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Sak 01/02:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 02/02:

Årsrapport og regnskap for 2001
Årsrapport og regnskap for 2001 var sendt ut som sakspapirer for møtet. Disse
ble kort oppsummert og diskutert, referansegruppen hadde ingen kommentarer
eller innvendinger til de fremlagte dokumenter.

Sak 03/02:

Evaluering av rapporten NORM/NORM-VET 2000.
Resultatrapporten for 2000 ble kort diskutert. Rapporten er utformet i henhold
til planer som tidligere har vært diskutert og godkjent av referansegruppen. Det
ble uttrykt stor tilfredshet med resultatet. Rapporten for 2001 vil i hovedsak ha
den samme utformingen selv om man må ta høyde for større datamengde,
tillegg av informasjon om smittested for tarminfeksjoner samt muligheten for å
påvise endringer over tid.

Sak 04/02:

Organisasjonsmodell for NORM.
Referansegruppen har siden forrige møte sendt utkast til organisasjonsmodell
på høring til alle deltagerlaboratoriene. Tilbakemeldingene har vært
overveiende positive, kun enkelte mindre endringer er blitt foreslått. Det videre
arbeidet i saken vil avhenge av hvordan forskriften for NORM blir utformet.
NORM er innkalt til møte i Helsedepartementet om forskriften 11/3-02. Det
avtales at referansegruppen får tilbakemelding fra dette møtet før det videre
arbeidet planlegges. Det er enighet om at det mest aktuelle vil være å sluttføre
arbeidet slik at deltagernes ønsker om organiseringen av NORM er klart
formulert i den videre diskusjon om dette temaet. I tråd med dette avtales det
også at referansegruppen skal begynne arbeidet med å se på den videre
sammensetning av gruppen slik at man fra årsskiftet 2002/2003 har fått etablert
en referansegruppe med fornyelse og representativitet ut over det
mikrobiologiske fagmiljøet.

Sak 05/02:

Samarbeid mellom NORM og andre instanser.
På bakgrunn av brev fra Kompetansesenteret for påvisning av
antibiotikaresistens (K-res) v/Arnfinn Sundsfjord ble det diskutert
hvilket forhold NORM skal ha til K-res, AFA og andre instanser
innen resistensforebyggende arbeid. Sundsfjord presenterte sitt syn
NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober
Gunnar Skov Simonsen: Tel 776 28493, Fax 776 27015
gunnar.skov.simonsen@unn.no

der han kort oppsummerte hvordan K-res og NORM gjensidig kan støtte
hverandre. K-res kan hjelpe NORM ved å oppklare diagnostiske
problemstillinger med ”vanskelige” isolater og derved kvalitetssikre databasen.
Dette må selvfølgelig skje i nært samarbeid med deltagerlaboratoriet som i
første omgang har funnet isolatet. Videre kan K-res bistå NORM med metodeevalueringer o. l. slik at protokollene som brukes i NORM er veldokumenterte
og gjennomprøvde. På den annen side er det klart at K-res etter søknad til
forskningsutvalget i NORM kan ha stor nytte av søk i NORM databasen for å
identifisere enkeltisolater eller grupper av resistensfenotyper som er
interessante for videre undersøkelser. Martin Steinbakk ga en tilsvarende
redegjørelse for forholdet mellom NORM og AFA. Arbeidet i AFA har
allerede tatt i bruk data fra NORM. Det understrekes at denne koblingen bør
være tettest mulig for å få nytte av NORM databasen i arbeidet med nasjonale
brytningspunkt. Referansegruppen ser positivt på at de ulike instansene innen
resistensarbeidet samarbeider tett. Fra henholdsvis K-res og AFA skal det
sendes inn tekstutkast for å beskrive disse samarbeidene i referansegruppens
bakgrunnsdokument for organisasjonsplanen.
Sak 06/02:

Kirurgibroen til utlandet.
Dag S. Halvorsen ga en redegjørelse for de foreløpige resultatene av
resistensovervåkingen av kirurgibroen til utlandet. De resistensforebyggende
tiltakene som ble iverksatt må sies å være en suksess da det ikke er kommet
meldinger om spredning av resistente stammer etter operasjon i utlandet og den
mikrobiologiske overvåkingen kun har identifisert enkeltisolater av VRE og
resistente gram negative stavbakterier. Samarbeidet med Rikstrygdeverket
fortsetter så lenge pasientutsendelsen pågår, det er i tillegg mulig å få finansiert
en norsk studie med utgangspunkt i spørsmål omkring resistens og smittevern.
Utformingen av en slik studie er imidlertid ikke avklart, og den vil i liten grad
berøre NORMs engasjement i denne saken.

Sak 07/02:

Internasjonalt samarbeid om resistensovervåking.
Lars Vorland og Gunnar Skov Simonsen orienterte om aktiviteter knyttet til
internasjonalt samarbeid om resistensovervåking. NORM har overfor
Helsedepartementet gitt sterkt uttrykk for at NORM helt eller delvis bør overta
Norges ansvar for deltagelsen i EARSS. Denne saken blir behandlet videre
overfor departementet. Mikrobiologisk Avdeling v/UNN har mottatt støtte til å
innlede samarbeid om resistensovervåking i Arkhangelskregionen. Prosjektet
har ingen direkte tilknytning til NORM. Gunnar Skov Simonsen skal fra
sommeren 2002 ha permisjon fra UNN i ett år for å jobbe med forebyggelse og
bekjempelse av antibiotikaresistens ved WHO i Genéve. Det vil ikke påløpe
NORM utgifter i forbindelse med dette oppholdet. Lars Vorland overtar
ansvaret for den daglige driften av NORM i denne perioden.

Sak 08/02:

Eventuelt.
Elling Ulvestad ved Haukeland har sendt fornyet søknad om støtte til
etablering av WHONET ved avdelingen, se sak 19/01. Det blir enighet om at
NORM kan støtte med det aktuelle beløpet (ca kr. 4500) under forutsetning av
at Haukeland ved en senere anledning kan fremlegge sine resultater med
prosjektet og også være behjelpelig overfor andre deltagerlaboratorier dersom
disse skulle ønske å bruke det samme verktøyet i resistensovervåkingen.
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