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REFERAT REFERANSEGRUPPEMØTE 6. JUNI-2001. 

 
Tilstede: Inger Sofie Samdal Vik, Asbjørn Digranes, Martin Steinbakk, Reidar Hjetland,  

  Eirik Holten, Ernst Arne Høiby, Tore Jarl Gutteberg, Dag Seeger Halvorsen,  

  Gunnar Skov Simonsen (ref.) 

 

Sak 13/01: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Sak 14/01: Orienteringssaker 

Referansegruppa ble orientert om fremdriften m.h.t. søknad om konsesjon for den 

 sentrale NORM databasen. Det har gjennom det siste året vært arbeidet med 

 konsesjon etter først Personregisterloven og senere Personopplysningsloven. Det er 

 imidlertid nå klart at NORM databasen må hjemles i den nye Helseregisterloven som 

 ble vedtatt 18.05.01. I henhold til denne loven skal hvert register hjemles i egen 

 forskrift. Det ble på møte i SHD 31.05.01 diskutert hvordan arbeidet med slike 

 forskrifter skal organiseres. For andre register innen smittevernområdet (MSIS, 

 SysVaks, Tuberkuloseregisteret) er det snakk om mindre justeringer av dagens 

 ordning, for NORM er det et større arbeid som blant annet innbefatter avklaring av 

 spørsmålet om bruk av full personidentifikasjon. Referansegruppa er enig med 

 NORM sentralt i at det for fremtidige forskningsformål er ønskelig med slik 

 personidentifikasjon. I samråd med SHD vil det så snart som mulig bli lagt til rette 

 for opprettelse av et register uten full personidentifikasjon. Det vil ta lengre tid å 

 avklare spørsmålet om personidentifiserbare data, men dette vil også først være 

 aktuelt i forbindelse med det planlagte reseptregisteret. 

 

Utviklingen av programvare for NORM fortsetter i samarbeid med MICLIS. Det er

 snart klart for utprøving av det sentrale databaseverktøyet i et ”mininettverk” som 

 omfatter RiTø, SIA og MICLIS. Arbeidet med registreringsprogrammet skrider 

 fremover. Det taes sikte på å få ferdig programmodulene og etablere nettverket i 

 løpet av høsten 2001 / vinteren 2002. 

 

Det ble framlagt forslag til disposisjon for NORM-rapporten som det skal arbeides 

 med i løpet av høsten. Referansegruppa ønsker i tillegg at det utarbeides en 

 vitenskapelig publikasjon som presenterer modellen for NORM og de tidligste 

 resultatene. 

 

Som oppfølging av tidligere diskusjon omkring refusjon av deltagernes merutgifter 

 ved deltagelse i NORM er avdelingene i Bergen, Trondheim, Lillehammer og Bodø 

 bedt om å foreta systematisk registrering av slike utgifter i 2. halvår 2001 og 1. 

 halvår 2002. NORM vil på dette grunnlag eventuelt kunne justere refusjonen. Inntil 

 resultatene foreligger fortsetter refusjon etter dagens sats på 14.000,- per halvår. 

 

REGIONSYKEHUSET I TROMSØ 

MIKROBIOLOGISK AVDELING 

NORSK OVERVÅKINGSSYSTEM FOR  

RESISTENTE MIKROBER - NORM 
 



Det er et klart behov for revisjon av de mikrobiologiske protokollene som brukes i 

 NORM-arbeidet. Det er likeledes nødvendig å lage et system for etablering og 

 oppdatering av slike protokoller. Dette arbeidet er startet og bør være klart for bruk 

 ved utsendelse av materiell for 2002. 

 

Sak 15/01 Referansegruppas sammensetning, funksjonstid og arbeidsform 

Referansegruppa har siden møtet 23.02.01 hatt 3 arbeidsmøter og utformet forslag til 

 organisering av samarbeidet i NORM på bredt grunnlag. Det er enighet om at det er 

 viktig å utforme gode dokumenter som kan danne grunnlag for et velfungerende 

 samarbeid i framtiden. Det er enighet om at NORM organisatorisk, administrativt og 

 juridisk er en del av Mikrobiologisk Avdeling ved RiTø og at dette må fremgå av 

 dokumentene. Det avtales at referansegruppa skal fortsette arbeidet med å beskrive 

 hvordan samarbeidet skal utformes fram mot neste referansegruppemøte. I denne 

 sammenheng bør det også vurderes hvilket navn som er mest dekkende for den 

 nåværende ”referansegruppa” 

 

Sak 16/01 Vurdering av søknader om forskning i NORM databasen 

  Referansegruppa har i sitt framlegg foreslått opprettet en prosjektgruppe /  

  forskningskomité som skal vurdere innkomne søknader om tilgang til NORM  

  databasen. Det foreslåes at referansegruppa eller tilsvarende organ som er  

  representativt for deltagerlaboratoriene skal ha avgjørelsesmyndighet i slike saker. 

  Referansegruppa vil arbeide videre med utforming av denne mekanismen for  

  vurdering av forskningssøknader. 

 

Sak 17/01 Forslag til program for NORM-dagen 15. november diskuteres. Hovedtrekkene i 

  programmet får tilslutning fra referansegruppa. Det kan være aktuelt at det holdes en 

  orientering om det arbeid referansegruppa holder på med m.h.t. utforming av  

  samarbeidet i NORM. NORM sentralt skal ta kontakt med aktuelle eksterne  

  foredragsholdere. Endelig program blir utformet i samråd med referansegruppa i 

  forkant av neste referansegruppemøte. 

 

Sak 18/01 Overvåkingsopplegg i NORM 2002.  

  Det diskuteres ulike forslag til opplegg for 2002. Det er klart at kvaliteten i NORM-

  arbeidet må konsolideres i 2002 samtidig med at arbeidsmengden for deltagerne ikke 

  må bli  for stor. Det skal til neste referansegruppemøte utsendes liste med alternative 

  strategier for 2002 slik at man der kan lage et forslag til presentasjon for deltagerne 

  på NORM-dagen. 

 

Sak 19/01 Eventuelt 

  Søknad fra AMI på Haukeland om økonomisk støtte til etablering av WHONET ved 

  avdelingen diskuteres. Det er enighet om at økonomisk støtte fra NORM forutsetter 

  at tilretteleggingsarbeidet vil ha overføringsverdi for andre deltagerlaboratorier i  

  NORM, og at søknaden må spesiefiseres m.h.t. omfang. NORM sentralt sender svar 

  til AMI. 

  Orientering om fremdriften i kirurgibroprosjektet. Foreløpig er det sendt et fåtall 

  prøver til SIA for utprøving av metoder o.l. Rikstrygdeverket melder om positiv  

  respons på prosjektet men dårlig rekruttering av pasienter. Det er sendt ut et  

  orienteringsbrev om prosjektet fra NORM til alle mikrobiologiske avdelinger i  

  landet. 

 

Nytt møte avtales foreløpig fredag 19.10.01   Gunnar Skov Simonsen (ref.) 


