
 
 

 

 

 

Tromsø 24/10-01 

 

REFERAT REFERANSEGRUPPEMØTE 19. OKTOBER-2001. 

 
Tilstede: Inger Sofie Samdal Vik, Martin Steinbakk, Reidar Hjetland, Eirik Holten, Ernst Arne  

Høiby, Lars H Vorland, Dag Seeger Halvorsen, Gunnar Skov Simonsen (ref.) 

 

Sak 19/01: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

  Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

Sak 20/01: Orientering om fremdriften m.h.t. rapportering av resultater fra NORM 2000. Det  

legges opp til en felles rapport med NORM-VET som også vil inkludere data om  

forbruket av antibakterielle midler hos dyr og mennesker i Norge. Det er en klar  

ambisjon om at rapporten skal ut før jul. Senere år skal man søke å få utgitt  

rapportene i løpet av første halvår. 

 

Sak 21/01: Orientering om regnskap og budsjettforslag for NORM 2002. 

  NORM går i balanse selv om en del utgifter er vanskelige å stipulere p.g.a. sterk  

utvidelse av antall laboratorier, første gangs trykking av rapport m.m. Det blir  

sannsynligvis lettere å holde fortløpende  økonomisk oversikt når antall laboratorier  

er stabilisert og driften blir mer rutine-preget. Totalrammen i budsjettforslaget  

tilsvarer budsjettet for 2001. 

 

Sak 22/01: Gjennomgang av utkast til forskrift for NORM-registeret. 

  Det ble foretatt en grundig gjennomgang av departementets utkast til forskrift for  

NORM-registeret. Det er rekke punkter i utkastet som må diskuteres og presiseres da  

de ikke er i samsvar med de premisser som tidligere har vært lagt til grunn for  

samarbeidet i NORM. NORM sentralt skal på bakgrunn av diskusjonen skrive et  

tilsvar til SHD. Dette sendes ut på rask høring i referansegruppa slik at et endelig  

svar kan innsendes til SHD innen fristen 1. november. 

 

Sak 23/01: Gjennomgang av referansegruppas arbeid med organiseringen av NORM. 

  Ut fra diskusjonen på forrige møte har referansegruppa fremlagt et dokument som  

beskriver organisering og mandat for NORM-fagråd og NORM-forskningsutvalg. I  

tillegg ble det fremlagt et dokument med bakgrunnskommentarer. Hovedpunktene i  

fremlegget ble gjennomgått og fikk bred tilslutning av de tilstedeværende. P.g.a.  

tidsmangel skal NORM sentralt gjennomgå dokumentene grundig og gi skriftlig  

tilbakemelding til referansegruppa. Det taes videre sikte på å sende materialet ut til  

høring hos alle deltagerne i NORM slik at man kan få et felles basisdokument for  

aktiviteten i NORM  
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Sak 24/01: NORM-dagen 2001. 

  Programforslag for NORM-dagen 15. november ble gjennomgått og vedtatt. Program  

sendes ut til alle laboratorier og infeksjonsmedisinske avdelinger foruten annonsering  

i MSIS og på Nfmm ´s hjemmesider. 

 

 

Sak 25/01: NORM 2002. 

  Opplegget for NORM 2002 ble diskutert. Det er enighet om at 2002 må være en  

konsolideringsfase for NORM, det har vært store endringer og mye arbeid på kort tid  

i 2000/2001. Det er videre enighet om at blodkulturisolatene utgjør en grunnstamme i  

NORM som bør følges opp årlig. Det foreslåes videre at man skal starte noen  

langsiktige innsamlingsstrategier som over tid kan gi nok isolater til nærmere  

undersøkelser. Fra luftveger/sår prioriteres Gruppe A streptokokker. Det er usikkert  

om laboratoriene rekker over mer enn dette, aktuelle forslag kan i så fall være  

Proteus i urin og / eller gule stafylokokker fra sår. Nærmere debatt om temaet på  

NORM-dagen. 

 

Sak 26/01: Evetuelt. 

  Ingen spesielle saker tatt opp under eventuelt. 

 

 

 

Det avtales foreløpig ikke dato for nytt møte. Det taes sikte på ett ordinært referansegruppemøte 

våren 2002 (sannsynligvis i mars), dessuten eventuelt møte i tilslutning til Vårmøtet i Tromsø i juni. 

 

   Gunnar Skov Simonsen (ref.) 


