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REFERAT REFERANSEGRUPPEMØTE 5. JUNI-2002
Tilstede:

Inger Sofie Samdal Vik (ISSV), Asbjørn Digranes (AD), Martin Steinbakk (MS),
Reidar Hjetland (RH), Lars H Vorland (LHV), Dag Seeger Halvorsen (DSH),
Gunnar Skov Simonsen (GSS) (ref.)

Forfall:

Eirik Holten (EH), Ernst Arne Høiby (EAH)

Sak 09/02:

Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 10/02:

Godkjenning av referat fra møte 6. mars. Referat godkjent.

Sak 11/02:

Referat og oppsummering av møte i Helsedepartementet 21. mai 2002.
Helsedepartementet (HD) innkalte 21. mai til møte for å planlegge den videre
fremdrift m.h.t. forskrift for NORM. Til stede på møtet var representanter for
NORM, Folkehelseinstituttet og HD. Diskusjonen omhandlet i særlig grad tre
spørsmål:
•

•

•

Meldeplikt eller frivillig deltagelse i NORM. Diskusjonen ble raskt oppsummert
med at hverken NORM eller Folkehelseinstituttet ønsker meldeplikt ut fra
suksessen med frivillig deltagelse.
Internasjonal deltagelse i resistensforebyggende/bekjempende arbeid. Fra
NORMs side har det vært uttrykt sterk misnøye med at Norge i EARSS
representeres kun av Folkehelseinstituttet. Norge har i liten grad har lyktes med å
levere data, og den ene av Norges representanter har sogar ingen bakgrunn fra
arbeid med antibiotikaresistens. Det er fra NORMs side foreslått at den ene av
Norges representanter skal oppnevnes av NORM. HD vil komme tilbake til
denne saken.
Databehandlingsansvaret for NORM. Saken har vært grundig drøftet på tidligere
møter i referansegruppen. Folkehelseinstituttet ønsker å få tildelt databehandlingsansvaret for NORM for deretter å delegere det til UNN. Det svært uklart hva dette
i praksis vil bety for organiseringen av NORM. Det ble på møtet framholdt at det
er usikkert om UNN kan påta seg den videre driften av NORM dersom dette skal
være på delegasjon fra Folkehelseinstituttet.

Forslag til forskrift vil bli sendt på høring i løpet av sommeren eller tidlig på høsten.
GSS skal ta kontakt med HD for å sikre at referansegruppen, mikrobiologiforeningen
og laboratoriene blir høringsinstanser i denne saken.
Sak 12/02:

NORM-dagen 15. november 2002.
Det er enighet om at man bør opprettholde ordningen med dels et brukermøte for
deltagerlaboratoriene i NORM, dels et åpent møte (NORM-dagen) der
man tar opp faglige spørsmål i en form som også kan interessere et
publikum utenfor laboratoriene. Arrangement blir 15. november
i Oslo med brukermøte på formidagen og NORM-dag etter lunsj.
NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober
Gunnar Skov Simonsen: Tel 776 28493, Fax 776 27015
gunnar.skov.simonsen@unn.no

Som foredragsholdere til NORM-dagen foreslåes Gunnar Kahlmeter og Oddbjørn
Brubakk. GSS kontakter førstnevnte mens AD kontakter sistnevnte. Det vil også i år
være en viss samordning med AFA-kurset 13. og 14. november selv om det i stadig
større grad er ulike deltagere på de to arrangementene.
Sak 13/02:

Innsamlingsopplegg for 2003. 15. november 2002.
Det ble på NORM-dagen 2001 etterlyst utsendelse av forslag til innsamlingsopplegg i forkant av NORM-dagen slik at deltagerne kunne diskutere forslaget på
eget laboratorium. Møtet på NORM-dagen vil dermed bli mer reelt involvert m.h.t.
overvåkingen for det kommende år. I tråd med dette vil vedlagte forslag bli sendt ut
sammen med invitasjon til NORM-dagen.

Sak 14/02:

Drift av NORM 2002/2003 – personalsituasjonen.
GSS skal arbeide ved WHO i Genéve f.o.m. september 2002 t.o.m. juli 2003. I
denne perioden vil i første omgang LHV overta ansvaret for NORM, deretter
vil DSH ha ansvaret frem til GSS er tilbake. LHV vil fortsatt ha bistilling i
NORM. Overlegestilling med ansvar for NORM vil bli utlyst i den nærmeste
framtid.

Sak 15/02:

Oppnevning av nye medlemmer til referansegruppen f.o.m. 2003.
I henhold til organisasjonsplanen for NORM skal det oppnevnes nye medlemmer til
referansegruppen f.o.m. 2003. I og med at forskriften for NORM enda ikke er klar er
status for organisasjonsplanen noe uklar. Dersom databehandlingsansvaret legges til
Folkehelseinstituttet vil fagmiljøet måtte gå i dialog med Folkehelseinstituttet om
hvordan arbeidet skal organiseres og hvilke premisser som skal ligge for deltagelse.
Dersom databehandlingsansvaret legges til UNN vil den nåværende organisasjonsplanen bli tatt i bruk. I påvente av avklaring omkring forskriften starter referansegruppen ved RH arbeidet med å finne nye medlemmer til referansegruppen. Forslag
til ny referansegruppe skal taes opp på neste møte.

Sak 16/ 02:

Søknad om tilgang til registerdata fra Pia Littauer.
Inntil eget forskningsutvalg er opprettet vil referansegruppen vurdere søknader
om tilgang til registerdata. Referansegruppen vedtar at Pia Littauer skal få
innvilget sin søknad.

Sak 17/02:

Eventuelt.
• Under eventuelt gikk man igjennom de registreringer som er gjort m.h.t.
merutgifter/merarbeidet for laboratoriene i forbindelse med deltagelse i
NORM. Det er vanskelig å sammenlikne registreringene da de er utført
ulikt, men selv for laboratorier som kun har registrert rene merutgifter
(innsats innen vanlig arbeidstid ikke inkludert) er det klart at dagens
refusjon på kr. 14 000, - per halvår ikke dekker utgiftene. NORM vil søke å
justere refusjonsbeløpet innenfor de rammer budsjettet tillater det.
• RH redegjorde for arbeidet med referansefunksjoner i Norge. NORM
representerer i prinsippet ingen referansefunksjon men vil delta i det
varslede møtet om temaet høsten 2002.

Neste møte i referansegruppen avtales foreløpig til mandag 14. oktober med møtestart
tilpasset deltagere som vil ta det på en dagstur.

Gunnar Skov Simonsen (ref.)

