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REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 25. APRIL 2007
Til stede:

Ståle Tofteland (NFMM), Eldbjørg Berg (NITO), Peter Gaustad (RH),
Martin Steinbakk (NORM), Dag Berild (NFIM), Mark Fagan (APLF),
Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov Simonsen (NORM, ref.).

Forfall:

Olav Natås (SUS). Arne Broch Brantsæter (FHI) har til møtet meddelt at han
har fratrådt sin stilling og derfor ikke er aktuell som representant for FHI. Det
vil bli oppnevnt ny representant for FHI til neste møte.

Sak 01/07:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 02/07:

Fagrådets organisering og mandat.
De fleste av medlemmene i Fagrådet er nyoppnevnte og det ble derfor sendt ut
sentrale underlagsdokumenter for arbeidet i Fagrådet for NORM
inkludert NORM-registerforskriften, bakgrunnsdokument og mandat for
Fagrådet, samt avtalen mellom FHI og UNN om drift av NORM.
Hovedpunktene ble gjennomgått og diskutert. I samsvar med den valgte
organisasjonsmodellen ble Olav Natås valgt som ny leder i Fagrådet.

Sak 03/07:

Årsmelding og regnskap for NORM 2006.
Årsmelding og revidert regnskap for 2006 ble gjennomgått og Fagrådet tok
dokumentene til etterretning.

Sak 04/07:

Oppsummering av status for NORM/NORM-VET 2006.
Arbeidet med rapporten for 2006 har blitt noe forsinket men vil bli
prioritert fremover for å holde den etablerte timeplanen. Det er gjort avtaler
med Zoonosesenteret, Reseptregisteret, Faeceslaboratoriet (FHI) og Norges
Veterinærhøyskole om organisering av rapportarbeidet. Det er også avtalt
faktabokser om følgende tema:
•
•
•
•
•

Prinsipper for fastsettelse av brytningspunkter (Martin Steinbakk)
Resistensbestemmelse av HIV (Vidar Ormåsen)
Overvåking av primær HIV-resistens i Norge (Arne Broch Brantsæter)
Referansesenteret for MRSA (Trond Jacobsen)
Kompetansesenteret for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Morten
Lindbæk).

Når det gjelder utforming av rapporten vil den i det vesentlige følge
opplegget fra tidligere år. Med overgang til bruk av ulike systemer
for disk diffusjon ble det diskutert hvor mye av
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som bør legges inn i rapporten. Det er ønskelig å gi grundig dokumentasjon til
brukere som ønsker dette, men teksten må samtidig være lesbar for flest mulig.
Det ble avtalt at sonedistribusjoner for de ulike leverandørene bør gjøres
tilgjengelig via internett men utelates fra den trykte rapporten. MIC50 og MIC90
vurderes ikke lengre som relevant og kan fjernes.
Sak 05/07:

Forskningsmidler fra NORM.
Tilgangen til NORM-data og tildeling av forskningsmidler fra NORM ble
gjennomgått. Rapportene fra prosjekter som ble tildelt midler ved årsskiftet
2005/2006 ble gjennomgått. Det var enighet om at prosjekter bør rapportere
årlig inntil de er avsluttet. Den årlige tilbakemelding bør derfor inneholde en
egenerklæring om prosjektet ansees som avsluttet. For de innsendte rapportene
må det i enkelte tilfeller utbes tilleggsopplysning om status for prosjektene.
Utlysningen av forskningsmidler i 2006 var vellykket i den forstand at mange
aktuelle miljøer søkte om tilskudd. Det er imidlertid avgjørende at utlysningen
kommer så tidlig som mulig. NORM sentralt vil sende utlysningsteksten til
medlemmene i Fagrådet for godkjenning før utlysning i løpet av mai.
Søknadsfristen settes tidlig på høsten slik at Fagrådet kan vurdere søknadene
på høstens møte.

Sak 06/07:

Tildeling av støtte til laboratoriene.
Henvendelse fra Ullevål om støtte til innkjøp av fryseboks ble gjennomgått.
Fagrådet ønsker ikke å endre dagens finansieringsmodell der
deltagerlaboratoriene får driftsstøtte og i tillegg kan søke støtte til
forskningsprosjekter. Støtte til innkjøp av generelt laboratorieutstyr kan være
vanskelig å administrere og fordele rettferdig. Det er opp til det enkelte
laboratorium hvordan man vil benytte driftsstøtten.
Fagrådet diskuterte videre hvilken praksis man vil anbefale m.h.t. lagring av
NORM-isolater. NORM kan ikke pålegge laboratoriene å lagre isolatene, men
det vurderes som meget verdifullt at man har etablert landsomfattende
stammebanker. Fagrådet forutsetter at blodkulturisolater lagres på permanent
basis ved alle laboratoriene. Fagrådet vil i tillegg til dette anbefale at NORMisolater fra lokaliserte infeksjoner bevares i minst 10 år.
Når det gjelder driftsstøtte til laboratoriene ønsker Fagrådet å innføre en modell
der alle laboratoriene mottar et fast beløp (20 000,- / år) og at den resterende
støtten fordeles ut fra antall inkluderte isolater. En slik modell vil bli tatt opp til
debatt på NORM-dagen og kan innføres fra 2008 ved at laboratoriene sender
fakturaer ut 2007 og deretter f.o.m. 2008 får etterskuddsvis refusjon basert på
antall isolater i det foregående år.

Sak 07/07:

Ny tiltaksplan mot antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner.
Status for arbeidet med ny tiltaksplan ble kort oppsummert. Som et aktuelt
fremtidig overvåkingsprosjekt diskuterte man muligheten for å etablere
sentinel-systemer for populasjonsbasert overvåking som vil gi bedre
grunnlagsdata for empirisk antibiotikabehandling. Man vil vurdere om et slik
strategi etter hvert skal inkluderes i NORM eller eventuelt organiseres som
enkeltstående prosjekter tilsluttet NORM.
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Sak 08/07:

Planlegging av NORM-dagen 2007.
Deltagermøte for NORM og NORM-dagen vil bli arrangert torsdag 15.11.07
på Folkehelseinstituttet. Det ble diskutert ulike forslag til tema. Sekretariatet i
NORM vil på bakgrunn av diskusjonen kontakte aktuelle foredragsholdere. I
forkant av deltagermøtet for NORM er det ønskelig at laboratoriene gir
tilbakemelding om erfaringene med periodebasert framfor kvotebasert
datainnsamling. Denne informasjonen vil være svært nyttig for utformingen av
overvåkingsopplegget for 2008. NORM vil søke å reklamere aktivt for
arrangementet overfor de kliniske miljøene bl.a. på Vårmøtet.

Sak 09/07:

Orientering om status for EARSS inkludert spa-studien.
Til sammen 11 norske laboratorier deltar p.t. i EARSS og flere er i ferd med å
starte eller planlegger rapportering. Alle de etablerte EARSS-laboratoriene har
gitt sine bidrag til den store europeiske spa-studien som snart er avsluttet for
Norges vedkommende.

Sak 10/07:

Eventuelt.
Høstens møte i Fagrådet ble satt til torsdag 18.10.07. Fagrådet ønsker å avholde
et separat møte på ettermiddagen onsdag 17.10.07 for gjennomgang og
prioritering av søknadene om forskningsstøtte.

Gunnar Skov Simonsen (ref.)
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