejniske retningslinjer og håndtering af MRSA på asylcentre. Samarbejde med Sundhedsstyrelsen er iværksat.
Molekylærbiologisk typning af MRSA
Ved molekylærbiologisk undersøgelse på SSI’s referencelaboratorium opnås typebestemmelse.
Der blev i Region Sjælland i 2015 påvist 63 forskellige t-typer.
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Forekomst af t-typer i Region Sjælland 2015

CC 398 MRSA
CC 398 er en særlig MRSA stamme, der hovedsageligt findes hos svin og personer med relation til levende svin.
I 2015 ses for første gang siden 2009 et fald nationalt i antallet af CC398 på ca. 12 %
I 2015 udgør CC398 regionalt 30,3% af MRSA tilfælde.
Den hyppigste smittekilde, er stadig kontakt til levende svin.
11 % af de smittede på regionalt plan, angiver ingen kontakt til levende svin, eller kontakt til personer der arbejder inden for
området.
MRSA Enheden deltog i 2015 hos Landboforeningen GEFION ved regionsmøde for danske svinebønder, om nationale
anbefalinger, for at mindske spredningen af bakterien til hjem og samfund.
CC 398 2009-2015 i Region Sjælland

36

ÅRSBERETNING 2015

ÅRSBERETNING 2015
DEN REGIONALE KLINISK MIKROBIOLOGISKE AFDELING
REGION SJÆLLAND

Smittekilder for MRSA CC 398

Antal

Kontakt til levende svin

84

Kontakt til mink

0

Ingen kontakt til svin

11

Infektion

2

Hudlidelser

2

Behandling af bærertilstand med MRSA
MRSA Enheden udleverer vederlagsfri medicin til MRSA bærerbehandling.
Borgere tilbydes hjemmebesøg. Når borgeren har intakt hud, og så vidt muligt er 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, hygiejnesygeplejerske samt
mikrobiolog, i MRSA Enheden.
Samarbejde med kommunerne
MRSA Enheden samarbejder, med de 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.
Der er i samarbejde med netværkspersoner udarbejdet:
• Handleplaner for borgere med MRSA, der har sår og afventer behandling
• Handleplaner for borgere med MRSA, hvor bærerbehandling kan iværksættes
• Opstart af procedurekasser med værnemidler og desinfektionsmidler
• Afkrydsningsskema for korrekt anvendelse af værnemidler ved MRSA
• Herudover har flere kommuner fået hjælp til gennemsyn af lokale retningslinjer
MRSA Enheden registrerede i 2015 11 henvendelser pr. borger fra primærsektoren med MRSA og døgndækkende pleje.
Herudover kom undervisning/fremmøde i kommunerne.
MRSA Enheden modtog I 2015 en del henvendelser, der ligger ud over enhedens funktion. Henvendelserne er besvaret
såvel telefonisk som skriftligt. Henvendelserne omhandlede forholdsregler omhandlende ESBL, CD, VRE, Norovirus og
fnat. Disse opkald udgør i 2015 840 henvendelser
MRSA Enheden underviste i 2015 på 3 kurser om antibiotika og MRSA for praktiserende læger i Region Sjælland.
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MRSA fordelt på kommuner 2015
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evolutionary analysis of Mitis group streptococci – a causative agent of infective endocarditis
Ram B. Dessau
Faglig deltager i Scandtick Innovation i samarbejde med Statens Serum institut (delbudget ramme ca. 5 millioner kr. over
3 år fra 2014-2017) om Flåtbårne infektioner i den danske del af projektet.
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Undervisning og foredrag
Foredrag på International symposium in Clinical Microbiology, Beijing University Hospital at Shenzhen, Shenzhen, Kina,
October 2015.
Pia Krohn Hansen: Region Zealand, The department of Clinical Microbiology
Jens Jørgen Christensen: Clinical Microbiology in Denmark, Communication between clinicians and laboratories, and
Education system for becoming a clinical microbiologist.
Xiaohui Chen Nielsen: Infection control in Denmark
Jens Jørgen Christensen: MALDI-TOF mass spectrometry: : Applications in clinical microbiology
Xiaohui Chen Nielsen: Streptococcus
Jens Jørgen Christensen: Identification of ”fastidious” gram-positive cocci
Xiaohui Chen Nielsen: Molecular typing
Louise Rasmussen: Mitis group streptococci causing infective endocarditis.
Derya Carkaci: Aerococcus Infective Endocarditis.
Jørgen Engberg
Odense Universitets Hospital. Specialespecifikt kursus for klinisk mikrobiologi. Kursus i Infektionshygiejne, 28. oktober
2015. Multiresistente tarmbakterier.
Staff-meeting, Køge Sygehus, 10. nov. 2015 og diverse afdelinger på Holbæk, Køge og Slagelse sygehuse efterår 2015:
Multiresistente infektioner.
Bent Røder
Statens Serum Institut. Specialespecifikt kursus for klinisk mikrobiologi. Kursus i Kvalitetsudvikling, IT og lovgivning i
klinisk mikrobiologi. 21. januar 2015. Brug af eksterne og interne kvalitetsprøver i klinisk mikrobiologi.
Henrik Friis
”Rationel brug af antibiotika i almen praksis” i 7 heldagskurser for IRF/lægemiddelstyrelsen.
Xiaohui Chen Nielsen
Temadag, Hæmatologisk afdeling, Roskilde. Januar 2015
Foredrag: Evaluation of Xpert® MRSA Gen 3 and BD MAXTM MRSA XT for MRSA screening MRSA. BD MAX brugermøde
(Stockholm) og på DEKS 2015 (Kolding).
Ulrich Stab Jensen
Staff-meeting, Antibiotikaforbrug og –resistens, Roskilde Sygehus, 16. sep. 2015.
Undervisning, Rationel antibiotikaterapi, Akut Afd. Slagelse Sygehus, 2. okt. 2015.
Undervisning, Rationel antibiotikaterapi, Onkologisk Afd. Roskilde Sygehus, 18. nov. 2015.
Louise Hesselbjerg Rasmussen
Foredrag: Phylogenetic analysis of Mitis Group streptococci causing infective endocarditis based on house-keeping gene
sequences extracted from whole genome sequencing. 25th ECCMID, København, april 2015.
Derya Carkaci
Foredrag: Investigation of Virulence Genes in Aerococcus urinae and Aerococcus sanguinicola Strains causing Infective
Endocarditis, Urinary Tract Infection and Urosepticemia using Whole-genome Sequencing. 25th ECCMID, København. 2015.
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Foredrag: Resistensbestemmelse af Aerococcus arter. EUCAST/NordicAST Workshop, Göteborg, Sverige. 2015.
Foredrag: Hel-genom sekventering af Aerococcus stammer som årsag til infektiøs endokarditis og urinvejsinfektion.
Forskningens Dag i Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehusene, Næstved. 2015
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 2015. Roskilde Sygehus.
Undervist på Introduktionsdag for yngre mikrobiologer i: MALDI-TOF mass spectrometry: Applications in clinical
microbiology. Afholdt i Odense, maj 2015.
Foredrag i forbindelse med modtagelse af DSKM`s Forskningspris: Eksplosion i diagnostisk evolution og bakteriekarakterisering: Eksempler med Gram-positive kokker. Nyborg strand, marts 2015
Mie Birgitte Frid Jensen
Indlæg om typning af C. difficile ved DSKM Tarmbakteriologisk årsmøde, 2. juni 2015.
Ram Dessau
Multiplex assay (Mikrogen recomBead) for detection of serum IgG and IgM antibodies to 13 recombinant antigens of
Borrelia burgdorferi sensu lato in patients with neuroborreliosis: the more the better? SNÄFF Vadstena Maj 2015.
Multiplex assays for Borrelia IgG and IgM antibodies: how to interpret multiple results? 14TH ICLB, Wien September
2015.

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
(catalase-negative, 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.
Katrine Højholt Kristensen, Xiaohui Chen Nielsen, Jens Jørgen Christensen, i samarbejde med DTU
Whole genome comparison and evolutionary analysis of Mitis group streptococci – a causative agent of infective endocarditis
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.
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Ram Dessau. Diverse projekter omkring Borrelia serologi, Samarbejde med SSI om overvågning af Neuroborreliose,
Samarbejde med Ryhov Sygehus i Jonköping om Biobank og kvalitetskontrol af Borrelia serologi, Deltagelse i Europæisk
Netværk om Borrelia serologi (ESGBOR/ESCMID) med deltagelse i organiseringen 14th International Congress on Lyme
borreliosis and other tick-borne diseases i Wien, september 2015. Deltager i Scandtick innovation (www.scandtick.com) i
samabejde med Statens Seruminstitut. Der planlægges ph.d. studie.
Ina Sleimann Petersen: Treatment of rhinopharynx with bactroban in patients with chronic MRSA colonization?

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: Clostridium difficile - et molekylær epidemiologisk studie,
nov. 2010 - okt. 2015.
Primær medvejleder for ph.d. studerende læge Anne A. Rode Larsen: Rectal bacteriotherapy, fecal microbiota transplantation
or oral vancomycin treatment of recurrent Clostridium difficile infections, december 2015 Medvejleder for ph.d. studerende læge Mahtab Chehri. Ph.d. projekt titel: Rectal bacteriotherapy, fecal microbiota transplantation or oral vancomycin treatment of recurrent Clostridium difficile infections, december 2015 Hovedforfatter for Antibiotika i Medicin.dk, Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI), oktober 2015 DSKM’s repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. national kliniske retningslinje for brug af antibiotika ved
tandlægebehandling. November 2015 Næstformand i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) 2011-2015.
Medlem af Forskningsrådet ved Næstved/Slagelse/Ringsted Sygehus, 2009 Formand for Tarmbakteriologisk arbejdsgruppe under DSKM, 2011 Medlem af Faglig Følgegruppe for HAIBA, 2013 Xiaohui Chen Nielsen og Jens Jørgen Christensen
Hovedvejledere for ph.d. studerende Louise Hesselberg Rasmussen, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus,
BGI og RUC: december 2011-juni 2016.
Hovedvejledere for ph.d. studerende Derya Carkaci, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, Roskilde Universitet,
BGI og Statens Serum Institut: September 2013-september 2016.
Medvejleder for ph.d studerende Katrine Højholt Kristensen, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus og CBS,
DTU. December 2015-december 2018.
Medvejleder for speciale studerende Katrine Højholt Kristensen september 2014-maj 2015.
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Medvejleder for medicinsk studerende Johanne Sabine Normann Bangshøj maj-oktober 2015.
Jens Jørgen Christensen
Medlem og medinitiativtager til MALDI TOF MS gruppe under DSKM
Medlem af styregruppen for Dansk bakteriel meningitis gruppe (DBMG)
Reviewer for Ugeskrift for Læger, Infection og Journal of Medical Microbiology.
Xiaohui Chen Nielsen
Medlem af styregruppen for Dansk bakteriel meningitis gruppe (DBMG).
Reviewer for International Journal of APMIS, Bacteriology and 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).
Reviewer for Infectious diseases, BMJ case reports, Lancet infectious diseases, Wiener klinische Wochenschrift, Diagnostic
Microbiology and Infectious Diseases, Biomedical and Environmental Sciences,
Expert for ECDC on Network consultation on Lyme borreliosis surveillance in the EU.
Ina Sleimann Petersen
Formand for Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne.
Ulrich Stab Jensen
Formand for Yngre mikrobiologer 2014DSKM’s repræsentant i Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring i Sundhedsvæsenet (DEKS) styregruppe 2015Faglig sekretær i Fagudvalget vedrørende Antimykotika under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS).
Reviewer for APMIS.
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