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Sak 01/03:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
På grunn av fravær og stort arbeidspress fikk man dessverre ikke arrangert
møte i Fagrådet våren 2003. Innkallingen til det aktuelle møtet kom likeledes
på noe kort varsel. For øvrig godkjennes innkalling og saksliste.

Sak 02/03:

Oppsummering av status for NORM/NORM-VET 2002.
Rapporten for NORM 2002 er nylig utgitt og ble gjennomgått. Fagrådet er
generelt fornøyd med resultatet og ser positivt på at publikasjonen inkluderer
både antibiotikaforbruk og resistensforhold hos så vel dyr som mennesker. Det
etterlyses imidlertid en bedre balanse mellom presentasjonene fra NORM og
NORM-VET da teksten og tabellene fra veterinærsiden oppfattes som
unødvendig omfattende og til dels vanskelig tilgjengelig (særlig tabellene).
NORM sekretariatet vil ta disse momentene med til det planlagte evalueringsmøtet med NORM-VET. Fagrådet støtter sekretariatets vurdering m.h.t. tabellformat der det legges vekt på lesbarhet og tilgjengelighet fremfor maksimal
informasjonsmengde. Fagrådet anbefales videre at rapporten i enda sterkere
grad skal gjøre bruk av figurer og diagrammer i tillegg til tekst og tabeller.

Sak 03/03:

Status for Forskrift for NORM og databehandlingsmodellen i NORM
Spørsmålene vedrørende Forskrift for NORM og databehandlingsmodellen har
stått uavklarte siden starten av NORM. Da de fleste medlemmene ikke har
deltatt i denne prosessen tidligere ble det gitt en redegjørelse for arbeidet fram
til nå. Status for Forskrift for NORM er ifølge Forebyggingsavdelingen i
Helsedepartementet at man håper på vedtak i Stortinget i løpet av høsten og
ikrafttredelse fra nyttår 2003/2004. Departementets framlegg for Stortinget vil
sannsynligvis i det vesentlige følge utkastet til forskrift datert 04.03.2002.
Dette utkastet har i det forløpne år vært gjenstand for en bred høringsrunde, og
flere instanser har påpekt svakheter og mangler i utkastet. Departementet har
spesielt mottatt kritiske kommentarer til at Nasjonalt Folkehelseinstitutt blir
databehandlingsansvarlig mens UNN (uten navns nevnelse) blir databehandler.
Forholdet mellom databehandlingsansvarlig og databehandler skal reguleres i
egen avtale, men det konkrete innholdet i denne avtalen er ikke beskrevet i
utkastet. Departementet ba derfor sekretariatet i NORM og
Nasjonalt
Folkehelseinstitutt om å formulere et felles forslag til beskrivelse av
avtalen. Et slikt forslag er nylig blitt oversendt Helsedepartementet.
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Deltagerlaboratoriene i NORM har gjentatte ganger uttrykt frustrasjon over at
man så lenge har måttet registrere data i en foreløpig datamodell som av mange
oppfattes som tungvint. NORM sekretariatet kan i denne sammenheng bare
beklage at arbeidet har tatt så lang tid, men dette er en følge av at
departementet ikke har ferdigstilt forskriften. Dersom forskriften foreligger i
løpet av vinteren vil NORM sekretariatet kunne forsere arbeidet med en
endelig model for databehandlingen og dermed komme deltagernes behov i
møte i løpet av 2004.
Sak 04/03:

Forslag til innsamlingsopplegg for NORM 2004.
NORM sekretariatet presenterte ulike forslag til aktivitet for NORM 2004. Det
var enighet om at man skal fortsette basisovervåkingen av S. aureus,
pneumokokker, enterokokker, E. Coli og Klebsiella i blodkulturer som
tidligere. Videre følges Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter og
Mycobacterium tuberculosis av sine referanselaboratorier og rapporteres
gjennom NORM rapporten. Innsamlingen av gonokokker i 2003 avsluttes ved
årsskiftet. Det innsamlede stammematerialet skal undersøkes over nyttår og
rapporteres sammen med øvrige funn fra 2003, det vil på NORM-dagen bli
forespurt hvilke laboratorier som vil være interessert i å delta i dette arbeidet.
Foreløpig har AHUS meldt sin interesse. Det foregår også en langsgående
innsamling av Pseudomonas, Enterobacter og obligate anaerober fra
blodkultur. Denne innsamlingen foreslåes fortsatt inntil videre, men NORM
sentralen skal over nyttår kartlegge hvor stort materiale man til nå har
innsamlet og forberede undersøkelse av disse materialene ved ett eller flere
laboratorier.
Når det gjelder de årlig variable oppleggene må det gjøres en avveining
mellom ønsket om høy aktivitet og hva som er realistisk og akseptablet for
deltagerlaboratoriene. Fagrådets forslag er å innsamle 50 H. influenzae fra
luftvegsprøver, 25 S. pyogenes (GAS) fra luftvegsprøver og 25 av samme
species fra sårprøver, samt 50 E. Coli fra urin fra hvert deltagerlaboratorium i
2004. Forslaget blir lagt fram på Deltagermøte for NORM for endelig vedtak.
NORM har inntil nå basert sine lappetester på antibiotikalapper fra AB
Biodisk, og både lappetester og Etester har vært utført på PDM medium. AB
Biodisk vil fra årsskiftet 2004/2005 ikke lengre levere antibiotikalapper og
PDM-medium, NORM må derfor i løpet av 2004 bestemme hvilken alternativ
metode som skal velges for framtiden.

Sak 05/03:

Program for NORM-dagen 14. november 2003
NORM sekretariatet la fram forslag til progarm for Deltagermøte for NORM
og NORM-dagen 14. november. Programmet er utformet i tråd med de
retningslinjer som ble utformet av den tidligere Referansegruppen for NORM.
Fagrådet bifalte forslaget til program. Det har tidligere vært diskutert hvordan
kan best kan markedsføre NORM-dagen overfor de kliniske miljøene. Det har
vært gjort tildels store anstrengelser med brev til alle infeksjonsmedisinske
avdelinger, alle medisnske avdelinger, alle medlemmer i NFIM osv. Dette har
gitt svært liten respons og har ikke stått i forhold til innsatsen. Det blir derfor
enighet om at møtet i år blir annonsert overfor alle deltagerlaboratoriene samt
gjennom MSIS-rapporten.

Sak 06/03:

Planlegging av det videre arbeidet i fagrådet.
Den tidligere Referansegruppen for NORM la ned et stort arbeid i å utforme
”Framlegg til organisering og mandat for NORM Fagråd og NORM
Forskningsutval” med tilhørende bakgrunnsmerknader i eget dokument. Disse
dokumentene har vært retningsgivende for NORM selv om deres formelle
sattus har vært uklar. Innholdet i ”Framlegg til organisering og mandat…” ble
gjennomgått og diskutert. Det synes urealistisk å få inkludert Fagrådet og dets
funksjoner direkte i forskriften for NORM. Fagrådet finner imidlertid de fleste
punktene relevante og av stor verdi for det videre arbeidet. NORM sekretariatet
fremmet forslag om at innholdet i disse dokumentene kan bakes inn i avtalen
mellom Folkehelseinstituttet og UNN slik at de derved får en formell status.
Fagrådet ga sin tilslutning til en slik modell. I påvente av avklaring omkring
Forskrift for NORM og avtale mellom Nasjonalt Folkehelseinstitutt og UNN
vil NORM sentralen i det videre arbeidet legge de omtalte dokumentene til
grunn for driften av NORM
I samsvar med ”Framlegg til organisering og mandat for NORM Fagråd og
NORM Forskningsutval” foretok Fagrådet en foreløpig konstituering med
Inger Sofie Samdal Vik som leder. Det ble videre bestemt at man inntil videre
ikke ser det nødvendig å etablere et formelt forskningsutvalg. Fagrådet vil som
helhet ta stilling til søknader om forskningsprosjekter og eventuelt søke råd hos
andre dersom dette skulle være nødvendig i enkeltsaker.

Sak 07/03:

Eventuelt
I tillegg til den oppsatte sakslisten ble det gitt en oppsummering av den
økonomiske situasjonen i NORM med fremlegging av avsluttet regnskap for
2002 samt budsjett og foreløpig status for 2003. Den økonomiske situasjonen
er tilfredsstillende med en totalramme på 4 500 000 kr/år hvilket inkluderer
overføringer til deltagerlaboratoriene, innkjøp av materiell og drift av NORM
sentralt. Det ble i budsjettet for 2003 søkt om midler til å øke godtgjørelsen for
deltagerlaboratoriene til 20 000,- per halvår. Dette ble ikke innvilget, men
overføringen fra departementet kom såpass sent (juli 2003) at det allerede var
gitt slike forhøyede tilskudd til flere laboratorier. Det er rom for å gjennomføre
refusjon med 20 000,- per halvår i 2003, men dersom totalrammen for NORM
ikke økes er det usikkert om dette kan opprettholdes i de kommende år.
Fagrådet behandlet søknad fra AHUS v / M. Steinbakk om tilgang til NORMdata til undersøkelse av MLS-resistens hos S. aureus. Fagrådet gir sin
tilslutning til studien og anbefaler deltagerlaboratoriene å bidra til
gjennomføringen av dette prosjektet.
Neste møte i Fagrådet avtales foreløpig til 20. april. Møtet avholdes i Tromsø
med møtestart 9.00.
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