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Status for VRE-utbrudd på SUS sommeren 2017 
 

Enterokokker er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos alle mennesker og dyr. 
Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er motstandsdyktige (resistente) mot et 
antibiotikum som heter vankomycin. I utgangspunktet er det få antibiotika som virker 
mot denne typen bakterier. Bærerskap av VRE er et kjent og økende problem i 
helsetjenesten også i Norge, og de siste årene har det blitt registrert økt forekomst av 
dette på en rekke sykehus. Fra 2011 har man ved Helse Bergen hatt et pågående 
utbrudd med VRE. Ved OUS, Sykehuset Østfold, St.Olavs hospital og Sørlandet sykehus 
har man også påvist økt forekomst av bærerskap blant inneliggende pasienter de siste 
årene.  
 
Beskrivelse av utbruddet 
Siden primo juni 2017 har Helse Stavanger påvist forhøyet forekomst av bærerskap av 
VRE. En klinisk infeksjon på en sengepost igangsatte oppsporing hvor ytterligere en 
pasient ble påvist som bærer. Det var da grunn til å mistenke smittespredning i 
avdelingen. En rekke tiltak ble gjennomført.  Kartlegging med screening av avføring fra 
pasienter har avdekket tilfeller på til sammen seks avdelinger i løpet av sommeren. 26 
pasienter er påviste bærere siden første påviste prøve. Tre pasienter har hatt klinisk 
urinveisinfeksjon. Flere av pasientene har blitt utskrevet til heldøgnsinstitusjoner i 
kommunene.  
 
Resultater av screening/kartlegging  
Det ble igangsatt et omfattende screeningopplegg, man har rettet dette rettet mot 
avdelinger med direkte og indirekte kontakt med koloniserte. Pr. 1.9 har det blitt tatt ca. 
1500 screeningprøver. Den nylig innførte muligheten til fullgenomsekvensering av 
isolatene har vært svært nyttig.  
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Vi ser to hovedtrekk: Det er nært slektskap med utbruddsstammen fra utbruddet på 
Haukeland og det ses også internt slektskap for de fleste stammene. Det gir sterke 
holdepunkt for at det har vært smittespredning internt i avdelingene. Opphold på 
utbruddsavdelinger i Helse Bergen, kronisk sykdom, tidligere innleggelser og 
bredspektret antibiotikabruk er fellesnevnere for pasienter med påvist VRE-bærerskapI 
løpet av siste halvdel av august og så langt i september er det ikke avdekket nye tilfeller 
av bærerskap.   
 
Tiltakene  
VRE er en tarmbakterie som kan overføres fra pasient til pasient via direkte kontakt og 
gjennom kontakt med kontaminerte flater, hender eller utstyr. Erfaringene fra tidligere 
utbrudd er at det er behov for tiltak på en rekke områder. Målsetningen er å unngå 
smittespredning og å  hindre at denne resistente bakterien blir en del av sykehusets 
bakterieflora. I løpet av sommeren har bl.a. følgende tiltak vært gjennomført i samråd 
mellom postledelse og seksjon for smittevern:  
 
• Isolasjon av enkeltpasienter 
• Screening og ev. isolasjon av medpasienter 
• Reduksjon og stenging av sengeposter for inntak 
• Nulltoleranse for overbelegg / korridorpasienter / stengte buffeer 
• Gjennomgang av renholdsrutiner og desinfeksjon 
• Informasjon til pasienter og medarbeidere 
• Bevisstgjøring av personale på etterlevelse av håndhygiene, basale 
            smittevernrutiner og korrekt antibiotikabruk. 
• overvåkning av pasienter som har fått behandling i Helse Bergen. 
 
Videre  
I det videre arbeidet er det igangsatt et eget arbeid med gjennomgang av 
arbeidsfordeling for renhold og desinfeksjon i avdelingene i hele foretaket, og en fortsatt 
bevisstgjøring om viktigheten av god håndhygiene. Det er også et eget 
forbedringsprosjekt lokalt for innføring av smittevernvisitter 
Det er også en  
 
Nylig ble en revidert regional smittevernplan godkjent i styret i Helse Vest RHF. Denne 
inneholder en rekke anbefalinger. Helse Stavanger  vil legge denne planen til grunn i det 
videre arbeidet, sammen med foretakets egen AMR-strategi.  
 


