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Nyt på udbrudsfronten hos SSI

Vores mål

 Øget fokus på CPO udbrud

 Styrke overvågningen af CPO 

 Blive klogere på CPO og dynamikken i CPO udbrud

- I forhold til overvågningssystemer 

- Rådgivning om CPO og CPO udbrud

- Værktøjer til udredning af CPO udbrud

Vi har

 Nedsat en udbrudsgruppe (Bakterier, Parasitter og Svampe og CEI)

- Samarbejde mellem Lab-, Hyg- og Epi folk

- Overvågning af CPO og udbrudssignaler

- Planlægning af temadage og udviklingsopgaverAfho
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Mere om nyt på udbrudsfronten hos SSI

Samarbejde om CPO udbrud: 

Arbejdsmøder med Ålborg Universitetshospital og Slagelse KMA

- Drøftet kommunikation af WGS resultater

- Drøftet CPO udbrud

• Bærertilstand, patient flow, indlæggelsesdata

- Hvilke data kan SSI bidrage med til udredning af CPO udbrud lokalt

Værktøjer til udredning og overvågning af udbrud på sygehuse

Sammenkobling af lab. data og epidemiologiske data

• WGS resultater + HAIBA forløbsdata = Epidemiologiske links EpiLinx

• Overvågningsdatabase til registrering og dataudtræk

• Systemer til vidensdeling

Fokus på øget samarbejde med jer lokalt om CPO 

og om AMR generelt
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FUD – FØDEVAREBÅRNE UDBRUDSDATABASE 

Opgørelse af data 

• Individuel adgang med unik kode

• Til udredning, kommunikation, overvågning og afrapportering

• Antal af patienter, patogen, symptomer, lokalitet, kilde, rejse, o.a.

• Muligt at uploade rapporter

• Konklusioner

Afho
ldt

 d.
 23

. m
aj 

20
19



INDTASTNING AF DATA I FUD

Vi rapporterer et udbrud på SSI

osv….
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FÆLLES INDSATS PÅ AMR-OMRÅDET

Netværksgruppe for udbrud i sundhedsvæsenet

 Patienter deles på tværs af landet, hvordan sikrer vi kommunikation

 Imødekomme det moderne sundhedsvæsen 

 2 repræsentanter for hver region (region H åbent for lidt flere)

 Jævnlige møder evt. via Skype, mailgruppe

Formål

 Styrke samarbejdet på tværs af regioner

 Styrke samarbejdet med SSI

 Vidensdeling og læring

• F.eks. dele erfaringer om screeningsundersøgelser

Kvalificering af data

 Kommunikation af overvågningsdata

• Årsrapporter og opgørelser

 Dele viden om forebyggende tiltag
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NETVÆRKSGRUPPE

Et fælles udgangspunkt om 

 Rollefordeling

• Regionerne håndterer udbrud

• Regionerne kommunikerer egne lokale data

• SSI indsamler og kommunikerer nationale overvågningsdata

• SSI kan give dataoverblik, rådgive og udvikle udbrudsværktøjer

• Evt. andre ansvarsområder

 Kommunikation

 Løbende evaluering af indsatsområder

• F.eks. CPO vejledning

 Påpege nye problemstillinger og løsningsforslag

 Opstartsmøde planlagt til september 2019

 (aftalt på Strategimøde d. 5. april)

?
Er der kommentarer 

eller spørgsmål?
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