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REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 14. OKTOBER 2008
Til stede:

Ståle Tofteland (NFMM), Peter Gaustad (RH), E. Arne Høiby (FHI),
Mark Fagan (APLF), Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov Simonsen
(NORM, ref.)

Forfall:

Eldbjørg Berg (NITO), Dag Berild (NFIM), Olav Natås (SUS)

Sak 11/08:

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste.
Referat fra møtet 08.04.08 samt innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 12/08:

Oppsummering av NORM/NORM-VET 2008.
Hovedpunktene i rapporten for 2007 ble gjennomgått. Fagrådet sa seg tilfreds
med hovedtrekkene i utformingen av rapporten. Det påpekes at den anbefalte
referansen til rapporten eventuelt bør justeres, dette skal undersøkes av NORM
sentralt. I forbruksdelen etterlyses en angivelse av totalmengden antibiotika til
human bruk sammenliknet med veterinærforbruket. Det påpekes også at
fargekodingen i figuren som viser antibiotikaforbruket i ulike fylker kan være
forvirrende. Tilbakemeldingen vil bli formidlet til forfatteren av det aktuelle
avsnittet.
Det diskuteres videre om man eventuelt skal utvide presentasjonen av
molekylære analyser for de enkelte overvåkingsoppleggene. Det er enighet om
at det er ønskelig å formidle en best mulig forståelse av den resistensepidemiologiske situasjonen, men at dette må balanseres mot hva som er
realistisk m.h.t. ressursbruk og tidsrammer for rapporteringen. Det påpekes
også at det i forlengelse av NORM må være rom for vitenskaplige studier, men
studier kan ikke primærpubliseres i overvåkingsrapporten.
Det ble uttrykt tilfredshet med temaboksene i årets rapport. Det ble nevnt at
antibiotikaresistens hos systemiske meningokokkisolater og et pågående
prosjekt for kartlegging av MRSA blant griser kan være aktuelle temabokser i
rapporten for 2008.
Det reises spørsmål om rapportering av resistens mot antivirale midler mot
CMV kan være aktuelt fra 2008. NORM sentralt vil rette en henvendelse til
aktuelle fagmiljøer.

Sak 13/08:

Søknader om tildeling av forskningsmidler fra NORM 2008.
Fagrådet hadde på forhånd gjennomgått søknadene. Flere av de fraværende
medlemmene hadde gitt skriftlig vurdering av søknadene, mens andre ikke
hadde hatt mulighet til dette. Det ble diskutert en del omkring
utlysningsteksten og tildelingskriterier. Det ble spesielt tatt opp
hvordan man skal vurdere
søkere som tidligere har mottatt forskningsstøtte men som ikke har
gjort
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rede for bruken av midlene, eller som ikke har gjennomført planlagte
prosjekter.
Det ble besluttet å gjennomføre en siste vurderingsrunde av søknadene med
fagrådsmedlemmene som ikke var til stede på møtet før endelig prioritering.
Materialet oversendes deretter til NORM sentralt som ved slutten av året vil
fastsette den totale rammen for tildelingene.
Det ble til slutt diskutert om tildelingene kan publiseres på internett slik at
prosessen blir mest mulig åpen. NORM sentralt vil legge til rette for dette så
snart som mulig.
Sak 14/08:

Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og
antibiotikaresistens (2008-2012).
Strategidokumentet har tidligere blitt sendt ut til medlemmene i Fagrådet.
Hovedpunktene i dokumentet ble gjennomgått med spesiell vekt på det som omhandler
overvåking av antibiotikaresistens og oppgaver der NORM har et spesielt ansvar.
Strategidokumentet vil være retningsgivende for det videre arbeidet i NORM, og flere av
tiltakene er allerede gjennomført eller under innføring.

Sak 15/08:

NORM-dagen 6. november 2008.
Programmet for Deltagermøtet for NORM og NORM – dagen 06.11.08 ble gjennomgått.
Det har dessverre blitt møtekollisjon med Strategimøtet for virologi på FHI. Dette skyldes
at det p.g.a. sen kansellering fra en av foredragsholderne måtte improviseres en ny
løsning på kort varsel.
Det har tidligere vært forsøkt ulike former for annonsering for å øke deltagelsen på
NORM-dagen uten vesentlig suksess. Man vil i år invitere til arrangementet gjennom
Legeforeningens e-mail adresselister og således i prinsippet invitere alle norske leger.

Sak 16/08:

Den europeiske antibiotikadagen 2008.
Antibiotikadagen arrangeres over hele Europa 18. november. Hovedtema for årets
kampanje er unødvendig antibiotikabruik ved luftveisinfeksjoner hos barn. Leder for
NORM har sittet i arbeidsgruppen for Antibiotikadagen på FHI. Det ble gitt en kort
gjennomgang av planlagte aktiviteter på nasjonalt nivå gjennom massemedia,
kampanjemateriell, publikasjonsserie i Tidsskrift for Den norske legeforening etc. Alle
mikrobiologer og infeksjonsmedisinere er i tillegg oppfordret til å iverksette lokale
arrangementer på Antibiotikadagen.

Sak 17/08:

Overvåkingsopplegget for 2009
Overvåkingsopplegget for 2009 ble diskutert. Man vil holde fast ved overvåking av
E. coli, Klebsiella spp., S. aureus, S. pneumoniae og Enterococcus spp.
blodkulturisolater, men for pneumokokkenes del vil man eventuelt overføre dette
overvåkingsopplegget til referanselaboratoriet på FHI. Man vil videre overvåke
S. pneumoniae luftveisisolater og S. aureus sårisolater. Fra urinprøver vil man undersøke
E. coli, Klebsiella spp. og Enterococcus spp. Oppfølgingen av patogene tarmbakterier,
M. tuberculosis og gjærsopp vil følge de etablerte referansefunksjonene selv om det er
noe usikkerhet om analysearbeidet for patogene tarmbakterier som til nå har vært gjort
ved Veterinærinstituttet.
Det ble diskutert hvordan man i fremtiden kan inkludere resistensovervåking fra nye
områder ettersom systemet av referansefunksjoner utvides. Dette vil for eksempel kunne
gjelde anaerobe bakterie.
Til rapporten for 2008 ble det etterlyst overvåkingsresultater for betahemolytiske
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streptokokker gruppe B innsamlet ved St. Olavs Hospital. NORM sentralt vil ta kontakt
for eventuelt å få inkludert slik informasjon i neste års rapport.
Sak 18/08:

Utkast til budsjett for 2009.
Det ble gitt en kort orientering om budsjett for 2009. Det legges ikke opp til vesentlige
endringer i ressursbruken. For deltagerlaboratoriene inntrer den endring at man fra og
med 2008 får deler av refusjonen fastsatt ut fra antall inkluderte isolater. Ordningen vil
tre i funksjon fra januar 2009 når innrapporteringen for 2008 er ferdig.

Sak 19/08:

Eventuelt
Det ble diskutert fornyelse av Fagrådet. Det var enighet om at dagens Fagråd har
funksjonstid ut 2009, men at man i løpet av 2009 må erstatte noen av medlemmene.

Det avtales vårmøte i Fagrådet onsdag 22. april 2009. Man vil i forkant av møtet vurdere om
det er behov for separat møte i Fagrådet for gjennomgang av forskningsrapporteringen for
2008.
Gunnar Skov Simonsen (ref.)
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