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Brukerveiledning for eNORM 
 
Forord 
NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober er et 
landsdekkende system for å samle inn og bearbeide resistensinformasjon blant 
norske mikrober. eNORM er databehandlings-programmet som skal gjøre innsamling 
av data lettere. 
 
Programmet ble innført i 2005 og erstattet da NORM 1.14. 
 
For laboratorier som innfører eNORM for første gang vil det finnes en egen i 
installasjonsveiledning tilsendt fra NORM. Denne brukerveiledningen vil gjelde videre 
bruk av systemet. 
 
Har dere spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt med oss.  
Ring eller send oss en e-post: 
� IT-ansvarlig:  Hilde Lydersen   Hilde.Lydersen@hn-ikt.no 
� Programutvikler: Yngve Rindal   Yngve@miclis.no  
� NORM ansvarlig:   Gunnar S.Simonsen  Gunnar.Skov.Simonsen@unn.no  
� Bukerveileder:  Siv-Heidi Barkhald    Siv-Heidi.Barkhald@unn.no 
 
 
 
Innlogging 
Åpne filen norm.exe!  
Innlogging; skriv inn brukernavn og passord for ditt laboratorie og trykk OK.  Du er nå 
inne i startvinduet til eNORM. 
      

   Figur 1; startvindu 
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Registrere data 
Se punkt for innlogging og trykk på rubrikk ”Registrere”. 
Marker det opplegget som data skal legges inn i. Ved å trykke ▼ får du frem alle 
årets opplegg, venstreklikk eller trykk enter når riktig opplegg er markert blått. (Frist 
for innlevering av gitte opplegg og eventuell annen informasjon kommer frem i 
rubrikkene under). Trykk OK og du er inne i registreringsvinduet! 
 
For å se opplegg fra tidligere år kryss av i rubrikken for dette. 

 

Figur 2; Registreringsvinduet. 
 

 
Registrere prøveinformasjon 
I andre kolonne (Prøve), skal informasjon om selve prøven legges inn. 
Du kan velge å legge inn ny prøve ved å venstreklikke på ikonet med ”blanke 
ark” øverst i venstre hjørne. Skal du inn å endre/fortsette på prøve fra tidligere, 
leter du frem riktig prøvenummer i første kolonne. Venstreklikk på dette og du får 
opp all informasjon om prøven. Du kan nå flytte direkte dit du vil med piltasten. 

 
 Alle felt som må fylles ut for å kunne lagre prøven, er markert med gul  
bakgrunn. Informasjonsfeltene som ikke skal fylles inn er skravert. For at 
prøvedata skal kunne eksporteres til NORM sentralt må alle åpne felt 
fylles inn. Hvilken informasjon som er aktuell for det enkelte opplegg blir 
definert av NORM sentralt. 

 Datoer kan skrives fullt ut, med punktum eller uten – fritt valg! For 
eksempel kan første november 2008 skrives som; 1.11.2008, 011108, 
01.11.08 eller bare 1.11 (da settes årstallet til automatisk)! 

 For å legge inn post nummer eller poststed, kan man skrive postnr direkte, 
eller lete frem til riktig nr ved hjelp av ▼ (her kan man også lete ved hjelp 
av piltaster ↑↓). Tilsvarende kan man også legge inn poststed ved å skrive 
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dette direkte, eller lete med ▼. Det er mulig å taste inn første bokstav/tall 
for å bla raskere i listen. Feltene for postnr. og sted er koblet sammen slik 
at man kun fyller inn det ene feltet. 

 
OBS! Det er ikke mulig å inkludere prøver i NORM dersom man ikke har all 
informasjonen som kreves i opplegget! 

 
Registrere Isolatinformasjon 
I tredje kolonne (Isolat), skal informasjon om det enkelte bakterieisolat legges 
inn. 
 

 I felt for mikrobe er det definert hvilke bakterietyper som er aktuelle i det 
valgte opplegg. Marker riktig species ved å lete på listen under ▼.Benytt 
mikrobens rette species navn (for eksempel. Klebsiella pneumoniae). 
Dersom dette ikke er kjent eller ikke ligger i listen, føres isolatet inn som for 
eksempel Klebsiella spp. 

 Skriv inn eget frysenummer for å kunne spore tilbake til riktig prøve senere. 
 Man kan også føre inn tilleggsopplysninger om det markerte isolatet i 
nederste felt i denne kolonnen (for eksempel om en oxacillin-resistent 
S.aureus stamme har fått påvist mecA-gen med PCR-undersøkelse). 

 
 

Registrere Resistensprofil 
I siste kolonne (Resistens) legges mikrobens resistensprofil inn. Her gjelder kun 
gyldige verdier for MIC, mm-sone, brytningspunkt etc.  
 

 Gyldige verdier vises i et infovindu når den enkelte undersøkelse er 
markert. Tastes det en ugyldig verdi får man feilmelding!  

 Legges det inn halv-verdier for MIC, justeres dette automatisk opp til neste 
2-folds fortynningsvedi. 

 For å lette inntastningen er det mulig å sløyfe den første nullen i MIC 
verdiene; man kan taste ,032 og dette rettes til 0,032 automatisk. 

 Undersøkelser som ikke gir tallverdier, for eksempel; MLS/ ESBL/ β-
laktamase, har egne koder etter hvilket resultat man får. + (postitv), -
(negativ), 0 (analyse ikke utført), u (usikkert resultat). I tillegg har MLS 
undersøkelsen ekstra koder for fenotypisk karakterisering, disse står 
oppgitt i infovinduet når undersøkelsen er markert. 

 MLS/ESBL/MRSA er utvidede tester som kun utføres ved gitte indikatorer, 
så fremt disse ekstra testene ikke utføres skal man her svare 0 (analyse 
ikke utført). 

       
Når alle verdier er lagt inn, kan det være greit å gå igjennom infoen i 
registreringsfeltet for å kontrollere at alt er lagt inn riktig. Trykk på tasten for 
lagring, ”diskett” øverst i vinduet. Dersom alle opplysninger er ført inn for prøven, 
blir prøvenr markert med grønn bakgrunn i første kolonne. Uferdige/mangelfulle 
prøver har hvit bakgrunn. 
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Sletting/endring av prøveopplysninger 
Blir det tastet feil inn informasjon, kan rubrikken overskrives direkte og prøve lagres 
på nytt. Man kan også angre de siste innlagte data ved å klikke på ikonet men ”pil-
tilbake” øverst i vinduet. Skal prøve/isolat slettes kan dette gjøres ved å klikke på 
ikonet ”kryss” øverst i bildet. Du får da spørsmål om hvilken informasjon du vil slette, 
marker riktig felt og trykk OK.  
 
 
 

Kontrollstammer 
Kontrollstammen undersøkes på samme måte som prøvene i det aktuelle opplegget. 
Alle felt i resistens-kolonnen må fylles ut for at oppsettet skal godkjennes og sendes 
inn. Dette gjelder både prøver og kontroller. 

 
 I kolonne to krysser du av i den øverste rubrikken for ”kontroll”. 
 Marker ATCC nr på den kontrollstammen som er satt opp, da kommer 
mikrobenavnet til denne stammen automatisk i Isolat-kolonnen. 

 Resistensverdiene for oppsettet føres inn i Resistens-kolonnen, og prøven 
lagres. 

 Ved noen tilfeller vil de samme kontrollstammene benyttes til ulike oppsett. 
I disse tilfellene hvor resistensprofilen ikke stemmer med oppsettet, noter 
dette i merknad-feltet. 

 

Figur 3; Innlegging av kontrollstammer. 

 
 

Eksport av data 
Når alle prøvene er lagt inn er det klart for å sende inn data! 
Etter innlogging i eNORM, går man nå inn i rubrikken ”Eksportere” i startvinduet (fig 
1). Her skal det aktuelle opplegget markeres, og man velger om data skal sendes 
som e-post vedlegg eller lagres på fil (diskett). Fortrinnsvis ønsker NORM sentralt å 
få overført pr e-post. Trykk ok, og du kommer direkte inn i Microsoft Outlook, eller 
eventuelt velg hvor filen skal lagres. 
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      Figur 4; Sending  av data til NORM sentralt. 
 
 
Import av nye tabeller  
NORM vil årlig sende ut informasjon med oppdaterte tabellverk for endringer i 
opplegg. Benytt da rubrikken ”Vedlikeholde” i startvinduet til eNORM. 
Her venstreklikker du på rubrikken ”Importer tabellverk”, og får da spørsmål som hvor 
filen skal hentes opp fra. Angi plasseringen til den tilsendte filen, fra CD eller 
harddisk. 
Trykk ”Importér”!  
 
Skal gamle opplegg fjernes fra programmet (for eksempel ”luftveisprøver 2005”, 49 
isolat) kan dette gjøres under ”slett gamle data” i vedlikeholds vinduet. 
 

        Figur 5; oppdatere tabeller. 
 
 
Avslutte 
Er du ferdig med dagens arbeid, eller ferdig med NORM for året (Gratulerer☺) 
-  lukk vinduet du jobber i (husk å lagre først!!!) ved å venstreklikke på krysset i høyre 
topp-hjørne. Du kommer nå ut til startvinduet og velger rubrikken ”Avslutt”! 
 
 

 
 


