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Sammanfattning 

Inledning: Under våren 2018 smittades 31 patienter med samma VRE-stam på 

universitetssjukhuset i Örebro. Indexpatienten var känd VRE-bärare och hade flyttats till 

Örebro från vård i Stockholmsområdet. Smittan spreds framförallt på vårdavdelning 83 och 

93 och varade från upptäckt i februari till augusti 2018. Syfte: Att sammanställa och analysera 

arbetsinsatsen för VRE-utbrottet i Örebro 2018 samt inventera framgångsfaktorer för 

stävjande av fortsatt spridning och värdera möjlighet till optimering av screeninganalyserna. 

Metod: Avidentifierade uppgifter om patienter smittade med utbrottsstammen erhölls från 

Vårdhygien och frågeformulär riktades till nyckelpersoner på avdelning 83 och 93 vid 

Medicinkliniken, Vårdhygien och Klinisk mikrobiologi. För att belysa utbrottets effekt på 

Klinisk mikrobiologis arbetsbelastning användes uppgifter från 

laboratorieinformationssystemet. För en framtida analys av riskfaktorer för att bli koloniserad 

genomfördes en litteraturgenomgång av artiklar ur databasen Pubmed. Resultat: När utbrott 

konstaterats vidtogs åtgärder på berörda avdelningar. VRE-positiva patienter tilldelades eget 

rum med egen dusch och toalett och rengöring av patientnära ytor intensifierades. Samtliga 

patienter screenades en gång per vecka, vid utskrivning samt en vecka efter utskrivning. För 

att få bättre kontroll på eventuell spridning i andra delar av slutenvården i Region Örebro län 

infördes VRE-screening på alla prover från inneliggande patienter som skickats för 

toxinproducerande Clostridium difficile-analys. Från 1 januari till 31 oktober 2017 och 2018 

var antalet VRE-screeningar 1 750 respektive 5 616. Samma period 2016 utfördes 513 

screeningar. Utifrån det material som gicks igenom bedömdes ytterligare optimering av 

gränserna för positiva respektive negativa cycle threshold-värden inte vara möjlig. Slutsats: 

Spridningen av VRE kunde stävjas på 7 månader. Bidragande orsaker till detta bedömdes vara 

intensiv screening, utbildningsinsatser och vårdhygieniska insatser. Det finns få publicerade 

erfarenheter från VRE-spridning i svensk sjukvård och fler studier krävs. Att ta fram rutiner 

för standardiserad dokumentation skulle underlätta sammanställningen av insatser och 

kostnader. 
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Inledning 

Enterokocker 

Enterokocker är fakultativt anaeroba, katalasnegativa, grampositiva kocker [1]. De finns 

normalt i mag-tarmkanalen hos människa men har även hittats på huden, urogenitalt och oralt 

[2]. Enterokocker finns i jord, vatten och mat och utgör 1 % av människans normala tarmflora 

[1]. Det är framförallt Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium som orsakar 

infektioner som bakteremi, urinvägsinfektion och endokardit. Eftersom enterokocker är 

naturligt resistenta mot substanser inom ett flertal antibiotikaklasser selekteras dessa fram i 

miljöer med hög antibiotikaanvändning, som t ex på sjukhus [3].  

 

Enterokocker kan överleva i extrema temperaturer och tillväxa mellan 10 och 45 °C. 

Organismen har setts överleva i upp till 4 månader på ytor i omgivningen. Vid avsaknad av 

god handhygien kan vankomycinresistenta enterokocker (VRE) överleva i upp till 60 minuter 

på huden [1][2]. VRE sprids fekalt-oralt och även om de exakta smittvägarna inte är helt 

klarlagda är spridning via vårdpersonalens händer och patientnära ytor vanligast [4][5]. 

Spridning via medicinteknisk utrustning har också observerats [6]. Bärarskap av 

vankomycinresistenta enterokocker i tarmen ger inga symtom och behöver inte behandlas 

men föregår oftast en eventuell infektion [5]. De patienter som får infektioner med VRE har 

ofta svåra grundsjukdomar som hemodialyskrävande njursvikt eller har genomgått 

organtransplantation [5].  

 

Vankomycinresistenta enterokocker 

Glykopeptiden vankomycin upptäcktes på 1950-talet och isolerades från en organism 

(Amycolatopsis orientalis) som hittats i jordprover från Borneo. Substansen hämmar 

cellväggssyntesen hos bakterier genom att bilda komplex med D-alanyl-D-alanin-änden av 

byggstenarna till peptidoglykan. Detta leder till att komponenterna inte kan kopplas på den 

växande peptidoglykanpolymeren och bakterien dör. Vankomycinkomplexet förhindrar också 

bildningen av tvärbindningar mellan polymererna. Enterokocker kan utveckla resistens mot 

vankomycin genom bildning av avvikande varianter av peptidoglykankomponenten N-

acetylmuraminsyra (NAM), vilket ger en 1 000 gånger lägre affinitet för vankomycin och 

därmed resistens [2][7]. Mekanismen kodas av ett mobilt genetiskt element med ett 

transposon som i sin tur kodar för sju polypeptider: vanR och vanS, resistensgenerna vanH, 
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vanA/B och vanX samt vanY och vanZ hos vissa stammar [3]. VanA och vanB är homologa 

med de ligaser som normalt katalyserar syntesen av den D-alanyl-D-alanin-dipeptid som 

kopplas på längst ut på peptidoglykanbyggstenen. Det ligas som kodas av vanA/B bildar 

istället despipeptiden D-alanin-D-laktat med låg affinitet för vankomycin. Enterokocker med 

vanA-genen är höggradigt resistenta mot vankomycin och teikoplanin. VanB-genen ger 

resistens mot vankomycin men känsligheten för teikoplanin består [7].  

 

Enterokocker med glykopeptidresistens upptäcktes för första gången 1986 i Frankrike [7]. 

Sedan dess har VRE spridits över världen men med stora skillnader i epidemiologin. I USA 

steg andelen koloniserade patienter inlagda på sjukhus snabbt under 1990-talet medan 

prevalensen i Europa var betydligt lägre fram till år 2000 [1]. Inom Europa varierar andelen 

enterokocker med vankomycinresistens som påträffas i sjukhusmiljö från mindre än 2 % i 

Finland och Nederländerna till över 20 % i Grekland, Portugal och Irland [8]. I USA är 

andelen enterokockarter som är vankomycinresistenta 30 % och orsakar omkring 1 300 

dödsfall årligen [2]. Nedan följer några exempel på europeiska utbrott där omständigheterna 

liknade de som rådde under utbrottet i Örebro 2018. I en studie från Norge 1998 hittades inga 

fall av VRE hos patienter inlagda på sjukhus. Norge har sedan dess drabbats av flera utbrott 

varav ett involverade 13 fall av E. faecium av vanA-typ på en hemodialysavdelning vid Oslo 

universitetssjukhus [9]. Under 2008 inträffade ett utbrott på ett franskt universitetssjukhus. 

Indexpatienten kom från Portugal och 13 patienter koloniserades med VRE [10].  

 

VRE var sällsynt i Sverige fram till 2006. 2007 drabbades dock sjukhus i Stockholmsområdet 

av ett utbrott som under 2008 spreds till två andra län. Sedan dess har utbrott förekommit på 

sjukhus runt om i landet och antalet upptäckta fall har inte återgått till nivåerna före 2007 

[11]. 

 

Antalet koloniserade patienter som får en klinisk infektion med vankomycinresistenta 

enterokocker varierar från en till tio procent i olika studier [5][12–15]. Infektioner med 

invasiva VRE i blod eller djupare liggande organ är ovanliga i Sverige, med ett rapporterat 

fall vardera under 2015 och 2016 respektive två fall under 2017 [12–15]. Sedan år 2000 finns 

effektiv antibiotikabehandling för VRE bland annat i form av linezolid [16]. Resistens mot 

linezolid finns rapporterat men är ovanligt i Sverige med två fall 2016 respektive ett fall 2017 

[11]. Som jämförelse kan nämnas att man i Danmark rapporterade 41 fall av  

linezolidresistenta enterokocker (LRE) under 2016 av totalt 434 VRE-isolat [16]. Trots 
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tillgång till effektiv antibiotikabehandling finns det studier som visat på högre mortalitet och 

längre vårdtider (LOS) vid bakteremi med VRE jämfört med vankomycinkänsliga 

enterokocker. Orsakerna till denna skillnad är ofullständigt kartlagda, men en delförklaring 

kan vara att patienter som drabbas av VRE har större komorbiditet än de som infekteras av 

vankomycinkänsliga enterokocker (VSE) [17]. 

 

VRE är sedan år 2000 anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (2004:168). 

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att behålla den gynnsamma situation kring 

VRE-incidens som råder i Sverige. Från Folkhälsomyndigheten finns därför 

rekommendationer om hur spridning ska begränsas. I rekommendationerna ingår screening 

för upptäckt av nya fall och råd om vilka patientgrupper som bör omfattas av screeningen 

[11]. 

 

Provtagning för VRE 

För undersökning av förekomst av VRE görs i Region Örebro län screening i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Faecesprov tas med provtagningspinne (eSwab, 

Copan, Brescia, Italien) och transporteras till laboratoriet. Tillhörande remiss skickas 

elektroniskt. Sedan mitten av juli 2018 undersöks även prov med frågeställning 

toxinproducerande Clostridium difficile för VRE. Införandet av detta baserades på att båda 

dessa är nosokomiala patogener associerade med hög antibiotikaanvändning. Andelen VRE-

fynd har visats vara fler hos patienter med samtidig infektion med toxinproducerande C. 

difficile [18]. 

 

Mikrobiologisk screening för VRE 

Folkhälsomyndigheten har definierat kriterier för anmälan av VRE enligt smittskyddslagen. 

Bekräftade fall av E. faecium eller E. faecalis med fenotypiskt påvisad vankomycinresistens 

samt van-gen av typ A eller B ska anmälas både av behandlande läkare och diagnostiserande 

laboratorium [19]. Vid screening för VRE används på Klinisk mikrobiologi USÖ framförallt 

faeces/rektumprov, men andra provlokaler som t ex kateterurin kan vara aktuella att screena. 

På laboratoriet utförs analysen sex dagar i veckan i två steg. Alla prover anrikas i 15 timmar 

på skak i 36 °C i selektiv VRE-buljong innehållande vankomycin och aztreonam. Detta 

hämmar vankomycinkänsliga bakterier och minskar mängden gramnegativa bakterier i provet, 

samtidigt som antalet eventuella vankomycinresistenta enterokocker ökar. Därefter körs en 
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realtids-PCR för upptäckt av vanA och vanB (in house-metod med Taqmanprober). De prover 

där van-gener inte hittas svaras ut som negativa för VRE. I de fall där vanA och/eller vanB 

detekterats odlas provet ut på selektivt medium med antibiotika som hämmar de flesta andra 

bakterier och svampar och gynnar framväxt av enterokocker med vankomycinresistens 

(ChromID VRE-platta, BioMerieux). VRE-plattan inkuberas aerobt i 36 °C i minst 18 timmar 

varefter en första avläsning sker. Misstänkta kolonier verifieras med artbestämning samt 

resistensbestämning för vankomycin och teikoplanin. Närvaro av vanA/B verifieras på den 

isolerade stammen med Eazyplex-VRE (Amplex, Tyskland). Slutavläsning av VRE-plattan 

görs efter 36–48 timmars inkubation då de prover där inga enterokocker växt fram besvaras 

som negativa. Stammen skickas även till Folkhälsomyndigheten för typning.  

 

Genom detektion av avsaknad av vanA och vanB med realtids-PCR kan de prover där dessa 

van-gener inte hittats besvaras som negativa för VRE två dagar snabbare än genom odling. 

Vid realtids-PCR mäts mängden PCR-produkt kontinuerligt med hjälp av van-specifika 

fluorescerande prober. Antalet cykler då fluorescensen överstiger ett fastställt tröskelvärde för 

bakgrundsfluorescens utgör cycle threshold-värdet (Ct). Liten mängd probspecifikt DNA i 

provet ger ett högt Ct-värde eftersom fler cykler krävs för att uppnå tröskelvärdet medan stor 

mängd ger lågt Ct-värde [20]. Eftersom vanA/B kan förekomma hos andra arter än 

Enterococcus kan PCR-analysen vara positiv utan att VRE finns i provet. Att minimera 

antalet prover med detta utfall förkortar tiden till negativt svar och arbetsbelastningen för 

laboratoriet minskar.  

 

Utbrottet 2018 

Under 2018 smittades 31 patienter med samma vanB-producerande VRE-stam på 

universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Indexpatienten var känd VRE-bärare och hade flyttats 

till Örebro från sjukhus i Stockholmsområdet. Smittan spreds framförallt på vårdavdelning 83 

och 93 och varade från upptäckt i februari till augusti 2018. På dessa avdelningar vårdas 

patienter med gastroenterologiska, njurmedicinska och hematologiska sjukdomar. 

Syfte 
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Att sammanställa och analysera arbetsinsatsen inom vården för VRE-utbrottet i Örebro 2018 

samt inventera eventuella framgångsfaktorer för stävjande av fortsatt spridning och värdera 

möjlighet till optimering av screeninganalyserna till kommande utbrott. 

 

Material och metoder 

Utbrottet 

Avidentifierade uppgifter om antalet patienter smittade med utbrottsstammen, var dessa varit 

inlagda och under vilken tidsperiod, smittspridningens förlopp och vilka vårdhygieniska 

åtgärder som vidtogs erhölls från Vårdhygien Region Örebro län. Information om antalet 

vårdplatser för avdelning 83 och 93 erhölls från Medicinkliniken USÖ. 

 

Arbetsbelastning 

Frågeformulär riktade till nyckelpersoner på avdelning 83 och 93 vid Medicinkliniken, 

Vårdhygien och Klinisk mikrobiologi sattes samman baserat på tidigare erfarenheter från 

andra VRE-utbrott [11]. Frågorna rörde personalsituationen på berörda vårdavdelningar, 

bedömning av olika rutinförändringars påverkan på arbetsbelastningen och vilka faktorer som 

ansågs ha bidragit till att smittspridningen upphörde. Frågeformulären återges i sin helhet i 

bilaga 2a-c. 

 

Screeningens omfattning 

För att belysa utbrottets effekt på Klinisk mikrobiologis arbetsbelastning användes uppgifter 

som tagits ut från laboratorieinformationssystemet FlexLab (Tieto) gällande tidsperioderna 

160101–161031, 170101–171031 och 180101–181031, avseende antal analyser för VRE-

screening, provtagningslokal, provtagningstid, patienternas kön och ålder samt remitterande 

klinik. Patienternas ålder rapporterades i femårsintervall. 
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Uppskattning av arbetsbelastning relaterat till utbrottet 

I uppskattningen av arbetsbelastning relaterat till utbrottet inkluderades antal analyser för 

VRE-screening, uppskattade övertidstimmar hos olika personalkategorier och särskilt avsatt 

tid för personal med direkt koppling till utbrottet. Dessutom inventerades behovet av 

investeringar i nya inventarier som byte av möbler, nya personliftar eller annan 

medicinteknisk utrustning som införskaffats i ett försök att förhindra smittspridning. Dessa 

data samlades in med hjälp av frågeformuläret, se bilaga 2a-c.  

Värdering av screeningpositivitet för van-gener 

Uppgifter om genomförda PCR-analyser för VRE (vanA/vanB) inhämtades från Klinisk 

mikrobiologis laboratorieinformationssystem, FlexLab (Tieto). Uppgifterna gällde 

tidsperioden 180101–181031 och avsåg cycle threshold (Ct) samt odlingssvar för att avgöra 

om det gick att finna en gräns för Ct-värden där prover inte skulle behöva odlas trots 

positivitet. 

 

Riskfaktoranalys 

För att förbereda en mer djupgående analys avseende riskfaktorer för att bli koloniserad med 

den aktuella VRE-stammen utfördes en sammanställning av relevanta riskfaktorer. En 

litteraturgenomgång genomfördes fokuserad på artiklar som redovisat erfarenheter liknande 

de förhållanden som rådde i det här beskrivna utbrottet, hämtade ur databasen Pubmed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, sökord: "risk factors" + "vancomycin-resistant 

enterococci"). Riskfaktorer för eventuell vidare analys valdes ut baserat på något av följande: 

Den drabbade patientgruppen liknade den i det undersökta utbrottet eller att faktorn innebar 

ökad risk för smittspridning i flera olika artiklar/utbrottssituationer. 

 

För statistiska beräkningar och visualiseringar av resultat har Microsoft Excel 2016 använts. 

 

Etik 

Detta arbete är ett kvalitetsprojekt utfört med forskningsliknande principer. Alla uppgifter 

som kan hänföras till patienter omfattade av utbrottet baserades på avidentifierade data från 

Vårdhygien. Skyddet av den personliga integriteten har respekterats samtidigt som eventuella 

vinster med arbetet vägts in. I det här fallet skulle en vinst kunna bestå i bättre prioriteringar 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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av allmänna medel. Trots att all information avpersonifierats och resultatet redovisas på 

gruppnivå finns alltid en risk att vårdpersonal, patienter eller anhöriga känner igen 

beskrivningarna. 

Resultat 

Utbrottet 

Den stam som spreds i det aktuella utbrottet tillhör arten Enterococcus faecium. Stammen har 

av Folkhälsomyndigheten genom helgenomsekvensering fått beteckningen SE-EfmB-1707, 

ST80 och bär på resistensgener av typen vanB. Utbrottet sträckte sig från februari till augusti 

2018 varefter inga nya fall av kolonisation eller infektion med den aktuella stammen 

upptäckts. Indexfallet var känd VRE-bärare som flyttats över till Örebro efter vård i 

Stockholmsområdet.  

 

Indexpatienten lades in på avdelning 83 den 21 februari. På grund av utbrott med annan VRE-

stam under 2017 var det på avdelning 93 redan planerat en så kallad månadsscreening, dvs 

screening av samtliga patienter inneliggande på en viss avdelning en gång per månad. Där 

upptäcktes den 5 mars två VRE-positiva patienter, men det var då inte känt vilken stam de 

positiva fynden tillhörde. Fynden härleddes initialt inte till indexpatienten utan antogs kunna 

vara den stam som spridits under 2017. När typningssvaret på de två patienterna på avdelning 

93 anlänt från Folkhälsomyndigheten visade det sig att stammen de bar på var samma stam 

som indexpatienten bar.  

 

Sammanlagt hittades och rapporterades 32 patienter som var bärare av den aktuella stammen 

under februari till oktober 2018. Under samma period identifierades även 5 patienter med 

fynd av VRE som ej var genetiskt relaterade till den aktuella utbrottsstammen eller den under 

2017 spridda VRE-stammen. Samtliga 32 patienter med SE-EfmB-1707, ST80 var 

symtomfria bärare. 15 var positiva för VRE vid första provtagningstillfället. Övriga 17 hade 

varit negativa i tidigare screeningar. Av dessa hade två personer varit negativa i tre tidigare 

screeningar, fem i två tidigare screeningar och tio i en tidigare screening. Från Vårdhygien 

erhölls uppgifter om den avdelning där patienterna troligen blivit smittade. Majoriteten, 25 

patienter, hade smittats på någon av avdelningarna 83 (n=10), 93 (n=10) eller den över 

sommaren sammanslagna avdelningen 83/93 (n=5). Sex patienter hade troligen smittats på 
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andra avdelningar (avdelning 39 eller 40). I supplement figur 1 finns ett flödesschema över de 

32 smittade, vilka avdelningar de varit inlagda på, vilket datum de odlats positiva för VRE 

och eventuella negativa odlingar. 

 

På avdelning 83 fanns i medeltal 17 platser per dygn under 2018 och på avdelning 93 elva 

platser. I tabell 1 visas hur antalet platser varierade under januari till oktober 2018. Antalet 

disponibla platser per dygn på avdelning 83 var lägst under juni till augusti med 14 platser. I 

mars och april var antalet platser som högst under året (21 platser). På avdelning 93 fanns 

mellan nio och tolv platser per dygn. Det högsta antalet sågs i september och oktober medan 

det i juni till augusti fanns i genomsnitt tio platser.  

 

Tabell 1. Genomsnittligt antal disponibla platser per dygn och månad. 

Månad Avdelning 83 Avdelning 93 
Jan 18 9,5 
Feb 20,5 12 
Mars 21 12 
Apr 21 10,5 
Maj 20 10,5 
Juni 14 10 
Juli 14 10 
Aug 14 10 
Sept 16 12 
Okt 16 12 

 

Screeningens omfattning 

Under perioden 1 januari till 31 oktober 2016 utfördes totalt 513 screeningar för VRE. Under 

samma period 2017 och 2018 var antalet 1 750 respektive 5 616. Fördelningen per månad kan 

ses i figur 1. Antalet analyser som besvarades positiva för VRE under nämnda perioder 

framgår av figur 2. Andelen positiva prov i förhållande till antalet screenade var 0,2 % under 

2016, 3,8 % under 2017 och 1,9 % under 2018. Antalet analyser som utfördes för att hitta ett 

positivt fall (numbers needed to screen, NNS) beräknades baserat på detta och var 500 för 

2016, 26 för 2017 och 53 för 2018. Vanligaste provtagningslokal för analysen oavsett 

tidsperiod var faeces/rektum. Under 2016 var 58 % av de provtagna patienterna män. 

Motsvarande siffror för 2017 och 2018 var 59 respektive 51 %. Vid jämförelse av 

könsfördelningen bland patienter med positiva resultat för VRE sågs också en förskjutning 

där män hade en högre positivitetsfrekvens än kvinnor (68 % 2017, 62 % 2018). 

Åldersfördelningen på de med positiva resultat kan ses i figur 3. Flest antal screenade under 
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2018 fanns i åldersgruppen 70–74 år. Under 2017 var det högsta antalet screeningar utförda 

på personer mellan 65 och 69 år. Bland patienter positiva för VRE var 70–74 år den 

vanligaste åldersgruppen under 2018 medan 65–69 år var vanligast under 2017. En 

uppställning av antal screeningar per beställande klinik/avdelning under januari till oktober 

2018 visas i supplement figur 2. Endast de som beställt fler än fem analyser under 

tidsperioden redovisas. Flest analyser beställdes av avdelning 83 och 93 följt av avdelning 40. 

Sexton av de 32 fallen hittades vid avdelningsscreening. Fem fall upptäcktes vid provtagning 

en vecka efter utskrivning. En fullständig översikt över vilken typ av screening VRE-fallen 

hittades med återfinns i figur 4. 

 

 
Figur 1: Antalet utförda VRE-screeningar uppdelade per månad och år. 
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Figur 2: Antalet positiva VRE-odlingar uppdelade per månad och år. 
 

 
Figur 3: Åldersfördelningen hos patienter positiva för VRE (januari-oktober). 
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Figur 4: Antal positiva VRE-fynd tillhörande utbrottsstammen uppdelade på typ av screening 
vid upptäckt (1-veckasscr = 1 vecka efter utskrivning, Avdscr = avdelningsscreening, CD-scr 
= analys av VRE på Clostridium difficile-prov, MisstInf = misstänkt infektion, Månadsscr = 
månadsscreening, Retro = retroaktiv screening/kontaktspårning, Utskrscr = 
utskrivningsscreening). 
 

Vårdhygieniska åtgärder 

När utbrottet konstaterats i mitten av mars 2018 vidtogs en rad åtgärder på de berörda 

avdelningarna. VRE-positiva patienter tilldelades eget rum med egen dusch och toalett. 

Rengöringen av patientnära ytor utökades från en till tre gånger per dygn. Från mars till 

november 2018 screenades samtliga patienter inlagda på avdelning 83 eller 93 en gång per 

vecka (avdelningsscreening), vid utskrivning samt en vecka efter utskrivning. I de fall där 

man efter att patienten skrivits ut upptäckt potentiell kontaktsmitta gjordes screening 

retroaktivt. Detta innebar att patienten kontaktades per brev och ombads lämna ett faecesprov 

för VRE-screening. Provtagningsmaterial var inkluderat i brevet och provet lämnades av 

patienten till närmsta vårdcentral. För att få bättre kontroll på eventuell spridning i andra delar 

av slutenvården i Region Örebro län infördes i mitten av juli även VRE-screening på alla 

prover från inneliggande patienter som skickats för analys avseende toxinproducerande 

Clostridium difficile. I de fall där de patienter som vårdades på avdelning 83 eller 93 flyttades 

till andra vårdavdelningar inväntades under perioden 21 mars till 5 oktober två negativa VRE-

screeningar tagna med en veckas mellanrum innan flytt. Patienterna vårdades på enskild sal 

med egen dusch och toalett i väntan på odlingssvar. Ingen screening av vårdpersonal 

genomfördes då det inte finns stöd i litteraturen för att kolonisering med VRE i tarmen skett 

hos vårdpersonal, se till exempel [21,22]. 
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All vårdpersonal, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och områdeschefer knutna till de 

aktuella avdelningarna erhöll information från Vårdhygien om utbrottet. På avdelningarna 

informerades vårdpersonalen om hygienrutiner och utbrottet på morgonmöten och 

arbetsplatsträffar samt via veckovisa mail. Ny eller tillfällig personal fick information om 

VRE på de introduktionsdagar som arrangeras kontinuerligt samt via avdelningarnas 

hygienombud. Informationsblad riktade till personalen fanns anslagna på avdelningarna och 

delades ut till nya läkare.  

 

Misstanke om spridning via en apparat för mätning av residualurin (BladderScan) uppstod då 

indexpatienten och fall 2 och 3 inte låg på samma avdelning, men samma utrustning hade 

använts till alla tre patienterna. Tillsammans med Vårdhygien gick man igenom rutinerna för 

rengöring av medicinteknisk apparatur och införskaffning av ytterligare utrustning 

diskuterades för att undvika att apparaterna används innan korrekt rengöring genomförts. 

Enligt uppgift från avdelningschefen på avdelning 93 byttes bland annat möbler och 

madrasser ut. Omfattningen av nyanskaffningar av möbler och medicinteknisk utrustning har 

inte kunnat kartläggas. En av anledningarna till detta var enligt avdelningschefen att 

investeringarna inte var direkt kopplade till utbrottet. Det fanns också planer på inköp som 

ännu ej genomförts och därför ej kan redovisas. 

 

Arbetsbelastning – avdelning 83 och 93 

Avdelningscheferna på vårdavdelning 83 och 93 tillfrågades om de ändrade något i sitt 

arbetssätt på avdelningen bortsett från förändrade hygienrutiner. Från avdelning 93 svarade 

man att man arbetat med att medvetandegöra personalen om hygienrutinerna. Ämnet togs upp 

i princip varje dag på morgonmöten och arbetsplatsträffar. Att alla i personalen var måna om 

att stoppa spridningen och att man tog tillvara de idéer som kom från personalen nämndes 

också. På frågan om vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment som bedömdes som mest 

tidskrävande av de åtgärder som vidtogs svarade avdelningschefen på 83 desinficering av all 

utrustning, kontroll av odlingssvar och smittspårning av nysmittade. Chefen på avdelning 93 

svarade att desinficering av patientnära ytor tre gånger per dygn var mest tidskrävande. När 

cheferna tillfrågades om vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment som var svårast att 

genomföra svarade avdelning 83 att få alla att arbeta efter de nya rutinerna även i akuta 

situationer. Från avdelning 93 bedömdes rengöringen av patientnära ytor vara den 
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rutinförändring som var svårast att genomföra. Enligt avdelningschefen fanns signeringslistor 

för utförd rengöring men signeringen var ibland bristfällig. Det var då omöjligt att avgöra om 

rengöringen genomförts men signeringen glömts bort eller om rengöring inte gjorts. 

Avdelningscheferna tillfrågades också om vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment 

som var enklast att genomföra. Avdelning 83 svarade att genomförandet av desinficering av 

patientnära ytor varje arbetspass var enklast medan avdelning 93 svarade att alla i personalen 

var generellt positiva till nya idéer, vilket i sig kan tänkas ha underlättat arbetet.  

 

Avdelningscheferna från avdelning 83, 93, Vårdhygien och Klinisk mikrobiologi ombads 

bedöma hur stor börda fyra olika hygienåtgärder utgjorde för verksamheten. Svaren redovisas 

i tabell 2. 

 

Tabell 2. Bedömd börda för 4 olika hygienåtgärder (liten, medelstor, stor eller mycket stor). 

 Vårdavd 83 Vårdavd 93 Vårdhygiena Klinisk mikrobiologi 
Extra provtagning 
för VRE 

Medelstor Medelstor Stor Mycket stor/storb 

Provtagning vid 
utskrivning 

Medelstor Stor Mycket stor Medelstor/medelstorb 

Hemgångsstädning Medelstor Litenc Litenc Ej applicerbart 
Rengöring av 
patientnära ytor 

Stor Stor Stor Ej applicerbart 

a: Vårdhygiens bedömning av belastningen på vårdavdelningarna. b: Svar gällande 
molekylärbiologiska/bakteriologiska laboratoriet. c: Hemgångsstädning utfördes av 
Regionservice städavdelning. 
 

Arbetsbelastning – Vårdhygien 

Enligt Vårdhygiens bedömning var desinfektion och rengöring av gemensamma hjälpmedel 

och medicintekniska apparater det moment som var svårast för avdelningspersonalen att 

genomföra. Enklast att genomföra bedömdes desinfektion av patientnära ytor vara. Inte heller 

Vårdhygien kunde härleda några övertidstimmar som konsekvens av utbrottet. Den 

rutinförändring eller det arbetsmoment som var mest tidkrävande på Vårdhygien var 

utbildningsmomenten. Liksom på vårdavdelningarna angav man här inga avsatta extra 

personalresurser med anledning av ökad arbetsbelastning på grund av utbrottet. Tabell 3 visar 

fördelningen av den tid som man på Vårdhygien direkt kunde härleda till arbete med VRE-

utbrottet. 

 

Tabell 3. Fördelning av Vårdhygiens arbetstid lagt på utbrottsspecifika moment. 



 18 

Moment/insats Tid i timmar 
Insatser riktade mot personal på avdelningar 21 
Insatser riktade mot patienter och anhöriga 0a 
Möten med andra enheter på sjukhuset 15 

a: Dessa insatser ombesörjdes av avdelningspersonalen. 

 

Arbetsbelastning – Klinisk mikrobiologi 

Driftschefens bedömning av bördan för den utökade screeningen visas i tabell 2. Inom 

avdelningen för klinisk mikrobiologi delades arbetet med VRE-screening upp i moment som 

genomfördes inom ramen för molekylärbiologiska respektive bakteriologiska laboratoriet. 

Arbetet på molekylärbiologiska laboratoriet (molekylärlab) strukturerades om så att en person 

helt ägnade sig åt VRE-screening. En konsekvens av detta var att analysfrekvensen av 

kvantitativa virustester minskades från tre till en gång per vecka. Dessutom glesades 

svarsfrekvensen för luftvägsprover ut. Förändrings- och utvecklingsarbete samt tid för 

processansvariga att följa upp sina områden prioriterades ner.  

 

Varken på den molekylärbiologiska eller bakteriologiska delen av laboratoriet fanns särskilt 

avsatt personal för arbete med VRE-screening. Under mars och april togs en timvikarie in 

under fyra till fem timmar per månad. Detta var dock inte direkt kopplat till utbrottet utan 

berodde på ökad provmängd med samtidig sjukfrånvaro i personalen. Före utbrottet var 

tidsåtgången för VRE-screening på molekylärlab cirka en och en halv timme per dag. Under 

utbrottet ägnades åtta timmar åt arbete med VRE. Den bakteriologiska delen uppskattades ta 

30 minuter per positivt och tio minuter per negativt prov. Den stora provmängden bedömdes 

också öka arbetsbelastningen för provmottagning på Klinisk mikrobiologi med upp till två 

timmars arbete per dag. Under våren var antalet övertidstimmar med anledning av VRE-

utbrottet sex timmar på molekylärlab och 15 timmar på bakteriologiska laboratoriet.  

 

Samarbetet mellan Vårdhygien och Klinisk mikrobiologi 

Vårdhygien beskrev samarbetet med Klinisk mikrobiologi avseende informationsutbyte om 

screeningen och dess omfattning som mycket bra. Även återrapporteringen av svar från 

Klinisk mikrobiologi ansågs vara välfungerande. Det enda problem som uppstod gällde att 

Vårdhygien ibland reagerade på provsvar från PCR-analysen innan fynd verifierats genom 

odling. Båda parter var nöjda med återkopplingen om hur utbrottet fortskred. Klinisk 
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mikrobiologi tyckte att samarbetet fungerade bra och påpekade att de båda enheternas 

samlokalisering var något som underlättade samarbetet.  

 

Kostnadsberäkning 

Ingen av de båda vårdavdelningarna eller Vårdhygien hade under utbrottet anställt extra 

personal med anledning av ökad arbetsbelastning. Den exakta omfattningen av det merarbete 

som uppstod framgick inte baserat på enkäterna. Med undantag för Klinisk mikrobiologi 

kunde man heller inte hänföra några övertidstimmar direkt till utbrottet. Variationer i antalet 

vårdplatser på avdelning 83 och 93 under februari till oktober kunde inte sättas i samband 

med utbrottet. Således har det inte funnits möjlighet att i denna studie kostnadsberäkna arbetet 

på vårdavdelningarna. 

 

På Klinisk mikrobiologi uppskattades extra kostnader för de analyser som utfördes. Här fanns 

även 21 övertidstimmar som var direkt relaterade till utbrottet dokumenterade. Kostnaden för 

samtliga screeningprover från januari till oktober under 2018 var 1 404 580 kr (251,31 kr/st). 

Samma period 2016 då ingen spridning fanns var kostnaden 131 159 kr. I kostnaden per 

analys är även provtagningsmaterial inräknat (4,86 kr/st). Med 2016 som referensår för ett år 

utan utbrott blir den extra kostnaden för VRE-screeningen 1 273 421 kr.  

 

Framgångsfaktorer 

Bland de faktorer som ansågs avgörande för att smittspridningen upphörde pekar 

avdelningschefen för avdelning 83 på utbildning, ändrade hygienrutiner och inköp av 

patientbunden utrustning. Avdelningschefen på avdelning 93 lyfte fram insatsen som helhet 

som viktigaste faktor men också information och medvetandegörande om vikten av 

vårdhygien. Avgörande faktorer för att utbrottet så småningom upphörde var enligt 

Vårdhygien information och utbildning samt minskat antal vårdplatser. 

 
Optimering av PCR-analys för van-gener 

Vid screening för VRE görs analysen i två steg. Det första är en selektiv anrikning med 

efterföljande PCR. Om PCR-resultatet är positivt utförs sedan en selektiv odling. Eftersom 

andra arter än enterokocker kan bära på van-gener kan en situation uppstå där resultatet för 

PCR:en är positivt medan odlingen är negativ. För att minimera antalet falskt positiva PCR-

analyser undersöktes sambandet mellan värdet för Cycle threshold (Ct) och resultatet från 



 20 

odlingen. Ett diagram över 231 Ct-värden i förhållande till positivt respektive negativt resultat 

genomförda under 2018 kan ses i figur 5 och visar att Ct-värdena för odlingsverifierade 

positiva och negativa resultat överlappar i hög utsträckning vilket gör att någon cut-off för Ct-

värdet för att identifiera falskt positiva prover inte gick att sätta.  

 

 
Figur 5: Ct-värden uppdelade efter positivt eller negativt odlingsresultat (n=231). 
 

Riskfaktoranalys 

Med stöd från tidigare studier sammanställdes en lista på riskfaktorer för att 

koloniseras/infekteras med VRE respektive faktorer med potential att öka smittsamheten som 

i ett senare skede skulle kunna utgöra underlag till en fall-kontrollstudie. Faktorerna har 

identifierats som riskfaktorer under tidigare utbrott och de som kunde anses vara relevanta för 

betingelserna under utbrottet i Örebro valdes ut. Riskfaktorerna presenteras i tabell 4. Det 

fanns inte utrymme att inom ramen för detta projekt analysera berörda patienters riskfaktorer i 

relation till kontrollpatienter. 

 

Tabell 4. Faktorer för vidare riskfaktoranalys av patienter smittade med VRE. 

Riskfaktor Riskfaktor 
för 
kolonisering 

Riskfaktor för 
smittspridning 

Effekt av 
bärarskap 

Referens 
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a: I studien användes kreatinin- och albuminvärden vilka här gjorts om till att omfatta tecken 
på njursvikt. 
 

Diskussion 

När utbrott konstaterats vidtogs åtgärder på berörda avdelningar. VRE-positiva patienter 

tilldelades eget rum med egen dusch och toalett och rengöring av patientnära ytor 

intensifierades. Samtliga patienter screenades en gång per vecka, vid utskrivning samt en 

vecka efter utskrivning. För att få bättre kontroll på eventuell spridning i andra delar av 

slutenvården i Region Örebro län infördes VRE-screening på alla prover från inneliggande 

patienter som skickats för toxinproducerande Clostridium difficile-analys. Från 1 januari till 

31 oktober 2017 och 2018 var antalet VRE-screeningar 1 750 respektive 5 616. Samma 

period 2016 utfördes 513 screeningar. Utifrån det material som gicks igenom bedömdes 

ytterligare optimering av gränserna för positiva respektive negativa Ct-värden inte vara 

möjlig. 

 

Under utbrottet i Örebro smittades 32 patienter med VRE. I en systematisk genomgång av 10 

artiklar publicerade mellan 2004 och 2014 återfanns mellan 3 och 56 sekundärfall (i medeltal 

15). De artiklar som ingick i urvalet inkluderade VRE-fall från Europa, Asien samt Nord- och 

Sydamerika [8]. Erfarenheterna från spridning av VRE i svensk sjukvård varierar och både 

mindre och större utbrott har förekommit även om de inte publicerats i vetenskaplig litteratur. 

2017 drabbades Värmland av ett utbrott som genererade 19 fall [30]. Vid ett utbrott i 

Gävleborg 2013–2014 smittades 297 personer av samma VRE-stam. Stora delar av 

verksamheten drabbades med undantag av barnsjukvård, kvinnosjukvård och psykiatri [31]. 

Antal återinläggningar inom 90 
dagar från utskrivning 

 x  [23] 

Antibiotikabehandling från 2 
veckor före positivt prov 

x x  [24][25][26] 

Diarré inom 2 veckor före 
respektive efter positivt prov 

 x  [24] 

Clostridium difficile-infektion 
inom 2 veckor före och 4 
veckor efter positivt prov 

x x  [18] 

Vårdtidens längd x x x [27][28][26] 
Charlson Comorbidity Index x   [27][29] 
Njursvikt x   [24]a 
Immunsuppression inom 2 
veckor före positivt prov 

x   [25] 
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På Hallands sjukhus Halmstad inträffade under 2012 ett utbrott som involverade 6 patienter 

[32]. 

 

Inga fall av klinisk infektion orsakade av den aktuella utbrottsstammen har påträffats under 

2018. I andra studier varierar andelen koloniserade som utvecklar infektion med VRE från en 

till tio procent. Om dessa siffror hade applicerats på det studerade utbrottet skulle upp till 3 

kliniska fall kunnat förekomma. Av de patienter som bar på VRE under utbrottet i Gävleborg 

fick 3 % klinisk sjukdom, varav en med invasiv infektion, medan övriga var symtomfria [31]. 

 

I en metaanalys av 35 studier över VRE-utbrott mellan 1992 och 2014 varade utbrotten i 

genomsnitt 11 månader. Det fanns ett signifikant samband mellan hur länge utbrotten varade 

och antalet positiva fall. De flesta beskrivna utbrotten involverade dock färre patienter än 

utbrottet i Örebro med 10-19 fall trots att varaktigheten var längre [8]. En möjlig förklaring 

till detta skulle kunna vara att antalet återinläggningar av patienter med VRE var lägre under 

utbrottet i Örebro jämfört med de som beskrivs i metaanalysen. Denna faktor har inte 

studerats för utbrottet i den aktuella studien. Tidig upptäckt av spridning och kraftfulla 

vårdhygieniska åtgärder kan också ha bidragit till kortare varaktighet av utbrottet. En mer 

selektiv screening i kombination med återinläggningar kan ha lett till att inte alla bärare 

hittades vid de olika utbrotten i metaanalysen, vilket skulle kunna ha medfört mer utdragna 

utbrottsförlopp. Utbrottet i Gävleborg varade i 16 månader (september 2013 till december 

2014) men involverade som tidigare nämnts betydligt fler positiva fall. 

 

Andelen patienter med positiva VRE-prover i Örebro var både under 2017 och 2018 i något 

större utsträckning män. Detta har observerats även i andra studier [10][33]. 

 

I likhet med de vårdhygieniska åtgärder som vidtogs i det här beskrivna utbrottet gjordes även 

i Gävleborg och Halland genomgångar av städrutinerna [31,32]. På Hallands sjukhus 

Halmstad genomfördes miljöodlingar före och efter städning av patientsalar för utvärdering 

av spridning av VRE i miljön samt städningens effektivitet. Enstaka miljöprover visade växt 

av VRE efter städning. I dessa fall städades salarna om [32]. 

 

Några utförligare studier där arbetsbördan för vård av VRE-bärare värderats har inte 

framkommit. Vid jämförelse av resultaten från bedömningen av bördan av olika hygieniska 

åtgärder visade det sig att provtagningarna (extra provtagning för VRE och provtagning vid 
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utskrivning) inte utgjorde riktigt så stor börda för vårdavdelningarna som man trodde från 

Vårdhygiens sida. Cheferna på avdelning 83 och 93 sågs ha en liknande bild av den pga 

utbrottet förändrade arbetsbelastningen med undantag för hur man tolkade frågorna om det 

arbetsmoment som var mest tidskrävande respektive det arbetsmoment som var svårast att 

genomföra. Detta belyser vikten av tydligt formulerade frågor som minimerar risken för olika 

tolkningar av både frågor och svar. Inget för ändamålet avsett standardiserat formulär för 

användning vid denna typ av värderingar i svensk miljö kunde hittas. Detta utgör således en 

begränsning av studien. Ett sätt att få enhetligare svar och att försäkra sig om att frågorna 

uppfattats på liknande sätt kunde ha varit att genomföra personliga intervjuer, som 

exempelvis i en studie från Kanada 2015 [34]. Den exakta tidsåtgången för arbete med direkt 

koppling till utbrottet kunde inte fastställas för de berörda enheterna. Endast från Klinisk 

mikrobiologi fanns dokumenterade övertidstimmar med direkt koppling till arbete med 

utbrottet. För övriga verksamheter bedöms således den ökade arbetsbelastningen ha lett till 

omprioriteringar inom den ordinarie arbetstiden. Om och i så fall vilka delar av de berörda 

verksamheterna som nedprioriterats pga spridningen har inte kunnat kartläggas. 

 

Vikten av att identifiera bärare av VRE genom aktiv screening, smittspårning och isolering av 

positiva patienter för begränsande av spridning har betonats i flera studier sedan 

vankomycinresistens bland enterokocker upptäcktes [2][14][35,36]. Under de tre studerade 

åren var andelen positiva screeningar i Örebro som högst 2017 med 3,8 %. 2018 var siffran 

1,9 %. Detta är jämförbart med genomförda screeningar under andra utbrott av VRE. I en 

studie från Sydkorea 2012 var 3,4 % av de screenade patienterna positiva [37], en studie från 

Stockholm 2010 hade 2,8 % positiva analyser [38] medan en studie från Singapore 2005 

rapporterar hela 11,4 % positiva analyser vid aktiv screening [39]. En hög procentandel 

positiva screeningar kan visa på hög prevalens i befolkningen men skulle också kunna 

indikera att screeningar genomförts för att få kontroll på ett utbrott och därefter avbrutits. En 

ytterligare möjlighet skulle kunna vara att en hög procentandel positiva screeningar är en 

markör för att målgruppen för screening valts ut på ett optimalt sätt.  

 

I en litteraturgenomgång från 2016 påpekades att det fanns få studier som kunnat påvisa 

positiva effekter av screening för VRE samt bristen på evidens för vilka patienter som borde 

ingå i screeningen för maximal kostnadseffektivitet. Vid aktiv screening var ett program med 

provtagning vid inskrivning på sjukhus för vissa riskgrupper och patienter som vårdats under 

längre tid på andra vårdenheter vanligt förekommande. Dessutom ingick regelbunden 
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screening en till två gånger per vecka i vissa program. Screening av samtliga patienter vid 

inläggning på sjukhus ansågs bara effektiv då prevalensen av VRE var hög. Bland de studier 

som ingick i genomgången fanns exempel på artiklar där man ställt kostnaderna för screening 

mot kostnaderna för fall av bakteremi med VRE och där screeningen visats vara 

kostnadseffektiv. I ett exempel jämfördes två universitetssjukhus i Charlottesville, USA, 

under en tvåårsperiod där screening en gång i veckan på alla inneliggande högriskpatienter 

infördes på endast ett av sjukhusen. På det andra sjukhuset genomfördes ingen regelbunden 

VRE-screening. Under studieperioden identifierades på sjukhuset där screening införts ett fall 

av bakteremi med VRE medan man på kontrollsjukhuset fann 29 fall. Den totala kostnaden 

för screening uppgick till 2 642 354 kr (1 USD ≈ 10,44 SEK, 2002) vilket kan jämföras med 

kostnaden för vård av bakteremifallen på 7 948 181 kr [2]. I Sverige är incidensen av invasiva 

VRE ett till två fall per år. Att använda bakteremi som mått på effektiviteten för 

screeningprogram i svensk kontext är därför inte lämpligt. 

 

Vid ett två månader långt utbrott på ett sjukhus i Frankrike 2008 med 13 fall av VRE 

beräknades kostnaden för extra personal till 53 943 kr (1 EUR ≈ 9,43 SEK, 2008). Kostnad 

för screening och typning uppgick till 142 662 kr. Totalkostnaden för att kontrollera utbrottet 

(dvs kostnader för extra personal, screening, förbrukningsmaterial och antibiotika) slutade på 

570 874 kr [10].  

 

I en tysk studie från 2018 jämfördes kostnader för vård av patienter med VRE- och VSE-

infektion. Kostnaden för vård av VRE-patienter var signifikant högre, där de största 

skillnaderna gällde kostnad för läkemedel och sjukskötersketid [40]. 

 

I en fall-kontrollstudie från Turkiet undersöktes kostnaden för vård av pediatriska patienter 

som var respektive inte var bärare av VRE under en fyraårsperiod (2010–2013). Syftet var att 

identifiera riskfaktorer för bärarskap och att optimera målgruppen för insatser för minskad 

smittspridning. I kostnadsberäkningen ingick kostnader för screening och 

förbrukningsmaterial vid isolering. Extrakostnader för vård- och laboratoriepersonal ingick 

inte. Totalt under studieperioden genomfördes 23 998 VRE-screeningar och 255 PCR-

analyser för vanA/B till en kostnad av 495 155 kr (1 USD ≈ 6,49 SEK, 2013). Av de knappt 

24 000 screeningarna var 1 266 positiva (5,3 %) för VRE (239 av 6 372 patienter). Antalet 

screeningundersökningar gjorda för att hitta ett positivt fall beräknades till 19 [41]. 

Motsvarande siffra för Örebro län 2016 var 500.  
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Under utbrottet på Hallands sjukhus Halmstad 2012 genomfördes 58 VRE-screeningar till en 

kostnad av 12 354 kr. Totalsumman för att kontrollera utbrottet uppgick till 82 703 kr och 

inkluderade även extra städkostnader och miljöodlingar. Trots att antalet genomförda 

screeningar var lågt fanns enligt rapporten smittade patienter (n=6) på 

intensivvårdsavdelningen, medicinavdelningen och infektionsavdelningen. Vilka patienter 

som ingick i beräkningen för screeningkostnaderna nämns inte [32].  

 

Några publicerade sammanställningar av kostnaderna för VRE-utbrott på sjukhus i Sverige 

har inte hittats. Möjligheten att göra jämförelser med utbrott på sjukhus utanför Sverige är 

begränsad pga skillnader i sjukvårdssystemens uppbyggnad. Ur ett svenskt perspektiv kan t ex 

ett minskat antal tillgängliga vårdplatser inte ses som en kostnad pga utebliven inkomst för 

sjukhuset. 

 

I en framtida fall-kontrollstudie skulle man kunna använda de här redovisade riskfaktorerna 

för smittsamhet, för att bli koloniserad och faktorer som påverkas av bärarskap som en 

utgångspunkt. Möjlighet kan då finnas att identifiera riskfaktorer för såväl smittspridning som 

kolonisering som är applicerbara på regionala förhållanden. En sådan studie skulle också ge 

möjlighet att studera extra kostnader och arbetsbelastning i samband med vård av VRE-

koloniserade patienter. 

 

Utifrån det material som gicks igenom och som visas i diagrammet i figur 5 bedömdes 

ytterligare optimering av gränserna för positiva respektive negativa Ct-värden inte vara 

möjlig. Ct-värdena för de odlingspositiva proverna sträckte sig mellan 15,3 och 37,4 medan 

de negativa sträckte sig från 16,9 till 39,8 cykler. Tänkbara förklaringar till dessa 

överlappande Ct-värden skulle kunna vara att de prover där ingen VRE senare odlats fram 

innehållit van-gener från andra bakteriearter som laktobaciller eller klostridier. Höga Ct-

värden hos odlingsnegativa prover skulle också kunna bero på att så kallade primer-dimers 

bildats, en biprodukt där primers hybridiserat till varandra.  

 

De framgångsfaktorer som framkom i frågeformulären till avdelningscheferna, Vårdhygien 

och Klinisk mikrobiologi är jämförbara med de som identifierades efter utbrottet i Gävleborg 

[31]. Här lyfts följsamhet till basala hygienrutiner, enkelrum för VRE-positiva, skärpta 

städrutiner, rengöring av medicinteknisk utrustning, intensiv smittspårning, 
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utbildningsinsatser samt stöd från landstingsledningen fram som avgörande för att stävja 

smittspridningen. I likhet med bedömningen från utbrottet i Örebro ansågs starkt engagemang 

från personal vara en viktig komponent. I rapporten från Gävleborg finns ingen uppgift om 

mer frekvent städning av patientnära ytor. Liksom i Örebro arbetade Vårdhygien med 

information till berörda avdelningar, utbildning av personal och hospiteringar. I Gävleborg 

fanns en projektledare som samordnade insatserna, något man inte hade under utbrottet i 

Örebro. Utbrottet i Gävleborg berörde ett större antal kliniker och behovet av samordning var 

större.  

 

I en artikel från 2018 beskrivs ett utbrott på ett nederländskt sjukhus med 242 fall av VRE 

samt de faktorer som ansågs avgörande för att stoppa spridningen. Utbildningsmaterial togs 

fram och informationsträffar anordnades. Avdelningar med VRE-spridning stängdes och 

rengjordes samt desinficerades. Utrustning fick inte delas mellan olika salar utan att först 

rengöras och desinficeras. En särskild öppenvårdsklinik öppnades för screening av patienter 

som skrivits ut men som samvårdats med VRE-positiva patienter. Slutligen upphörde man att 

rutinmässigt ge ciprofloxacin som profylax vid cytostatikainducerad neutropeni och alla 

patienter med VRE flyttades till en isoleringsavdelning [28]. 

 

Att ta fram rutiner för standardiserad dokumentation skulle vid framtida utbrott kunna öka 

möjligheten till överblick av ökad arbetsbelastning under pågående utbrott. Med en enhetlig 

dokumentation i form av färdigställda mallar för olika typer av berörda enheter skulle även 

redovisningen av insatserna och dess kostnader efter avslutat utbrott underlättas. Detta skulle 

också öka möjligheterna till enhetlig dokumentation redan från den tidpunkt då ett utbrott 

misstänks och öka möjligheten att jämföra olika insatsers effekter mellan olika sjukhus och 

olika utbrottssituationer.  

Slutsats 

Den här beskrivna spridningen av VRE kunde stävjas på 7 månader. Bidragande orsaker till 

detta var intensiv screening, utbildningsinsatser och vårdhygieniska insatser. Det finns få 

publicerade erfarenheter från spridning av VRE i svensk sjukvård och fler studier krävs för att 

kunna göra jämförelser. Att ta fram rutiner för standardiserad dokumentation skulle vid 

framtida utbrott kunna underlätta sammanställningen av insatserna och dess kostnader.  
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Supplement 
 

 

 

 
Supplement figur 1: Avdelning på vilken respektive VRE-bärare varit inlagd, vårdtid samt 
datum för screeningresultat (röd = positiv, grön = negativ). Fall 19, 20 och 23 saknas då de 
var bärare av unik stam. 
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Supplement figur 2: Antalet VRE-screeningar per beställande klinik/avdelning under jan-okt 
2018. Endast beställare med fler än 5 beställda analyser visas. 
 

Bilaga 1 – frågeformulär 

2a 

Frågor ställda till avdelningschefer på avdelning 83 och 93 
Ändrade ni något i hur ni arbetade under perioden för utbrottet, utöver förändringar i 
hygienrutiner? 
Hur arbetade personalen?  
Delades personalen upp på något särskilt sätt?  
Delades personal mellan olika avdelningar?  
Vilken information om utbrottet och gällande rutiner fick tillfällig personal/nyanställda?  
Vem tillhandahöll denna information? 
Vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment bedömer du var svårast att genomföra? 
Vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment bedömer du var enklast att genomföra? 
Vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment bedömer du var mest tidskrävande? 
Hade du som chef avsatt extra personalresurser för de ovan nämnda momenten? 
I vilken omfattning? 
Hur många övertidstimmar inom din arbetsgrupp kan härledas till ökad arbetsbelastning pga 
utbrottet? 
Vilka åtgärder bedömer du som framgångsfaktorer för att smittspridningen så småningom 
minskade? 
 
Nedan följer några frågor där vi önskar att du skattar bördan av olika åtgärder för personalen. 
Bördan bedöms som liten, medelstor, stor eller mycket stor.  
Hur stor börda bedömer du att den extra provtagningen för VRE var? 
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Hur stor börda bedömer du specifikt att den extra provtagningen vid utskrivning var?  
Hur stor börda bedömer du att hemgångsstädningen var? 
Hur stor börda bedömer du att utökningen av rengöringsfrekvensen av patientnära ytor var? 

2b 

Frågor ställda till Vårdhygien 
Hur många arbetstimmar har lagts på arbete från Vårdhygien på direkt arbete med det aktuella 
utbrottet?  
Försök att dela upp tiden som lagts på följande delar: 
Insatser riktade mot personal på avdelningar 
Insatser riktade mot patienter och anhöriga 
Möten med andra enheter på sjukhuset 
Hur många övertidstimmar kan härledas till ökad arbetsbelastning pga utbrottet? 
Vilka åtgärder genomfördes av Vårdhygien och när? 
Vilken information om utbrottet och gällande rutiner fick tillfällig personal/nyanställda?  
Vem tillhandahöll denna information? 
Vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment bedömer du var svårast att genomföra? 
Vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment bedömer du var enklast att genomföra? 
Vilken rutinförändring eller extra arbetsmoment bedömer du var mest tidskrävande? 
Fanns det på Vårdhygien extra personal avsatt till något arbetsmoment med koppling till 
utbrottet? 
Hur bedömer du att följande punkter som beskriver samarbetet mellan Vårdhygien och 
Mikrobiologen fungerade? 
Information om screening och omfattning 
Återrapportering av svar till Vårdhygien 
Återkoppling från Vårdhygien om hur utbrottet fortskred 
Vilka åtgärder bedömer du som framgångsfaktorer för att smittspridningen så småningom 
minskade? 
 
Nedan följer några frågor där ni får bedöma bördan (liten, medelstor, stor, mycket stor) för 
personalen av olika insatser. 
Hur stor börda bedömer du att provtagning för VRE på alla patienter var? 
Hur stor börda bedömer du att provtagningen för VRE vid utskrivning var?  
Hur stor börda bedömer du att hemgångsstädningen var? 
Hur stor börda bedömer du att utökningen av rengöringsfrekvensen av patientnära ytor var? 

2c 

Frågor ställda till Klinisk mikrobiologi 
Ändrade ni något i hur ni arbetade under perioden för utbrottet? 
Vilken förändring bedömer du var enklast att genomföra? 
Vilken förändring bedömer du var svårast att genomföra? 
Fanns det delar av verksamheten som fick prioriteras ner? 
Vilka delar i så fall? 
Fanns det på Mikrobiologen extra personal avsatt till något arbetsmoment med koppling till 
utbrottet? 
Om ja, hur stor del av en tjänst? 
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Vilka åtgärder bedömer du som framgångsfaktorer för att smittspridningen så småningom 
minskade? 
Finns det faktorer i beställningen av prover som hade kunnat förenkla arbetet på laboratoriet? 
Hur bedömer du att följande punkter som beskriver samarbetet mellan Vårdhygien och 
laboratoriet fungerade? 
Information om screening och omfattning 
Återrapportering av svar till Vårdhygien 
Återkoppling från Vårdhygien om hur utbrottet fortskred 
Hur många övertidstimmar kan härledas till ökad arbetsbelastning pga utbrottet? 
 
Nedan följer några frågor där du får bedöma bördan (liten, medelstor, stor, mycket stor) för 
personalen av olika insatser. 
Hur stor börda bedömer du att analys av VRE på alla patienter från berörda avdelningar var 
(veckoscreening)? 
Hur stor börda bedömer du att analys av utskrivningsodlingar av VRE var? 
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