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REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 8. APRIL 2008 
 
Til stede:  Eldbjørg Berg (NITO), Dag Berild (NFIM), E. Arne Høiby (FHI), Mark Fagan  

(APLF), Olav Natås (SUS), Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov  
Simonsen (NORM, ref.) 

 
Forfall: Ståle Tofteland (NFMM), Peter Gaustad (RH)  
 
Sak 01/08: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste. 
  Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra 25.10.07 er blitt sirkulert  

og godkjent men var ved en feil ikke sendt ut i forkant av møtet.  
 
Sak 02/08: Årsmelding og regnskap for NORM 2007. 
  Årsmeldingen og revidert regnskap for 2007 ble tatt til etterretning uten  

ytterligere kommentarer. 
 
Sak 03/08: Oppsummering av status for NORM/NORM-VET 2007. 
  NORM sentralt har nå mottatt datafiler fra alle de deltagende laboratoriene  

bortsett fra AHUS som av driftshensyn ikke har vært i stand til å levere  
blodkulturdata. Det har vært vanskeligheter med bruk av saueblodagar til Etest  
av trim-sulfa for streptokokker. Protokollen for NORM 2007 aksepterte enten  
saue- eller hesteblod for å imøtekomme ulik praksis ved laboratoriene, men  
man må ved senere overvåkingsopplegg vurdere en strammere protokoll for å  
sikre kvaliteten i overvåkingen. 
Arbeidet med rapporten for 2007 er startet i samarbeid med NORM-VET. Det  
legges ikke opp til vesentlige endringer i utformingen konf. tidligere 
diskusjoner i Fagrådet. Det ble vurdert om man i større grad skal benytte norsk  
språk, men det ble konkludert med at man som tidligere vil publisere  
hovedteksten på engelsk.  
I tillegg til rapporteringen av overvåkingsdata ble det enighet om følgende  
forslag til temabokser: 

 

• Molekylær typing og epidemiologi ved MRSA (Trond Jacobsen) 
• Metallobetalaktamaser i Gram negative stavbakterier (Ørjan Samuelsen) 
• Ny veileder for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Knut Eirik 

Eliassen) 
• Kollegabasert veiledning av antibiotikaforskrivning / Vent-og-se 

resepter (Svein Gjelstad) 
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Sak 04/08: Forskningsmidler fra NORM - evaluering av rapporter fra 2007 og  
utlysning av midler for 2008. 

  Fagrådet hadde i eget møte 07.04.08 gjennomgått tilbakemeldingene fra  
mottagere av forskningsstøtte fra NORM. En del av tilbakemeldingene gjaldt  
midler tildelt høsten 2005 der prosjektene ennå ikke er rapportert avsluttet. De  
øvrige rapportene gjaldt midler tildelt høsten 2006. Fagrådets leder  
gjennomgikk de enkelte prosjektene slik at man kan gi en tilbakemelding til  
den enkelte mottager og samtidig evaluere kriteriene som er blitt brukt ved  
tildelingene. Fagrådet ønsker at NORM sentralt skal etterlyse tilbakemelding  
fra  mottagere som ikke har svart på henvendelsene til nå. Man ønsker videre å  
innføre en tilbakebetalingsplikt dersom prosjektmidlene ikke er blitt benyttet  
innen tre år fra tildeling. Dette må det gjøres oppmerksom på i senere  
utlysninger. Man må samtidig understreke at eventuell bruk av prosjektmidler  
som lønn forutsetter at mottagers arbeidssted påtar seg ansvar for lønns-
rapportering til likningsvesenet etc. Fagrådet ønsker at prosjekter som mottar  
økonomisk støtte følges opp helt til eventuelle sluttpublikasjoner foreligger.  
Det besluttes at mottagere av forskningsstøtte skal få en individuell tilbake-
melding om Fagrådets vurdering av prosjektets framdrift. Man vil i denne  
sammenheng også gjøre oppmerksom på eventuelle samarbeidspartnere som  
kan bidra til framdrift og kvalitet i prosjektene. Fagrådet vil utforme  
tilbakemeldingen mens NORM sentralt skal stå for utsendelsen. 
Utlysningsteksten ble vurdert på nytt ut fra erfaringene ved tidligere 
tildelinger. Mens man tidligere har hatt en forholdsvis åpen utlysning ønsket  
Fagrådet høsten 2007 å stramme inn kravet til direkte relevans for  
antibiotikaresistens. Etter fornyet diskusjon vil man imidlertid beholde en viss  
åpning for mer generelle infeksjonsrelaterte prosjekter. Den justerte teksten vil  
bli brukt i utlysningsrunden sommeren 2008. 
Det ble diskutert om NORM i tillegg til forskningsprosjekter også skal gi støtte  
til reiser og kurs for å øke kvaliteten i laboratorienes arbeid med resistens-
bestemmelse. Problemstillingen er særlig aktuell for bioingeniører som  
har begrensede muligheter til videre- og etterutdanning innen mikrobiologi.  
Fagrådet ønsket å fastholde arbeidsgivers ansvar for kompetansen hos egne  
ansatte og ønsket ikke å prioritere bruk av NORM-midler til slike formål. 

 
Sak 05/08 Overvåking og tiltak mot ESBL. 

I Sverige har man over de siste to årene hatt store utbrudd av ESBL- 
produserende enterobakterier, og STRAMA har derfor utarbeidet spesifikke  
tiltaksplaner for overvåking og forebygging. Fagrådet diskuterte spesielt  
spørsmålet om nytte og gjennomførbarhet av en eventuell meldeplikt for ESBL  
i Norge. Det var bred enighet om at man må ta problemstillingen alvorlig, men  
det hersket usikkerhet om kasus-basert meldeplikt vil være et rasjonelt tiltak i  
denne sammenheng. 

 
Sak 06/08 NORM-dagen 2008. 
  Deltagermøtet for NORM og NORM-dagen planlegges til torsdag 06.11.08.  

Datoen ble blant annet valgt ut fra et ønske om samordning med European  
Antibiotic Day tirsdag 18.11.08 (se nedenfor). I tillegg til de faste  
programpostene (oppsummering av fjoråret, foreløpig analyse av årets  
resultater, planlegging av neste års overvåking) ble følgende programposter  
foreslått: 
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• Screeningmetoder for MRSA v/Janne Fossum 
• Antibiotikaresistens hos pneumokokker etter innføring av den konjugerte 

vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet v/Didrik Vestrheim 
• Metallo-betalaktamaser hos Gram negative stavbakterier v/Christian Giske 
• Antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten v/Mark Fagan 

 

Arrangementet vil bli forsøkt avholdt i Gamle festsal på Universitetet i Oslo;  
Dag Berild vil undersøke om dette er mulig. Som alternativ fremholdes  
auditoriet på Veterinærinstituttet. Man vil igjen forsøke å rekruttere flere 
deltagere gjennom annonsering i Pest-posten og mail til alle medlemmer i  
Norsk forening for infeksjonsmedisin. 

 
Sak 07/08 European Antibiotic Day 2008. 

Den europeisk aksjonsdagen for antibiotikaresistens arrangeres for første gang 
tirsdag 18. november med spesielt fokus på unødig antibiotikabruk hos barn 
med luftveisinfeksjoner. Det er foreløpig ikke besluttet hvordan dagen skal  
markeres i Norge, men Fagrådet diskuterte et forslag om å stimulere alle  
gode krefter til å holde lokale arrangementer / møter rundt omkring på egne  
institusjoner. Man vil derfor bruke NORM-dagen til å stimulere  
ressurspersoner til å gjøre en innsats lokalt. På nasjonalt nivå vil det være  
aktuelt å koble aksjonsdagen til lanseringen av ny tiltaksplan mot  
antibiotikaresistens, ny veileder for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og  
temaserie om antibiotikabruk i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

 
Sak 08/08 Stafylokokkstudien i Tromsø 6 – undersøkelsen. 
  NORM sentralt arbeider med et bredt forskningsprosjekt om  

antibiotikaresistens, bærerskap og infeksjoner med gule stafylokokker innenfor  
rammen av befolkningsundersøkelsen Tromsø 6. Det ble gitt en orientering om  
status for prosjektet inkludert foreløpige resultater. 

 
Sak 09/08 Nordisk studie om behandling med pivmecillinam ved ESBL urinveisinfeksjoner. 
  NORM sentralt arbeider med en nordisk multisenterstudie om klinisk nytte av  

pivmecillinam ved UVI forårsaket av ESBL-produserende Gram negative  
stavbakterier. Det arrangeres et protokollmøte i forbindelse med ECCMID i  
Barcelona april 2008. Det er foreløpig ikke bestemt om studien skal utføres på  
enkelte utvalgte laboratorier eller om man skal invitere til bred deltagelse. 
 

Sak 10/08 Eventuelt 
  NORM har mottatt en henvendelse fra Folkehelseinstituttet der man ønsker et  

nærmere samarbeid mellom NORM og referanselaboratoriet for pneumokokker  
på FHI. Det er enighet om at man ved et slikt samarbeid kan unngå unødvendig  
dobbeltarbeid og samtidig heve kvaliteten i overvåkingen bl. a. ved å se  
resistens i sammenheng med serotyper. Det kan videre være aktuelt å  
samarbeide om spesifikke forskningsprosjekter i forbindelse med enkelttilfeller  
og utbrudd av multiresistente stammer. NORM sentralt vil følge opp  
henvendelsen overfor FHI. 
 

Det avtales høstmøte i Fagrådet tirsdag 14. oktober. Fagrådet vil avholde separat møte 13. 
oktober for gjennomgang av søknader om forskningsstøtte. 


