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REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 22. APRIL 2009 
 
Til stede:  Ståle Tofteland (NFMM), Knut Eirik Eliassen (NFA), Eldbjørg Berg (NITO),  
  Dag Berild (NFIM), Olav B. Natås (SUS), Anne-Sofie Furberg (NORM),  
  Gunnar Skov Simonsen (NORM, ref.) 
 
Forfall: Peter Gaustad (RH), E. Arne Høiby (FHI), 
 
Sak 01 / 09: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste. 

 

Referat fra møtet 14.10.08 samt innkalling og saksliste ble godkjent.  
 

Sak 02 / 09: Årsmelding og regnskap for NORM 2008. 
   

Årsmelding og regnskap for 2008 ble gjennomgått. Fagrådet hadde ingen  
spesielle bemerkninger eller forslag til endringer i rapporteringen. 

 
Sak 03 / 09: Oppsummering av status for NORM/NORM-VET 2008 
 

  Det ble gitt en orientering om framdriften i arbeidet med rapporten for 2008.  
  Alle materialer er mottatt fra deltagerlaboratoriene og kvalitetsgjennomgangen  
  er snart ferdig. Det foreligger ingen spesielle funn som indikerer vesentlige  
  endringer i resistensepidemiologien i Norge. Man vil som i tidligere år skrive  
  rapporten i samarbeid med de veterinærmedisinske miljøene i NORM-VET,  
  men på grunn av skifte av personell er det noe usikkert hvordan prosessen vil  
  bli gjennomført i år. Dette kan også få konsekvenser for bearbeidelsen av data  
  fra Referanselaboratoriet for patogene tarmbakterier. Inntil videre forutsettes  
  det at rapporten skal ferdigstilles innenfor den vanlige tidsrammen med  
  utsendelse like etter sommerferien. 

Det ble diskutert hvilke tema som kunne egne seg for presentasjon i egne  
Faktarammer, og man kom fram til følgende forslag: 
 

• Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og 
antibiotikaresistens (2008 – 2012) (Preben Aavitsland) 

• Clostridium difficile og antibiotikabruk (Egil Lingås) 
• Utbruddet av vankomycinresistente enterokokker i Sverige (Barbro 

Ohlson-Liljequist) 
• Antibiotikabruk og resistens innen odontologien (Mohammad Harouni) 
• Antibiotikaresistens hos meningokokker (Dominique Caugant) 

 

NORM sentralt vil arbeide videre med forslagene og kontakte 
aktuelle bidragsytere. 
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Sak 04 / 09: Forskningsmidler fra NORM. Evaluering av rapporter for 2008 og  
utlysning av midler for 2009. 
 

Fagrådet hadde i forkant av møtet gjennomgått alle tilbakemeldinger fra mottagere av 
forskningsstøtte fra NORM. En rekke prosjekter som mottok støtte i 2005, 2006 og 2007 
er nå avsluttet. Det er imidlertid noen prosjekter som ut fra rapportene ikke er kommet i 
gang, og Fagrådet diskuterte derfor ulike kriterier for å be om tilbakebetaling av 
forskningsstøtten. Det ble ikke etablert faste regler for tilbakekalling av støtten, men det 
var enighet om at dette kunne være aktuelt dersom det ikke var rimelig utsikt til at 
prosjektet ville bli gjennomført. NORM sentralt vil følge opp Fagrådets anbefalinger i 
forhold til de enkelte tildelingene. 
Det ble videre diskutert hvordan man kan presentere resultatene av NORM-støttede 
forskningsprosjekter på nettsidene www.antibiotikaresistens.no. På samme måten som 
man nå har tilgang til oversikter over årlige tildelinger ønsker Fagrådet at 
forskningsresultatene gjøres tilgjengelige i form av et kort abstrakt og referanser til 
aktuelle artikler, rapporter, studentoppgaver etc. NORM sentralt skal arbeide videre med 
utformingen av forskningspresentasjonene. 
Det ble ikke gjort endringer i utlysningsteksten eller strategien for utlysning for 
forskningsstøtte fra NORM i 2009. 
 

Sak 05 / 09: Overvåking og tiltak mot ESBL og multiresistente Gram negative stavbakterier. 
 

  I etterkant av konferansen om ESBL og multiresistente Gram negative  
  stavbakterier høsten 2008 har FHI laget et utkast til veiledning om diagnostikk,  
  antibiotikabehandling, screening og smitteverntiltak. Dokumentet ble diskutert  
  og man kom fram til ulike forslag til justeringer, spesielt m.h.t. screening og  
  smitteverntiltak. Synspunktene fra Fagrådet vil bli tatt med til diskusjonen i  
  Antibiotikakomitéen på FHI som er den endelige høringsrunden før anbefalingene  
  publiseres. 
 
Sak 06 / 09: Planlegging av NORM-dagen 2009. 
 

  Det ble besluttet at Deltagermøtet for NORM og NORM – dagen skal  
  arrangeres torsdag 12/11-2009 på Veterinærinstituttet i Oslo. Møtestrukturen  
  fra tidligere år blir beholdt. Man kom fram til følgende forslag til programmet: 
 

• ESBL – utbruddet i Stavanger (Olav Natås) 
• Funn av KPC og MBL i Norge og Sverige (Ørjan Samuelsen) 
• Forskrivning av antibiotika til barn (Lars Småbrekke) 
• Ny europeisk standard for resistensbestemmelse (Gunnar Kahlmeter) 
• Utbrudd av Clostridium difficile i Danmark 
• Utbrudd av vankomycinresistente enterokokker i Sverige 
• Antibiotikaresistens hos Neisseria gonorrhoeae (Vegard Skogen) 
• Ny nettside for MRSA referanselaboratoriet på St. Olav (Frode W. Gran) 
• Etablering av kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 
• Antibiotic switching (Even Reinertsen/Per Espen Akselsen/Dag Berild) 

 
NORM sentralt vil kontakte aktuelle foredragsholdere og utarbeide et endelig 
program. 
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Sak 07 / 09: European Antibiotic Awareness Day (EAAD) 2009. 
 

EAAD 2009 vil bli arrangert av Det europeiske smittevernsenteret ECDC 
torsdag 18/11-2009. Det er annonsert at fokus for årets kampanje vil være 
informasjon til forskrivere av antibiotika utenfor sykehus med det formål å 
redusere unødvendig og bredspektret antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i 
primærhelsetjenesten. Det ble diskutert hvordan man skal markere EAAD 2009 
i Norge, men dette vil i det vesentlige være en oppgave for Antibiotikasenteret 
for primærhelsetjenesten (ASP) i samarbeid med FHI. Man må i denne 
sammenheng vurdere om man skal utforme en rent nasjonal kampanje eller 
basere seg på tilpasset materiell fra  ECDC. 

 
Sak 08 / 09: Eventuelt 
 

  Det framkom ønske om mindre endringer i registreringsmodulen for eNORM i  
  form av kvitteringsmelding når overvåkingsopplegg er oversendt til den  
  sentrale databasen i NORM. Det var videre ønskelig med en funksjon som  
  varsler om hvilke data som mangler når systemet stanser innsending av  
  overvåkingsopplegg. Slik eNORM p.t. fungerer kan det være vanskelig å finne  
  ut hva som må rettes eller kompletteres før innsending. IKT-ansvarlig ved  
  NORM skal følge opp disse punktene overfor leverandøren av eNORM. 
 
Det ble avtalt at høstens møte i Fagrådet skal arrangeres i løpet av oktober, men det ble ikke 
fastsatt en endelig dato. NORM sentralt vil komme tilbake med forslag til aktuelle møtedatoer. 
Det vil som tidligere bli lagt opp til et separat møte i Fagrådet for gjennomgang av søknadene 
om støtte til forskningsprosjekter fra NORM. 
 
Gunnar Skov Simonsen (ref.) 


