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Først vil jeg benytte anledningen til å takke for god innsats fra alle gjennom 2005, det er som 
alltid imponerende å se hvilken innsats som legges for dagen for å holde oppe kvaliteten i 
overvåkingsprogrammet. 
 

I etterkant av NORM-dagen har Fagrådet for NORM og NORM sentralt vurdert de ulike 
alternativene som ble diskutert m.h.t. overvåkingsopplegget for 2006. Man har på den ene 
siden ønsket å følge opp anbefalingene i rapporten ”Evaluering og videreføring av 
Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens 2000-2004” (FHI Rapport 2005:2) om at 
NORM i større grad bør baseres på såkalte ”rutinedata”. Samtidig har man tatt inn over seg de 
innvendinger som er blitt framsatt mot store endringer av overvåkingsopplegget fra 2005. Vi 
håper at resultatet oppfattes som balansert slik at alle ser seg i stand til å delta. Dersom 
enkeltlaboratorier i 2006 har behov for justeringer m.h.t. innsamlingsperioder og 
innleveringsfrister vil vi så langt som mulig legge til rette for det. 
 

Jeg vil her oppsummere de vesentligste punktene i overvåkingsopplegget for 2006 med vekt 
på endringene fra 2005. Vennligst les teksten grundig da det er mange detaljer som må på 
plass for å få helheten i mål. For ytterligere informasjon henvises det til protokollene som 
dere mottar i denne sendingen og som kan lastes ned fra http://www.antibiotikaresistens.no. 
Ved spørsmål er dere også hjertelig velkommen til å kontakte meg direkte, helst på mail. 
 

• Overvåkingen av alle funn i blodkulturer og systemiske isolater av MRSA/MSSA ut 
fra laboratorienes IT-systemer fortsetter som tidligere. Det er sterkt ønskelig at 
resultatene rapporteres inn tidligere enn i fjor da enkelte laboratorier ikke sendte inn 
skjema før i juni. Dette gjelder spesielt statistikken for MRSA/MSSA som skal 
vidererapporteres til FHI. Jeg ser gjerne at oversikten sendes inn før utgangen av 
februar. 

 

• For hurtigvoksende aerobe bakterier (Enterobacteriaceae, enterokokker, 
stafylokokker) vil agardiffusjon (disk diffusjon) være den viktigste analysemetoden 
framfor Etest. Resultatene skal registreres som millimetersoner i eNORM. 
Agardiffusjonen skal utføres i henhold til standardene som er definert for enten Oxoid 
lapper på Isosensitest agar, eller Beckton Dickinson lapper på Mueller Hinton agar 
med semikonfluerende vekst. NORM-protokollene gir ikke ytterligere detaljer om 
hvordan agardiffusjonen skal utføres da det forutsettes at laboratorienes rutinemetoder 
er tilfredsstillende standardiserte og kvalitetssikrede som beskrevet av leverandørene. 

 

• Spesifikke tester for MRSA (oxacillin screening agar) og ESBL (disk approksimasjon-
test) er utelatt da agardiffusjonen inkluderer relevante lapper for påvisning av disse 
fenotypene (cefoxitin for MRSA, cefotaxim og ceftazidim for ESBL). 

 

• Langsomtvoksende og kravstore bakterier skal fortsatt undersøkes med Etest på 
Mueller Hinton med defibrinert blod i henhold til leverandørens spesifikasjoner.  
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• Utvalget av antibiotika er justert og samsvarer i det vesentlige med resistens- 
panelene anbefalt av AFA. På enkelte punkter vil NORM avvike fra AFA ut fra  
spesielle overvåkingsbehov. 

 
• Ut fra et epidemiologisk perspektiv er det ønskelig å skifte fra overvåking av et fast 

antall bakterieisolater ved hvert laboratorium til en felles fast innsamlingsperiode der 
alle funn inkluderes. En slik overgang innebærer at store laboratorier vil inkludere 
vesentlig flere isolater enn små laboratorier. NORM vil i 2006 holde fast ved den 
tidligere modellen der protokollen angir en innsamlingsstart og et antall isolater som 
skal samles inn. Vi vil imidlertid forberede overgangen til periodedefinert innsamling 
fra 2007 ved å samle inn informasjon om hvor mange isolater de ulike laboratoriene 
isolerer per uke (urin, sår, luftveier) eller måned (blodkulturer). På denne måten vil vi 
neste år ha grunnlagstall til å definere fornuftige innsamlingsperioder med tilstrekkelig 
totalantall uten unødvendig belastning på de store laboratoriene. 

 

• Utvalget av mikrober som er inkludert skiller seg ikke vesentlig fra tidligere år. 
Blodkulturopplegget vil som vanlig inkludere E. coli, Klebsiella spp., Enterococcus 
spp., S. pneumoniae og S. aureus. I tillegg kommer Streptococcus pyogenes (GAS) 
som skal undersøkes både fra blodkulturer og fra luftveier og sår (50 stk til sammen). 
Det er i denne sammenheng viktig at man registrerer korrekt materiale i eNORM. Ved 
undersøkelse av S. pyogenes fra blodkultur skal man også inkludere 
blodkulturisolatene fra 2005 som til nå ikke er blitt undersøkt. Endelig skal det samles 
inn 50 S. aureus fra sår, 50 E. coli fra urin og 25 Proteus mirabilis fra urin. 
Blodkulturoppleggene samles fra 1. januar, for de øvrige oppleggene (luftveier, sår og 
urin) venter vi til første fulle arbeidsuke dvs. start 9/1-2006.  

 

• På grunn av forsinkelser med både laboratoriearbeidet og databearbeidelsen har vi 
dessverre enda ikke fått publisert resultatene fra innsamlingen av P. aeruginosa 2002-
2003 og N. gonorrhoeae 2003. Dette vil bli gjort neste år i rapporten NORM/NORM-
VET 2005. Vi vil i 2006 gjøre en ny runde på Neisseria gonorrhoeae ved at alle 
isolater fra alle lokalisasjoner fryses. Arbeidet med disse isolatene vil bli organisert 
som en del av opplegget for 2007 og kan da forhåpentligvis sees i sammenheng med 
det foreslåtte referanselaboratoriet for N. gonorrhoeae. 

 

• Enterobacter spp. fra blodkultur har nå blitt samlet 2003 – 2005. Vi vil med dette be 
om tilbakemelding om hvor mange isolater de ulike laboratoriene har lagret slik at vi 
kan organisere det videre analysearbeidet. Det vil som tilsvarende tidligere opplegg 
være aktuelt å be enkelte laboratorier om å utføre dette arbeidet mot ekstra 
godtgjørelse. Gi gjerne tilbakemelding om det kan være aktuelt å delta i et slikt ekstra-
prosjekt. 

 

• Det legges foreløpig ikke opp til endringer i refusjonsordningen for laboratoriene i 
NORM. Det er imidlertid klart at det må diskuteres om dagens refusjonsordning skal 
opprettholdes når hovedparten av analysearbeidet samordnes med laboratorienes 
rutinearbeid og deltagerne etter hvert skal bidra med ulikt antall isolater i programmet. 
Som det fremgår av den utlyste støtteordningen til forskningsprosjekter kan 
omorganiseringer og besparelser i overvåkingsopplegget også komme deltager-
laboratoriene til gode. 
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• Det er ingen vesentlige endringer i registreringsprogrammet eNORM ut over at vi har 
forsøkt å imøtekomme alle forslag til forbedringer fra i fjor. Det er spesielt viktig å 
merke seg at kontrollene må analyseres og svares på de samme analysene som 
prøvene før man kan sende inn resultatene. Legg også merke til at S. pneumoniae er 
oppført som mikrobe i luftveisopplegget da S. pneumoniae 49619 er kontroll for S. 
pyogenes (GAS). Dette betyr ikke at det skal samles pneumokokker i 2006. Da vi i 
2006 vil ha to ulike leverandører av materiell til agardiffusjonen er det nødvendig at 
laboratoriene krysser av hvilken leverandør som benyttes slik at vi ved uttrekk fra 
databasen kan skille mellom de ulike plattformene. 

 

 
Med vennlig hilsen 
Gunnar Skov Simonsen  
Leder for NORM 


