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REFERAT REFERANSEGRUPPEMØTE NORM  3.APRIL-2000 
 

 

Til stede: Eirik Holten, Asbjørn Digranes, Inger Sofie Samdal Vik, Martin Steinbakk 

(NORM/AFA), Lars H. Vorland (NORM ). 

 

Sak 1/2000: Det var ønske om å utvide referansegruppen med et medlem. LHV ringer til 

1.Hjetland, 2. Ragnhildstveit, 3. Tveten. For å spørre om en (i prioritert rekkefølge) vil delta. 

E. Arne Høiby (SIFF) har ikke gitt tilbakemelding til NORM om han ønsker å delta. 

Forespørsel om deltager fra SIFF går til avd. overlege Jørgen Lassen. 

Referansegruppen konstituerer seg og utnevner selv leder.  Uvidelse av referansegruppen 

vurderes fortløpende. 

 

Sak 2/2000: Neste møte i referansegruppen blir 27. juni i Tromsø. Vi forsøker å få i stand en 

middag/utekveld mandag 26. juni. Videre møteplan tas opp i neste møte, men det var enighet 

om en møtefrekvens på ca 2-4 pr./år. 

 

Sak 3/2000: Fellesmøte/kurs AFA/NORM 15 – 17 november. Leder av AFA, Martin 

Steinbakk, har allerede laget en skisse til program. Dette ble diskutert, videre planlegging 

NORM foretas av leder NORM og referansegruppen i neste møte. 

 

Sak 4/2000: Innsamling av data. Til neste innsamling av resistensdata oppgis fra NORM 

antall stammer primært, deretter en dato som er siste innsamlingsdato. I løpet av år 2000 skal 

vi forsøke å utarbeide system for også å samle inn de innsamlede stammene til NORM-

sentral, slik at man der lager en stammebank. 

 

Sak 5/2000: Leder av NORM (LHV) orienterte om bemanningen til NORM. Leder skal ha 

sabbatsår fra ca 1. august. Gunnar Simonsen overtar deretter lederskapet med støtte fra 

overlege Dag Halvorsen.  

 

Sak 6/2000: Leder av NORM orienterte om aktuelle samarbeidspartnere: 

- Mikrobiologisk avdeling, RiTø har fått nasjonalt kompetansesenter for genetisk 

påvisning av antibiotikaresistens.  

- Mikrobiologisk avdeling, Universitetet i Tromsø har fått nasjonalt senter for genetisk 

økologi (GenØk). 

- Veterinærinstituttet ønsker at resultatene for antibiotikatesting for veterinærene skal 

innlemmes i NORM fra 1.1 2001.  

- Samarbeid internasjonalt: CDC polære områder. Leder ser nærmere på dette. 

                                                WHO: Ivaretas av Martin Steinbakk 

                                                 EU: Ivaretas av Folkehelsa. NORM må sikre seg informasjon   
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                                                 fra disse møtene. Leder skriver til dir. Hareide om saken. 

- Gruppe for å sikre oversikt om antibiotikagruppe. NORM bør få informasjon om hva 

som skjer og sikre at disse to systemene kan kommunisere. 

 

Sak 7/2000: Økonomisituasjonen for NORM. Budsjett 2000 sendes referansegruppen. 

Budsjett for år 2000: 3 813 000 kroner. 

 

Sak 8/2000. Ifølge ”antibiotikaplanen” skal NORM i år 2001 omfatte halvparten av de 

mikrobiologiske laboratoriene. Vi tar sikte på at det skal omfatte alle laboratoriene allerede 

i år 2001 dersom år 2000 går noenlunde bra. 

I løpet av året vil det komme anbefalinger vedr. resistensmaskiner. Vi må vurdere om 

NORM har økonomi til å delfinansiere disse. 

 

Sak 9/2000: Orientering vedr. konsesjonssøknad til datatilsynet. Leder tar kontakt med 

datatilsynet og forhører seg om hvor saken står. 

 

Sak 10/2000: Register for antibiotikabruk: Allerede behandlet. 

 

Sak 11/2000: Telelab: 1. søknad om forskningsprosjekt til NORM er ankommet. Søknad 

fra Telelab hvor de vil innlemme dataene fra ØLI-innsamlingen i år i tidligere utførte 

innsamlinger 1994 og 1997 vedrørende ØLI. Leder av NORM er inhabil da han deltar i 

prosjektet. Sakspapirer sendes ut og saken behandles i neste møte. 

 

Sak 12/2000: Eventuelt: Kort orientering om dataprogram. 
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   Lars H. Vorland 

   Leder NORM 


