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Først vil jeg benytte anledningen til å takke for god innsats fra alle deltagerlaboratoriene 
gjennom 2006. Det er som alltid imponerende å se hvilken innsats som legges for dagen for å 
holde oppe kvaliteten i overvåkingsprogrammet.  
 

Jeg vil her oppsummere de vesentligste punktene i overvåkingsopplegget for 2007 med vekt 
på endringene fra 2006. 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. 
 

På NORM-dagen ble det diskutert om overvåkingsopplegget for 2007, som tidligere, skulle 
basere seg på kvoter av isolater fra hvert laboratorium, eller om man skulle gå over til 
definerte innsamlingsperioder der alle påfølgende isolater inkluderes (1 per pasient). Det er 
åpenbare argumenter for begge løsninger. Et kvotebasert system er lettere å administrere både 
for NORM sentralt og for det enkelte deltagerlaboratorium ved at arbeidsmengden blir mer 
forutsigbar og likt fordelt på deltagerne. Samtidig er det klare epidemiologiske skjevheter ved 
at små og store laboratorier leverer like mange isolater slik at befolkningstette områder med 
store laboratorier blir underrepresentert i utvalget.  
 

Fagrådet for NORM har i etterkant av NORM-dagen oppsummert de ulike 
argumentene og holder fast ved beslutningen om at overvåkingen i 2007 skal baseres på 
definerte innsamlingsperioder og ikke faste kvoter av isolater. Ordningen skal evalueres 
etter ett års prøvedrift. 
 

På bakgrunn av innsendte opplysninger fra deltagerlaboratoriene har vi satt opp 
innsamlingsperiodene slik at NORM som helhet skal få inn et tilstrekkelig antall isolater til å 
beskrive resistensepidemiologien i Norge i 2007. Periodene for isolater fra urin, sår og 
luftveier er fastsatt skjønnsmessig da kvaliteten i tallmaterialet varierer og en del laboratorier 
ikke har innsendt data. For blodkulturene har vi den årlige rapporteringen av antall 
blodkulturisolater slik at vi har godt grunnlag for å beregne en egnet innsamlingsperiode.  
 

Det er meget viktig at man i de definerte innsamlingsperiodene inkluderer alle isolater (1 per 
pasient) og at disse også fryses. For E. coli fra urin (1 uke) og S. aureus fra sår (2 uker) vil 
laboratoriene ha nytte av å integrere analysene mest mulig i den daglige driften. For S. 
pneumoniae og H. influenzae fra luftveier (3 uker) er overvåkingen, som tidligere, basert på 
Etest, og de fleste vil formodentlig undersøke isolatene samlet i etterkant.  
 

I protokollen er det fastsatt datoer for innsamlingsperiodene. Disse datoene referer til 
tidspunkt for påvisning av mikroben slik at resistensavlesningene vil være forskjøvet 1 – 2 
dager. Dersom deltagerlaboratoriene ikke har mulighet til å følge de angitte periodene er det 
akseptabelt at man forskyver innsamlingen med inntil 2 uker. Det er tilsvarende  
akseptabelt hvis man av driftshensyn ønsker å ha en uke ”pause” mellom E. coli  
fra urin og S. aureus fra sår, eller hvis man vil gjøre innsamlingen av luftveisisolater  
etter at urin og sår er ferdig. Epidemiologisk vil det ikke ha noen betydning at de ulike 
laboratoriene gjør slike mindre forskyvninger, det avgjørende er at man inkluderer alle 
isolater i perioder av samme lengde. 
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Sentral bestillingen av antibiotikalapper og reagenser kompliseres av at laboratoriene ikke har 
faste innsamlingskvoter. For de lappebaserte oppleggene vil vi søke å kompensere dette ved å 
fordele rikelig materiell i forkant basert på stipulert antall isolater. Kostnadene til Etest er 
imidlertid såpass store at vi vil unngå unødige innkjøp, og vi har derfor avtalt med Montebello 
Diagnostics at laboratoriene i forkant av analysearbeidet gir beskjed om hvor mange isolater 
man skal undersøke. Montebello vil da sende ut det nødvendige materiellet. 
 

Det har vært reist spørsmål om endring av refusjonsordningen når antall isolater nå vil 
variere mellom de ulike laboratoriene. Vi vil for 2007 ikke foreta noen endring av 
refusjonen men komme tilbake til spørsmålet når vi ser hvilke utslag omleggingen får for 
de enkelte deltagerne. 
 

Bortsett fra overgangen til innsamlingsperioder er det kun mindre justeringer fra 2006: 
 

• Overvåkingen av blodkulturisolater og systemiske isolater av MRSA/MSSA fra 
laboratorienes IT-systemer fortsetter som tidligere. Det er sterkt ønskelig at resultatene 
rapporteres inn tidligere enn i 2006 da enkelte laboratorier ikke sendte inn skjema før i 
juni. Dette gjelder spesielt statistikken for MRSA/MSSA som skal vidererapporteres 
til FHI. Det er ønskelig at denne oversikten sendes inn før utgangen av mars. 

 

• Utvalget av antibiotika er justert men samsvarer fortsatt i det vesentlige med resistens- 
panelene anbefalt av AFA. På enkelte punkter vil NORM avvike fra AFA ut fra  
spesielle overvåkingsbehov. 

 

• Utvalget av mikrober 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 agalactiae (GBS) som vil bli undersøkt i 
samarbeid med referanselaboratoriet for GBS på St. Olavs Hospital. Deltager-
laboratoriene skal ikke gjøre annet enn å samle og fryse systemiske GBS-isolater som 
tidligere og sende disse til referanselaboratoriet. Tilsvarende skal Candida spp. 
undersøkes ved Rikshospitalet, de fleste laboratorier sender allerede inn disse 
isolatene til RH. Det skal også startes innsamling av Pseudomonas aeruginosa og 
Acinetobacter spp. fra blodkulturer. Disse mikrobene lagres for senere sentralisert 
analyse. E. coli fra urin og S. aureus fra sår undersøkes med lappemetode, S. 
pneumoniae og H. influenzae fra luftveier undersøkes med Etest. 

 

• Enterobacter spp. fra blodkultur ble samlet 2003 – 2005, men vi fikk svært 
ufullstendige opplysninger fra deltagerlaboratoriene om antall isolater som er frosset 
ned. Vi vil derfor på nytt be om en oversikt over antall isolater slik at vi i løpet av året 
kan organisere et opplegg for undersøkelse av disse isolatene. 

 

• Det er ingen vesentlige endringer i registreringsprogrammet eNORM ut over at vi har 
forsøkt å imøtekomme deltagernes forslag til forbedringer fra i fjor. Det er fortsatt 
viktig å merke seg at kontrollene må analyseres og svares på de samme analysene som 
prøvene før man kan sende inn resultatene. Da vi i 2007 fortsatt vil ha to ulike 
leverandører av materiell til agardiffusjonen, er det nødvendig at laboratoriene  
krysser av hvilken leverandør som benyttes. Oppdatert brukerveiledning for eNORM  
er tilgjengelig på www.antibiotikaresistens.no.  
 

Jeg vil til slutt minne om at ferdige opplegg skal sendes inn som dat-filer til norm@unn.no 
og ikke sendes til undertegnede eller Hilde Lydersen som xls, xml eller andre filtyper. 
 

Med vennlig hilsen 
Gunnar Skov Simonsen  
Leder for NORM 


