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REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 9. MAI 2006 
 
Til stede:  Inger Sofie Samdal Vik (leder, NFMM), Astrid Lia (NITO), Olav Natås  

(sentral-lab.), Fredrik Müller (universitets-lab.), Martin Steinbakk (NORM),  
Arne Broch Brantsæter (FHI), Elisabeth von der Lippe (NFIM), Mark Fagan  
(APLF), Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov Simonsen (NORM, ref.). 

 
Sak 01/06: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra siste møte. 

Innkalling, saksliste og referat godkjent.  
 
Sak 02/06: Årsmelding og regnskap for NORM 2005 

Fagrådet ble forelagt årsmelding og regnskap for NORM 2005 til orientering. 
Det var ingen spesielle kommentarer til denne saken. 

 
Sak 03/06: Oppsummering av status for NORM/NORM-VET 2005 
  Arbeidet med rapporten for overvåkingsåret 2005 er godt i gang. Alle  

materialer er nå mottatt og kvalitetssikret, det som gjenstår er selve  
skrivearbeidet i samarbeid med NORM-VET og andre utenforstående aktører.  
Det vil bli avholdt samarbeidsmøte med NORM-VET 11. mai. NORM har i år 
brukt de nye databehandlingsrutinene i eNORM hvilket har gitt gevinst m.h.t. 
kvalitet, konsistens og fullstendighet av datasettene. Man kan forvente at 
resultatene vil bli ferdig bearbeidet tidligere på året når rutinene nå er 
innarbeidet, men det er usikkert om rapporten vil foreligge vesentlig tidligere da 
dette også avhenger av en rekke andre faktorer. Til årets rapport vil NORM 
foreslå temabokser om resistensbestemmelse av gjærsopp (Per Sandven) og 
arbeidet med fastsettelse og harmonisering av brytningspunkter for 
resistensbestemmelse (Martin Steinbakk). Fagrådet gir sin tilslutning til dette 
opplegget. Man er videre enige om at aktuelle tema ved en senere anledning kan 
være resistensbestemmelse av HIV (Vidar Ormåsen) og eventuelt andre virus, 
og redegjørelser fra det nyopprettede referansesenteret for MRSA (Trond 
Jacobsen) og kompetansesenteret for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 
(Morten Lindbæk). 

 
Sak 04/06: Forskning i NORM: Søknad, tildeling og evaluering 
  Det ble gjort en kort oppsummering av erfaringene med tildelingsrunden  

høsten 2005 der ca. 800 000 kroner ble fordelt på til sammen 18 ulike  
prosjekter. Det var bred enighet om at det er ønskelig med en mer forutsigbar  
og grundig prosess omkring tildeling av slike forskningsmidler, men at man ut  
fra den foreliggende situasjon oppnådde et tilfredsstillende resultat.  

  Fagrådet holdt et separat møte om emnet mandag 08.05.06 der det 
ble  

laget et utkast til retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til  
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forskningsprosjekter i NORM. Utkastet omhandler formål, kunngjøring, 
søknadsfrister, søknadsbehandling, prioritering og krav til søknader. Det var  
bred enighet om at tildelingen av forskningsmidler skal ta utgangspunkt i  
formålet med NORM og at man ønsker å stimulere også mindre prosjekter  
utenfor de tunge universitetsmiljøene. Man ønsker søknader fra ulike typer  
fagmiljøer. Det er ønskelig at midlene kunngjøres i første halvår slik at  
Fagrådet kan få søknadene til vurdering tidlig på høsten før endelig  
tildeling på høstmøtet. Et slikt opplegg er i samsvar med NORM-sentralens  
behov for å avstemme budsjettrammen for tildelingen i løpet av høsten. Det er  
videre enighet om at det er behov for oppfølging av tildelte midler i form av  
framdriftsrapport eller liknende, men dette må imidlertid ikke blir for  
omfattende og byråkratisk. En skjematisk tilbakemelding ved årets slutt med 
vedlegg av eventuelle publikasjoner / presentasjoner burde være tilfredsstillende. 
 
Det besluttes at Fagrådet skal ta en ny runde på utkastet til retningslinjer. Når  
et endelig utkast er på plass skal NORM sentralt stå for utarbeidelse av  
søknadsskjema og kunngjøring av midlene. En passende søknadsfrist kan være  
slutten av september før høstens møte i Fagrådet 17. oktober. Anne-Sofie  
Furberg får ansvar for å følge opp arbeidet med tildeling av forskningsmidler i  
NORM. 

 
Sak 05/06: Presentasjon av data fra NORM på internett 
  I samsvar med tidligere vedtak i Fagrådet har NORM sentralt arbeidet videre  

med modeller for presentasjon av NORM-data på internett. Det ble vist ulike  
presentasjonsformer som foreløpig ikke inneholder ”ekte” data, men Fagrådet 
sa seg tilfreds med forslagene. Det vil ennå ta litt tid før reelle NORM-data er 
tilgjengelige på internett. Man vil i første omgang presentere SIR-
distribusjoner i kart, diagrammer og tabeller, men Fagrådet etterlyste også data 
for distribusjon av MIC-verdier og millimetersoner for de ulike kombinasjoner 
av mikrober og antibiotika. Det vil åpenbart være mulig å presentere også dette 
på nettet, og NORM sentralt vil følge opp dette når første fase av prosjektet er 
på plass.  
Det ble også diskutert hvordan EARSS-data i tiden framover skal bli presentert 
kvartalsvis i MSIS-rapporten ut fra pilotversjonen i nr.18 (02.05.2006). Forslag 
til forbedringer i utformingen av tabeller vil bli fulgt opp overfor FHI. 
 

Sak 06/06: Europeisk studie av MRSA-klonalitet med spa-typing 
  NORM er gjennom EARSS blitt involvert i gjennomføringen av en europeisk  

studie av klonaliteten blant invasive MRSA- og MSSA-isolater. Det ble gitt en  
kort redegjørelse for studien og Fagrådet hadde ingen spesielle kommentarer. 

 
Sak 07/06: Kurs i analyse og presentasjon av lokale resistens- og forbruksdata 
  Det er i samsvar med tidligere diskusjoner i Fagrådet (sak 09/05) og  

konferansen på Olavsgård høsten 2004 startet arbeid med et todagers kurs i  
analyse og presentasjon av lokale resistens- og forbruksdata. Hensikten med et  
slikt arrangement er å stimulere fagmiljøene på de enkelte institusjoner til å  
utarbeide strukturerte rapporter som forhåpentligvis kan påvirke  
forskrivningspraksis blant klinikerne i positiv retning. Kurset vil bli avholdt i  
Trondheim 12. og 13. oktober og Frode Width Gran har ansvar for den  
praktiske gjennomføringen. Invitasjon er foreløpig rettet til  
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legemiddelkomitéer, mikrobiologer og apotek ved de ca. 20 sykehusene som  
har egen diagnostisk virksomhet. Det reises spørsmål om smittevernansvarlige  
leger også bør kontaktes direkte og dette må absolutt vurderes i det videre  
arbeidet med arrangementet. 

 
Sak 08/06: NORM-dagen 2006 
  Det ble enighet om å arrangere Deltagermøte for NORM og NORM-dagen  

torsdag 9. november. Det er usikkert hvor møtet skal arrangeres, men Fredrik 
Müller og Elisabeth von der Lippe skal undersøke mulighetene på henholdsvis 
Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus. Det settes opp forslag til tema 
og foredragsholdere som sendes ut som egen mail. Mark Fagan får ansvar for å 
kontakte Morten Lindbæk (Kompetansesenteret for antibiotikabruk i 
primærhelsetjenesten) mens Arne Brantsæter undersøker hvem i FHI-miljøet 
som kan presentere det nye vaksinasjonsprogrammet for pneumokokker i 
Norge med vekt på antibiotikaresistens. Gunnar Skov Simonsen kontakter de 
øvrige foredragsholderne og organiserer møtet. 

 
Sak 09/06: Orientering om arbeidet i Antibiotikakomitéen på FHI. 
  Det ble gitt en kort orientering om arbeidet i Antibiotikakomitéen på FHI  

inkludert oppsummering av det siste møtet 18.04.2006. Diskusjonen dreide seg  
i det vesentlige om rolle og mandat for Antibiotikakomitéen i forhold til 
fagmiljøet forøvrig. Det redegjøres for at Antibiotikakomitéen fungerer som en 
tverrfaglig rådgivningsgruppe for divisjonsdirektøren for smittevern på FHI. 
Fagrådet vurderer det som hensiktsmessig hvis FHI kunne gi en mer eksplisitt 
fremstilling av Antibiotikakomitéens mandat og oppgaver.  

 
Sak 10/06: Orientering om innsatsen mot antibiotikaresistens i EU / ECDC 
  Kort orientering ut fra NORM-lederens deltagelse i dette arbeidet. 
 
Sak 11/06: Fagrådets fremtidige rolle 

Denne saken var ikke oppe til prinsipiell debatt og man bør komme tilbake  
til den på et senere tidspunkt. Det synes imidlertid klart at mange av rutinene  
omkring overvåkingsopplegget nå er på plass og at Fagrådets fokus i større  
grad vil være rettet mot forskningsaktivitetene i NORM og da spesielt  
reguleringen av tilgang til NORM-data og tildelingen av forskningsmidler. Det  
besluttes at man fra utgangen av 2006 vil starte utskiftingen av medlemmer i  
Fagrådet ved at 3 representanter blir sittende (Fagan, Natås og Brantsæter)  
mens de øvrige 4 (Müller, von der Lippe, Samdal Vik og Lia) erstattes fra de  
ulike institusjoner og organisasjoner. Fagrådet følger opp saken.  

 
Sak 12/06 Eventuelt 
  Ut fra vinterens henvendelsen fra Montebello Diagnostics ble det diskutert  
  hvordan man på prinsipielt grunnlag skal forholde seg til utlevering av NORM- 

 data til kommersielle aktører før kvalitetssikring av NORM-sentralen og  
 eventuelt direkte fra deltagerlaboratoriene til Montebello. Det konkluderes med 

at det ikke skal gjøres skille mellom kommersielle aktører og andre brukere av  
NORM-data, men at all utlevering skal skje etter sammenstilling og  
kvalitetssikring i NORM sentralt. Både Fagrådet og NORM sentralt vurderer  
det som problematisk i henhold til NORM registerforskriften dersom  
deltagerlaboratoriene eksporterer NORM rutinedata til utenforstående som ikke  
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har konsesjon for behandling av slike data. 
ESBL. Arne Brantsæter presenterte Folkehelseinstituttets arbeid med å  
oppsummere Regjeringens handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner 
2004-2006. Blant de gjenstående punkter i denne planen skal FHI vurdere  
eventuell skjerpet overvåking av ESBL. Det ble diskutert ulike alternativer for  
hvordan dette kunne organiseres uten at det ble trukket noen entydig  
konklusjon. Rapporteringen gjennom NORM angir en prevalens i E. coli og  
Klebsiella spp. godt under 1 %. Et springende punkt for eventuell innføring av  
nominativ meldeplikt vil være å definere hvilke smittevernmessige  
konsekvenser som skal trekkes ved påvisning av ESBL-produserende stammer. 

 
 
Høstens møte i Fagrådet fastsettes til tirsdag 17. oktober. Fagrådet vil avholde separat 
møte med gjennomgang av søknadene om tildeling av forskningsmidler på 
ettermiddagen mandag 16. oktober. 
 
Gunnar Skov Simonsen  (ref.) 


