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Forfall:
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Sak 12/04:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent. Det ble påpekt at referat fra forrige møte også
formelt bør legges fram for godkjenning. Dette vil bli gjort fra neste møte i
Fagrådet.

Sak 13/04:

Oppsummering av NORM/NORM-VET 2003.
Rapporten er blitt vel mottatt og distribueres nå i 2500 eksemplarer foruten via
internett. Fagrådet ser fordeler og ulemper med samorganiseringen med
NORM-VET. Det konkluderes med at den integrerte modellen skal fortsettes
men at man skal vurdere om man kan få til en bedre synliggjøring av de ulike
delene. Det diskuteres videre hvilke endringer som vil fremkomme i neste års
rapport i og med at datatilfanget endres bl.a. gjennom opprettelsen av
reseptregisteret. Det understrekes at man må distribuere rapporten så godt som
mulig til toneangivende miljøer blant forskriverne. Norsk forening for
infeksjonsmedisin vil bli kontaktet for utsendelse etter medlemsliste.

Sak 14/04:

Status for budsjett og regnskap.
Per 01.09.04 har NORM forbrukt litt over halvparten av budsjettet hvilket er i
rute ut fra utgiftsfordelingen gjennom året. Det legges ikke opp til vesentlige
endringer i budsjettet for 2005 sammenliknet med 2004.

Sak 15/04:

Planlegging av overvåkingsopplegget for 2005.
I forbindelse med Folkehelseinstituttets Antibiotikakonferanse på Olavsgård i
september ble det trukket lagt fram en del forslag til endringer i organiseringen
og driften av NORM m.t.p. bruk av rutinedata, kartlegging av økologiske
trender i mikrobepanorama etc. Konferansen konkluderte med at disse
endringene skulle fases inn fra 2006 p.g.a. de store endringene i
rutinediagnostikken ved de fleste laboratoriene fra førstkommende årsskifte.
Fagrådet diskuterte spørsmålene og utarbeidet et forslag til opplegg for 2005
som bygger på tidligere års modell men samtidig tar inn elementer i samsvar
med konklusjonene fra Antibiotikakonferansen.

Sak 16/04:

Bruk av rutinedata i resistensovervåkingen.
Se referat sak 15/04 og Fagrådets forslag til overvåkingsopplegg for

2005.
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Sak 17/04:

Overvåking av MRSA i henhold til Handlingsplanen for sykehushygiene.
I ”Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge (20042006)” angis det at man skal etablere rapportering av antallet systemiske
infeksjoner med MRSA som andel av alle systemiske infeksjoner med gule
stafylokokker i Norge. Etter diskusjon mellom NORM v/UNN og
Folkehelseinstituttet er det enighet om at denne rapporteringen bør skje
gjennom NORM som allerede har omfattende innsamling av data omkring
denne problemstillingen. Innrapporteringen gjøres årlig og begynner i januar
2005 med tallene for 2004.

Sak 18/04:

Overvåkingsstrategier for økologiske trender i infeksjonspanorama
Under Folkehelseinstituttets Antibiotikakonferanse på Olavsgård i september
2004 ble det reist spørsmål om man i tilstrekkelig grad overvåker muligheten
for økologiske endringer i fordelingen av infeksiøse agens. Man kan tenke seg
at det skjer en reell resistensøkning gjennom økende forekomst av iboende
resistente mikrobearter så som Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
faecium eller Candida spp. uten at dette fremkommer som økende andel
resistente isolater innen hver art. Fagrådet foreslår at laboratoriene fra og med
2005 skal innsende et skjema til NORM der antallet pasienter med positiv
blodkultur av ulike mikrobearter rapporteres etter nærmere angitte kriterier for
dubletter, kliniske signifikans (CoNS) osv. Ut fra denne rapporteringen skal
man fra år til år kunne følge med om det skjer økologiske endringer i
infeksjonspanorama. Innrapporteringen gjøres årlig og begynner i januar 2005
med tallene for 2004.

Sak 19/04:

Planlegging av NORM-dagen 2004.
Programmet for NORM-dagen 2004 ble diskutert og utformet, se vedlegg. Det
er i ettertid blitt avtalt at arrangementet avvikles på Aker sykehus.
Deltagerlaboratoriene er tidligere blitt informert om dato, endelig invitasjon
sendes ut så snart anvisning for å finne møtelokalet er mottatt fra Aker.

Sak 20/04:

Status for internasjonalt samarbeid – EARSS / WHO / APUA.
Samarbeidet med EARSS er under oppbygging, prøvedata er overført og kun
mindre justeringer gjenstår før oppgradering av programvare på interesserte
MICLIS-laboratorier og dataleveranse kan settes i gang. Leder for NORM er
invitert til ekspertkonsultasjon ved WHO EURO-kontoret i København
21.10.04. NORM er gjentatte ganger blitt ganger blitt forespurt om deltagelse i
APUA (The Alliance for Prudent Use of Antibiotics). Det kan tilsynelatende
være mer nyttig om en eventuell norsk tilknytning til APUA skjer fra
forskrivermiljøene enn fra overvåkingssystemet som allerede er tett integrert i
internasjonalt samarbeid. Elisabeth skal se nærmere på saken og vurdere
eventuelle videre tiltak.

Sak 21/04:

Etablering av www.antibiotikaresistens.no.
NORM ved UNN har i samarbeid med Kompetansesenteret for påvisning av
Antibiotikaresistens etablert internettportalen www.antibiotikaresistens.no med
tanke på å bruke den som et felles knutepunkt for ulike aktiviteter omkring
arbeidet med antibiotikaresistens. Den foreløpige hjemmesiden presenteres, det
vil etter hvert skje en utvidelse og en bedre tilpasning til formålet. Det vil bli
lagt opp til en egen side for Fagrådet.

22/04:

Eventuelt
UNN er blitt forespurt av Wyeth Lederle om å være koordinator for den norske
delen av en nordisk laboratoriestudie av det nye glycylcyklinet Tigecyclin. Det
ble diskutert om industri-initiert datainnsamling kan organiseres gjennom
NORM eller om dette bør ligge på siden av NORM. Til tross for at det var bred
enighet om nytten og behovet for slike undersøkelser bestemte Fagrådet at
denne typen prosjekter ikke bør inkluderes i NORM-samarbeidet. UNN
vil følge opp dette ved å søke samarbeidspartnere til prosjektet på selvstendig
basis uten referanse til NORM.

Neste møte i Fagrådet avtales foreløpig til tirsdag 12. april. Møtet avholdes i Tromsø
med møtestart 9.00.
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