
Tori Tollefsen, Knut Henrik Spæren, Anne Wenche Lindboe,  Aira Bucher, Hanne 
Stensrud, Teresa Stensson, Gunnar Bjerke (Avdeling for fag, kvalitet og IKT) og  
Ida Herje (Avdeling for interne tjenester) 

Introduksjon: 
Vankomycinresistente enterokokker (VRE) ble oppdaget i en urin-
prøve 5.4.16. på medisin, enhet for gastro, hematologi og infeksjoner, 
som samtidig hadde et Norovirus utbrudd. Screeningprøver viste 
at det var flere pasienter på samme enhet som var VRE positive.
Til sammen var det 19 pasienter med VRE, van A Enterococcus
faecium, ST 117, i perioden 5.4.-30.6.16. Av disse 19 var det 
bare én med infeksjon. Sykehuset har aldri hatt VRE-utbrudd og 
var derfor svært uforberedt. Renhold, desinfeksjon, isolasjon av
smittede og basalt smittevern var nøkkelord i vår håndtering.

Resultater:
Det har ikke vært flere nye tilfeller etter utbruddsperioden. Som
en internkontroll screenes pasienter på utbruddsenheten dersom
innlagt mer enn 6 døgn. Dette ble utført ut september måned.

Metode: 

I tillegg til et forsterket renhold, isolering, undervisning, til-
rettelegging for basale smittevernrutiner, fokus på screening
og begrenset bruk av bredspektret antibiotika, satte sykehus- 
ledelsen raskt inn ressurser som gjorde det mulig å desinfisere
hele utbruddsenheten med hydrogenperoksid aerosoler. Det ble 
leid inn tolv norskutviklede desinfeksjonsroboter som i løpet
av et døgn systematisk desinfiserte hele enheten med H2O2
aerosol. I løpet av to måneder ble definerte høyrisikosoner som
blant annet Akuttmottaket, PO/intensiv, Radiologisk avdeling 
og medisinsk-teknisk utstyr desinfisert med aerosoler.

Diskusjon:
Enterokokker er svært robuste og kan leve i et syke-
husmiljø i flere år. Derfor valgte sykehuset å desinfisere
med H2O2 aerosoler for å nå alle områder i miljøet og
å sikre destruksjon av bakteriene. I og med at det var
mange parallelle tiltak som ble iverksatt er det i etter-
tidvanskelig å vite hvilket tiltak som førte til at utbruddet 
fikk en kort varighet.

Utbruddet var en vekker for vår virksomhet med hensyn  
til pasientsikkerhet, økte kostnader og omdømme. 
Midler til drift av en desinfeksjonsrobot, resistens-
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overvåking, undervisning og å følge opp basale og hori-
sontale smitteverntiltak vil kunne hindre tilsvarende 
situasjoner i fremtiden.

Diakonhjemmet Sykehus er akuttsykehus og lokalsykehus for ca 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker, og avlaster Ahus med pasienter fra bydelene Alna, 
Grorud og Stovner. Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, intensivmedisin, kirurgi, revmatologi/revmakirurgi og psykiatri.

• Sykehuset har regionsykehusfunksjoner for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi 
• Sykehuset er kompetansesenter innen revmatologi og psykofarmakologi, og driver en utstrakt forskningsvirksomhet - særlig innen disse feltene
• Sykehuset har Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)
• Helsetjenester til eldre er et satsingsområde på Diakonhjemmet, og sykehuset har utvidet opptaksområde for eldre over 65 år med hoftebrudd og for alderspsykiatri

Den kristne nestekjærlighetstanken ligger til grunn for sykehusets kjerneverdier: respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet

Pasientkarakteristika: 


