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Vedr.: Aktindsigt: Ny smittede MRSA personer i 2016

Kære Kjeld Hansen,
Statens Serum Institut bekræfter modtagelsen af din e-mail af 14. februar 2017 til fagchef Brian Kristensen.
Din henvendelse bliver behandlet som en sag om aktindsigt og dine spørgsmål er blevet besvaret af den
pågældende afdeling, herunder af Fagchef Brian Kristensen i det følgende.
Tak for din henvendelse vedrørende offentliggjorte tal for MRSA på Statens Serum Institut’s hjemmesider.
Som du beskriver er der en diskrepans imellem de anførte MRSA tal fra pressemeddelelsen 7. februar 2017
og antallet af MRSA på hjemmesiden ”Tal og grafer” på ssi.dk. Forklaringen på denne diskrepans er,
1)
at tallene i pressemeddelelsen er et ”øjebliksbillede” fra den dag, hvor der blev udtaget tal fra
overvågnings-databasen. Tallene som kan aflæses i ”Tal og grafer” er de allerseneste opdaterede tal, som
bliver opdateret løbende på baggrund af færdiggjorte prøve-analyser i SSI-laboratoriet på baggrund af
indsendelser fra de regionale laboratorier. Det i din henvendelse beskrevne billede af divergerende tal er
derfor et udtryk for, at der stadig indsendes oplysninger om ny-diagnosticerede tilfælde af MRSA i 2016.
2)
at i pressemeddelelsen fra 7. februar 2017 er anført data for husdyr-MRSA (CC398), mens
tallene i ”Tal og grafer” indeholder alle MRSA CC398. Disse to tal er ikke nødvendigvis ens, da MRSA
CC398 findes i en husdyr-variant og i en menneske-variant. Husdyr-MRSA (CC398) har sit reservoir typisk i
dyr (fx svin og mink), mens menneske-varianten af MRSA CC398 har sit reservoir hos mennesket - især i
Asien. Menneske-varianten af MRSA CC398 har været yderst sjældent forekommende i Danmark indtil
sidste år, hvor der har været et udbrud med menneske-varianten af MRSA CC398. Det kan oplyses, at
antallet af menneske-varianten af MRSA CC398 i 2016 - per 20. februar 2017 – er 48.
Som de tidligere år forventer SSI, at indrapporteringen af nye MRSA tilfælde i 2016 er fuldført i løbet af 1.
kvartal 2017, hvorefter det er muligt at foretage en opsummerende opgørelse over forekomsten af nye
MRSA tilfælde i 2016. Denne opgørelse forventes at være klar til primo juni 2017, hvor opgørelsen bliver
publiceret i EPI-nyt som de tidligere år.

I din henvendelse anfører du hvorvidt SSI vil offentliggøre antal gensmittede/geninficerede personer. Antallet
af disse tilfælde beror på oplysninger, som kun forefindes i de regionale laboratorier, da SSI foretager sin
overvågning på basis af data og isolater fra ny-diagnosticerede MRSA tilfælde.
Du har mulighed for, at klage over denne besvarelse / afgørelse.
Du kan sende evt. klage til Statens Serum Institut. Jeg vil herefter sende klagen samt denne afgørelse til
Sundheds- og Ældreministeriet, der er klageinstans i forhold til Statens Serum Institut inden syv arbejdsdage
efter modtagelsen af klagen, jf. Offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2.
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