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ANMELDELSE/INDBERETNING AF CPO JF. VEJLEDNING

Der skelnes mellem klinisk anmeldelse af CPE og indberetning af CPO

Anmeldelse kan ifølge vejledningen (afsnit 4.1) foretages af læger, der 
har patienter i behandling (behandlingsansvarlig læge) samt for læger 
(kliniske mikrobiologer) og andet autoriseret sundhedspersonale, der 
undersøger prøver for infektioner. 
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KLINISK ANMELDELSE AF CPE

Alle CPE (både klinisk infektion og asymptomatisk bærertilstand) skal 
anmeldes skriftligt af den behandlende læge på formular 1515 til SSI og 
STPS.
- Der skal foretages anmeldelse første gang, der er en positiv prøve 

hos en person 
- Hvis der findes en ny CPE-bakterie eller et nyt CPE-gen hos samme 

person – skal der ske en ny anmeldelse
- For patienter, der efter et år eller senere igen, får påvist CPE, 

indsendes et nyt isolat uanset CPE-type
- Registrering af 1515 anmeldelser foretages af CEI.
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INDBERETNING AF CPO

Alle CPO, der bliver diagnosticeret på KMA´erne, skal indberettes til SSI 
og indsendes til typning på SSI. Alternativt – hvis typningen foregår på 
KMA - skal gensekvensen indrapporteres til SSI. 
- Der skal foretages indberetning/indsendelse af isolat første gang, der 

er en positiv prøve hos en person 
- Hvis der findes en ny CPO-bakterie eller et nyt CPO-gen hos samme 

person – skal der ske en ny indberetning/indsendelse af isolat
- For patienter, der efter et år eller senere igen, får påvist CPO, 

indsendes et nyt isolat uanset CPO-type.

Vigtige oplysninger på laboratorieseddel: 
- Patient-identificerende oplysninger (CPR-nr. og navn)

- Isolat-identificerende oplysninger (art, type etc.)

- Prøvemateriale og dato for modtagelse i lab.

- Rekvirent

- Eksponering: Udlandsrejse, husstand
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CPE ANMELDELSER MODTAGET HOS SSI

KMA Laboratorie anmeldt Anmeldt 1515
Herlev 20 20
Hvidovre 21 1
Odense 6 5
Rigshospitalet 13 6
Skejby 11 9
Slagelse 19 1
Aalborg 9 8
I alt 100 50

SSI har fra d. 5. september 2018 til d. 20. maj 2019 modtaget 
- 116 CPE-isolater i alt fra 100 patienter
- Af de 100 patienter er 50 blevet anmeldt via 1515 
- Er 50 % succes eller …? 
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OPLYSNINGER FRA 1515

Vigtigt med anmeldelse via 1515
- Oplysninger på laboratorieblanket kan gå tabt eller kan ikke indtastes
- 1515 giver bedre oplysninger om rejser og information om patienten
- Giver mulighed for validering og standardisering af data
- 30 mænd, 20 kvinder. Gennemsnitsalder: 58,6 år (0-87 år)

Smittested Antal

Hospitalserhvervet i Danmark 6
Hospitalserhvervet i Udlandet 11
Husstandsmedlem 1
Ukendt 25
Uoplyst 4
Andet 3
I alt 50

Smitteland Antal
Danmark 22
Afghanistan 1
Indien incl. Sikkim 2
Irak 2
Italien 1
Kenya 1
Kina 1
Pakistan 2
Spanien 1
Storbritannien og Nordirland 1
Filippinerne 1
Colombia 1
Thailand 2
Ægypten 2
Ukendt 7
Uoplyst 3
I alt 50
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RYKKERPROCEDURE

CEI begynder meget snart at sende rykkere ud

Men - hvem skal CEI rykke for manglende indsendelse af 1515 blanket?
- CEI foreslår følgende rykkerprocedure:

• For hospitaler: Der sendes en rykker til den KMA, som har indsendt 
et CPE-isolat på den pågældende patient

• For primærsektor: Der sendes en rykker til den praktiserende læge 
eller speciallæge, der har taget en prøve på den pågældende patient 

Når AMR-referencelaboratoriet på SSI sender prøvesvar til indsendende 
KMA, er der en påmindelse om, at fund af CPE er anmeldelsespligtigt
- SSI sætter nu rutinemæssigt denne ”reminder” på alle prøvesvar:

• P.S. Husk at CPE-isolatet er anmeldelsespligtigt via blanket 1515, hvis 
det ikke allerede er blevet anmeldt.Afho
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IMPLEMENTERING AF CPO-VEJLEDNINGEN

Lokal organisering vedr. anmeldelse
• CEI vil gerne opfordre til, at det er IHE eller KMA, der udfylder og 

indsender 1515-blanketten
Formidling/orientering til klinikere om den nye vejledning

• Lommekort? Andre tricks?
• Samspil med MRSA (fx fælles skema ved indlæggelse/optagelse af 

journal)
CEI vil gerne bidrage med FAQ´er på CPO-siden på hjemmesiden (i 
lighed med dem, der findes på MRSA-siden)

• Indsend derfor gerne spørgsmål og problemstillinger, som I møder 
i forbindelse med implementeringen af vejledningen
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

9Central Enhed for Infektionshygiejne
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