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REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 17. OKTOBER 2006 
 

Til stede:  Inger Sofie Samdal Vik (leder, NFMM), Astrid Lia (NITO), Fredrik Müller  

(universitets-lab.), Martin Steinbakk (NORM), Arne Broch Brantsæter (FHI),  

Mark Fagan (APLF), Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov Simonsen  

(NORM, ref.). 

 

Forfall: Elisabeth von der Lippe (NFIM), Olav Natås (sentral-lab.) 

 

Sak 13/06: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra siste møte. 

Innkalling, saksliste og referat godkjent.  

 

Sak 14/06: Oppsummering av NORM/NORM-VET 2005. 

Det ble gjort en kort oppsummering av rapporten for 2005 som ble sendt ut i  

september. Fagrådet sier seg tilfreds med rapportens form og innhold. Det  

påpekes at NORM fortsatt benytter gammel notasjon for SIR kategoriene  

med kategorien R definert som ”større eller lik”, mens EUCAST og AFA har  

gått over til ”større enn” med ett fortynningstrinn reduksjon av  

brytningspunktet. NORM vil fra 2007 skifte til ny notasjonen.  

Det er et ønske fra Fagrådet at rapporten skal gi mer direkte sammenliknende  

tall for totalforbruket av antibiotika til human- og veterinærmedisin. NORM  

sentralt vil ta dette opp med Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.  

Forøvrig fremlegges det ikke konkrete forslag til endringer. Det er  

fra tidligere foreslått følgende temapresentasjoner i neste års rapport: 
 

• Prinsipper for fastsettelse av brytningspunkter (Martin Steinbakk)  

• Resistensbestemmelse av HIV (Vidar Ormåsen) 

• Overvåking av primær HIV-resistens (Arne Broch Brantsæter) 

• Referansesenteret for MRSA (Trond Jacobsen)  

• Kompetansesenteret for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Morten 

Lindbæk). 

 

Sak 15/06: Oppsummering fra kurs om forbruk og resistens på sykehusnivå. 

NORM arrangerte kurs om sammenstilling og presentasjon av data for 

antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk på sykehusnivå i Trondheim  

12. og 13. oktober. Det var svært god påmelding til kurset med til sammen 50  

deltagere fra 20 sykehus. Programmet omfattet opplæring og øvelse i  

programvaren WHONET 5.4 for resistensdata, og presentasjon av verktøy for  

bearbeidelse av forbruksdata fra sykehus. Det ble også diskutert 

ulike faglige  

aspekter ved rapporteringen for å kommunisere effektivt med de 

kliniske  

miljøene. Tilbakemeldingen fra kursdeltagerne var meget positiv. 
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Sak 16/06: Søknadsprosedyren for utlevering av data fra NORM. 

NORM sentralt har bearbeidet prosedyrene for søknad om utlevering  

av data fra NORM. I dette arbeidet har man spesielt vurdert tilsvarende  

prosedyrer for MSIS. Fagrådet hadde ingen forslag til endringer av det  

foreslåtte opplegget. Det ble avtalt at den endelige versjonen skal  

oversendes jurist på Folkehelseinstituttet med ansvar for registerlovgivningen  

for faglige innspill og kommentarer. Teksten vil så bli framlagt for  

Datatilsynet. 

 

Sak 17/06: Søknader om tildeling av forskningsmidler fra NORM. 

  Utlysningen av forskningsmidler fra NORM er blitt møtt med stor interesse.  

Ved søknadsfristens utløp var det mottatt i alt 28 søknader med et samlet  

søknadsbeløp på ca 1 250 000. Fagrådet hadde på eget møte gjennomgått  

søknadene og foretatt en prioritering ut fra faglig kvalitet, geografisk spredning  

og ønske om å stimulere små og sårbare fagmiljøer. Denne prioriteringen vil  

bli lagt til grunn for endelig tildeling når den økonomiske rammen blir klar  

frem mot jul. NORM sentralt vil tilskrive alle søkere når tildelingen er ferdig. 

Det ble også diskutert hvordan NORM skal følge opp forskningsmidlene som  

ble tildelt i 2005. NORM sentralt vil ved årsskiftet sende ut et forholdsvis  

enkelt rapporteringsskjema. Man tar sikte på å gjennomgå tilbakemeldingene  

på vårens møte i Fagrådet. 

 

Sak 18/06: Program for NORM-dagen 2006. 

Deltagermøtet for NORM og NORM-dagen arrangeres torsdag 9. november på  

Ullevål Universitetssykehus. Fagrådet ga sin tilslutning til programforslaget fra  

NORM sentralt. Det ble understreket at man ønsker en vurdering av kvaliteten i  

overvåkingsdata etter overgangen til større bruk av rutinemetoder i NORM  

f.o.m. 2006. 

 

Sak 19/06: Overvåkingsopplegget for 2007. 

Det er tidligere besluttet at NORM fra 2007 skal gå over fra et definert antall  

isolater av hver bakterieart per deltagerlaboratorium til definerte innsamlings-  

perioder da alle konsekutive isolater skal inkluderes (1 isolat per pasient). Det  

er ønskelig at laboratoriene fram mot NORM-dagen sender inn sine  

registreringsskjema for inkluderbare isolater slik at innsamlingsperiodene kan  

bli fastsatt 9. november. Fagrådets forslag til overvåkingsopplegg for 2007  

fremgår av vedlagte tabell. Den foreslåtte overvåkingen av GBS er tenkt som et  

samarbeidsprosjekt med referanselaboratoriet på St. Olavs hospital. Den  

mikrobiologiske undersøkelsen av Pseudomonas aeruginosa bør samles på et  

begrenset antall laboratorier. Fagrådet ga ikke konkrete anvisninger på utvalget  

av antibiotika men ønsker at man også for fremtiden legger seg opp mot AFA  

anbefalte resistenspaneler. Quinupristin/dalfopristin strykes av programmet. 

 

Sak 20/06: Event. presentasjon av NORM-data på internett. 

Det ble gitt en kort oppsummering av status for presentasjonen av NORM-data  

på internett. De nødvendige tabellene er nå ferdigstilte og man vil forsøke å få  

de første bakterieartene lagt ut i løpet av vinteren. 

 

Sak 21/06: Status for samarbeidsavtalen mellom FHI og UNN HF. 
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Samarbeidsavtalen mellom Folkehelseinstituttet og UNN HF om drift av  

NORM utløper ved årsskiftet. UNN vil ta kontakt med divisjonsdirektøren for  

smittevern ved FHI for å diskutere fornyelse / forlengelse av gjeldende avtale. 

 

Sak 22/06: Fagrådets fremtidige rolle og oppnevning av nye medlemmer. 

Fagrådet for NORM synes å ha funnet en formålstjenlig rolle i å: 
  

• se til at NORM oppfyller kravene i NORM registerforskriften 

• holde seg orientert om forskningsprosjekter i NORM 

• godkjenne overvåkningsoppleggene for hvert år  

• vurdere/prioritere søknadene om tildeling av forskningsmidler 

• godkjenne søknader om utlevering av forskningsmateriale fra NORM 
 

Når det gjelder utskifting av medlemmer i Fagrådet vil Mark Fagan (APLF),  

Olav Natås (sentral-lab.) og Arne Broch Brantsæter (FHI) fortsette mens   

Fredrik Müller (universitets-lab.), Elisabeth von der Lippe (NFIM), Inger Sofie  

Samdal Samdal Vik (NFMM) og Astrid Lia (NITO) skal erstattes. Fagrådet  

følger opp overfor de ulike institusjoner og organisasjoner.  

 

Sak 23/06: Eventuelt. 

Det ble foreslått å gjøre en overordnet evaluering av NORM event. med   

brukerundersøkelse overfor laboratorier, kliniske miljøer etc. Det var enighet  

om at dette vil være et stor og omfattende prosjekt som vil kreve tid og  

planlegging. Saken utsettes til Fagrådsmøtet våren 2007. 

 

Det ble ikke avtalt møtetidspunkt for våren 2007 da mange av medlemmene i  

Fagrådet skal skiftes ut. NORM sentralt vil ta initiativ til å finne en egnet  

møtedato når den nye sammensetningen av Fagrådet blir klar. 

 

 

 
Gunnar Skov Simonsen  (ref.) 


