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REFERAT REFERANSEGRUPPEMØTE 27.JUNI-2000. 

 
Tilstede: Inger Sofie Samdal Vik, Asbjørn Digranes, MartinSteinbakk ( NORM-AFA),  

Lars H. Vorland (NORM). 

 

Fravær: Meldt: Reidar Hjetland, Eirik Holten 

              Ikke meldt: Ernst Arne Høiby 

 

Sak 13/00: Referat fra referansegruppemøte NORM 3. april-2000 godkjent. 

 

Sak 14/00: Status NORM sentralt:   

Datatilsynet har gitt tilbakemelding om at de trenger flere opplysninger før eventuell 

konsesjon kan gis. Det betyr at vi for i år samler inn dataene hos Martin Steinbakk. Han 

anonymiserer dataene og sender dem deretter tilbake til NORM-sentral for statistisk 

bearbeidelse. 

NORM-sentral har fått tilbud om utvikling av sentral dataenhet fra MICLIS. Selve 

utviklingskostnadene vil komme på ca kr 310 000, mens vedlikeholdskostnadene vil beløpe 

seg til kr 360 000 årlig.  NORMs lokale datatilknyttede har gått gjennom tilbudet og synes 

vedlikeholdskostnadene var for høye i forhold til det skisserte arbeidet. Leder tar kontakt 

med MICLIS for tilbakemelding, eventuelt nytt tilbud. Alternativt ansettes EDB-konsulent i 

50% stilling i NORM-sentral. 

 

Sak 15/00: Søknader om støtte/bruk av data innsamlet i NORM-sentral: 

Det er kommet to søknader fra Telelab. 

En søknad gjaldt bruk av data fra øvre luftveier innsamlet i NORM i år. Dette for å supplere 

data innsamlet i 1993 og 1997. Referansegruppen mente at det ikke var aktuelt la Telelab få 

generell tilgang på innsamlede data. Det var heller ikke stemning for å gi ut data tilsvarende 

de laboratoriene som hadde deltatt i innsamlingene i 1993 og 1997.  

Den andre søknaden gjaldt støtte til innsamling av jomfruelige urinprøver fra allmennpraksis 

i Vestfold og Telemark. Referansegruppen var i prinsippet positiv til  denne søknaden, men 

vil ha protokoll m/ budsjett samt avklaring av medforfatterskap før endelig vurdering av 

søknaden. 

 

Sak 16/00: Referansegruppens sammensetning: 

Det er kommet tilbakemelding/reaksjoner på referansegruppens sammensetning på bare 

mikrobiologer. Leder skriver til leder av NFIM, APLF, Statens Helsetilsyn om kurs i 

NORMs regi 17. november. Det vil der bli informert om og innhentet forslag til nye 

medlemmer i NORM. Leder snakker først med Sosialdep. vedrørende deltakelse på NORM-

kurset. 

 

Sak 17/00: Evaluering av datainnsamlingen hittil i år: 
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Innsamlingen har stort sett gått bra. Det har vært usikkerhet vedrørende betaling til de 

deltakende laboratorier. Leder av NORM skriver til de deltagende laboratoriene og ber dem 

sende regning på kr 14 000 for første halvår. 

Martin Steinbakk demonstrerte utkjøring av data innsamlet ved SiA og Telelab. Dette var 

svært instruktivt, og det er lett å se nytten av disse dataene hva angår kvalitetskontroll av 

laboratoriene. 

 

Sak 18/00: Kurs 15-17/11: AFA/NORM. 

NORM-kurs 17/11: oppstart 0830, avslutning 1500. 

Innledning ved leder NORM 

Deretter en seanse med folk fra Sos. og Helsedep om bakgrunn for opprettelse av NORM. 

Teoretiske betraktninger rundt resistens lik innholdet på årets vårmøte. 

Praktiske resultater av årets innsamling. 

Maskinell avlesning – demonstrasjon 

Hva gjør vi neste år og hvilke laboratorier deltar: (se nedenfor) 

Referansegruppens sammensetning. 

 

For neste år ble vi enige om å invitere følgende laboratorier til å delta i NORM: 

RiTø, Bodø, Innherred, RiT, Molde, Førde, Haukeland, Stavanger, Kristiansand, Telelab, 

Tønsberg, Drammen, Fredrikstad, Lillehammer, Ullevål, Folkehelsa, RH, SiA. 

Representanter fra disse laboratoriene blir invitert. 

 

Sak 19/00: Økonomien i NORM 

Budsjett for forprosjekt 1999, og prosjekt år 2000 ble gjennomgått. Foreløpig forslag for år 

2001 ble utlevert. 

Økonomirapport ble utlevert og oppsettet forklart. Økonomien under kontroll så langt i år. 

Det ble enighet om at referansegruppen får utsendt økonomirapport to ganger årlig til 

orientering. 

 

Sak 20/00: Utsendelse/forberedelse til høsten 2000.  

Resistensundersøkelsene av faeces/Salmonella på Folkehelsa går etter planen. 

Tuberkuloseresistensundersøkelsene ved Folkehelsa går etter planen. 

Blodkulturer: Utarbeidelse av protokoll under arbeid. 

 

Sak 21/00: Infonytt fra NORM: 

- Mikrobiologisk avdeling, RiTø har fått opprettet en overlegestilling. Den vil bli brukt i    

      NORM. 

 -    Kurs i WHO-net 16. og 17. oktober på Folkehelsa:  

      Vi inviterer 1 pr. lab som skal delta i 2001: 19 stykker 

      Folkehelsa en ekstra                                  :   1  

      Veterinærinstituttet                                   :   1 

      NORM-sentral                                          :   1 

 

     Totalt 22 deltagere pluss Martin Steinbakk og  John Stelling. 

- NORM har fått tilsendt høringsuttalelse av utredning fra veterinærene vedr. innsamling 

av   

      resistensdata ( NORM-VET). Høringsfrist 1. september. Leder avgir høringsuttalelse. 

-      

Sak 22/00: Eventuelt: Resistensavleser: Martin Steinbakk orienterte  om arbeidet så langt. 
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Neste møte berammet til torsdag 7. september. Dersom noen ønsker å komme opp 6. for å ta 

en tur på byen (eventuelt for ikke å gjøre noe den kvelden, eller for å spise , kanskje et helt 

kje denne gang ??), gi beskjed så ordner vi det. Dersom alle kommer opp kvelden før, kan vi 

starte kl 0900 neste morgen (kanskje ennå tidligere) slik at dere kan komme tidlig hjem neste 

dag, men det er opp til dere. Gi i alle fall tilbakemelding.              

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars H. Vorland 

Leder NORM 


