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Det nærmer seg nytt årsskifte og jeg vil benytte anledningen til å takke for godt arbeid fra alle 

deltagerlaboratoriene gjennom 2011. 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 2012 med vekt på 

endringene fra 2011. 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 sendes ut som 

vedlegg på mail, som er brent på vedlagte CD´en, og som kan lastes ned fra 

http://www.antibiotikaresistens.no. Vi vil ikke sende ut dokumentene i papirformat da vi har 

inntrykk av at de fleste benytter seg av de elektroniske versjonene. Ta kontakt dersom dere har 

problemer med å få tilgang til informasjonen. Ved spørsmål er dere selvfølgelig hjertelig 

velkommen til å kontakte meg direkte, helst på mail (gunnar.skov.simonsen@unn.no). 

 

Opplegget for 2012 er i det vesentlige en fortsettelse av arbeidsformen i 2011. Overvåkingen vil 

omfatte E. coli fra urin (2 dager), Klebsiella spp. fra urin (3 uker), S. aureus fra sår (1 uke), S. 

pneumoniae fra luftveisprøver (3 uker), E. coli fra blodkultur (6 mnd), Klebsiella spp. fra 

blodkultur (9 mnd), Enterococcus spp.fra blodkultur (9 mnd) og S. aureus fra blodkultur (9mnd). 

Innsamlingsperiodene er definert ut fra erfaringene fra tidligere år slik at vi får en god balanse 

mellom arbeidsinnsats og epidemiologisk kvalitet i overvåkingen. 

 

Som i 2011 skal alle systemiske isolater av S. pneumoniae sendes til referanselaboratoriet på 

Folkehelseinstituttet og resistensbestemmes der. Pneumokokkene vil dermed bli håndtert på 

samme måte som patogene tarmbakterier og tuberkulose. Deltagerlaboratoriene skal kun sende 

inn systemiske pneumokokkisolater til FHI etter vanlig prosedyre, resistensovervåkingen 

organiseres direkte mellom NORM og FHI. Det er forøvrig ingen endringer i rutinene for 

patogene tarmbakterier, M. tuberculosis eller gjærsopp i blodkultur (sendes til Rikshospitalet). I 

2012 vil vi i tillegg gjennomføre tre overvåkingsopplegg i blodkultur der isolatene samles på ett 

laboratorium for felles analyse: 
 

• Streptococcus agalactiae (GBS) innsendes på vanlig måte til referanselaboratoriet på 

St. Olavs Hospital. NORM vil gjøre avtale om resistensovervåking direkte med St. 

Olav. 
 

• K-res på UNN vil gjennomføre en nærmere karakterisering av Enterobacter cloacae 

fra blodkultur. Antagelig vil dette bli gjennomført ved at laboratoriene anmodes om å 

sende blodkulturisolatene fra 2011 til K-Res. Deltagerlaboratoriene i NORM skal 

inntil videre avvente nærmere informasjon fra K-Res.  
 

• Folkehelseinstituttet ønsker tilsvarende å gjennomføre et prosjekt mht blodkultur-

isolater av Streptococcus spp. utenom betahemolytiske strepotokokker og  

S. pneumoniae (dvs non-hemolytiske og viridansstreptokokker). Også for  

dette opplegget vil det sannsynligvis være mest aktuelt å samle allerede  

nedfrosne isolater fra 2011. Deltagerlaboratoriene i NORM skal inntil  

videre avvente nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet. 
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Som tidligere er det fastsatt datoer for innsamlingsperiodene. Disse datoene refererer 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. Det er tilsvarende akseptabelt hvis 

man av driftshensyn ønsker å ha en uke ”pause” mellom for eks. E. coli fra urin og S. aureus fra 

sår, eller hvis man vil gjøre innsamlingen av urin etter at 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. For E. coli fra urin vil vi be om at 

man inkluderer alle stammer isolert på tirsdag og onsdag i testuken slik at det ikke blir skjevheter 

mellom laboratoriene m.h.t. tilfanget av prøver rundt helg.  

 

Alle laboratoriene har nå skiftet til EUCAST metode, og dette forenkler driften av NORM 

betydelig. NORM vil fortsatt bestille nødvendig materiell fra de leverandører som til daglig 

betjener det enkelte laboratorium. Vi forutsetter at produktene fra de ulike leverandørene er 

likeverdige, men for å kunne evaluere eventuelle kvalitetsforskjeller ber vi om at hvert 

laboratorium eksplisitt registrerer hvilken lappeleverandør man bruker. Det er som tidligere en 

kompliserende faktor for sentral bestillingen av antibiotikalapper og reagenser 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. Når det gjelder S. 

pneumoniae fra luftveisprøver vil vi lage en felles avtale om distribusjon av MIC gradientstrips, 

men dersom antallet for det enkelte laboratorium viser seg utilstrekkelig kan dere bestille flere 

direkte fra leverandør med fakturering til NORM. Vi vil som tidligere bruke en enkelt leverandør 

av MIC gradientstrips, og vi vil i denne sammenheng legge vekt på hvilken leverandør 

Folkehelseinstituttet velger å bruke for de systemiske pneumokokkisolatene. 

 

Som i 2010 og 2011 vil vi i 2012 lette samordningen med rutinedriften ved å gi avkall på 

prinsippet om at isolatene skal kjøres på samme agar-batch. Spesielt for blodkulturene der 

testingen strekker seg over lang tid er det umulig å holde samme batch gjennom hele perioden. 

 

Refusjonsordningen for NORM-arbeidet som ble etablert i 2010 vil bli videreført i 2012. 

Refusjonen er basert på et basistilskudd og en godtgjørelse per isolat. Det skal ikke sendes inn 

fakturaer til NORM sentralt. 

 

Når det gjelder rapporteringsrutiner og utvalg av antibiotika er det kun mindre justeringer fra 2011: 
 

• 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 i 2012 enn i 2011 da enkelte laboratorier ikke sendte inn skjema 

før sent på våren. Dette gjelder spesielt statistikken for MRSA/MSSA som skal 

vidererapporteres til FHI. Det er ønskelig at denne oversikten sendes inn før utgangen av 

mars 2012. 
 

• Det er foretatt enkelte justeringer i utvalget av antibiotika som følge av 

epidemiologiske endringer (for eks. karbapenemer på alle opplegg for 

Enterobacteriaceae) eller som følge av at der etablert nordiske brytningspunkter med 

utgangspunkt i EUCAST for en del nye kombinasjoner av mikrober og antibiotika. Vi 

vil med disse justeringene kunne fylle ut bildet av relevante resistensfenotyper i 

Norge. 
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• Det er ingen vesentlige endringer i registreringsprogrammet eNORM. Det er i løpet av 

2011 gjort tilpasninger slik at programmet nå fungerer fint på Windows 2007. Det er 

fortsatt viktig å merke seg at kontrollene må undersøkes og svares på de samme analysene 

som prøvene før man kan sende inn resultatene. Videre må alle felt besvares, dette gjelder 

spesielt eksplisitte spørsmål om MRSA og ESBL. Dersom disse svares positiv eller 

usikker ber vi om nærmere informasjon under ”kommentarer”. Brukerveiledning for 

eNORM er som tidligere tilgjengelig på www.antibiotikaresistens.no.  

 

Jeg vil til slutt minne om at ferdige opplegg skal eksporteres som e-postvedlegg (dat-fil) til 

normdata@unn.no og ikke som xls, xml eller andre filtyper. På lengre sikt arbeides det med 

web-basert innregistrering av data til NORM, men dette ligger sannsynligvis noe fram i tid. 

 

Bemerk også at IT-ansvarlig for NORM Hilde Lydersen har skiftet e-mail. Den nye adressen 

hennes er Hilde.Lydersen@hn-ikt.no.  
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