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Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
Referat, innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning
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Oppsummering av NORM / NORM-VET 2008
Rapporten for 2008 ble grundig diskutert. Viktige funn og utviklingslinjer ble
kommentert, og styrker og svakheter ved overvåkingsoppleggene ble påpekt.
Fagrådet sa seg tilfreds med presentasjonen av data og mener at rapporten i
hovedsak har funnet en form som bør videreføres i framtiden. Det framholdes
at gjenkjennelighet i lay-out og disposisjon forenkler bruken av rapporten.
Videre diskuterte man utvalget av temabokser. Under rapportskrivingen har
man tatt hensyn til de forslag som ble fremmet på vårens møte i Fagrådet.
Det er enighet om at temaboksene bidrar til å gjøre rapporten mer leservennlig
og interessant enn om den kun hadde inneholdt overvåkingsdata. Rapporten ble
trykt i 2000 eksemplarer og av disse ble 400 oversendt Zoonosesenteret for
distribusjon i veterinærmiljøet. NORM sendt eksemplarer til smittevernlegene i
alle norske kommuner, alle fylkeslegeembeter, alle medlemmer i spesialitetsforeningene i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi, alle sykehus og
mikrobiologiske laboratorier, forvaltningen på ulike nivåer, andre interesserte
fagpersoner, samt vel 100 mottagere utenfor Norge. I tillegg er rapporten og
distribusjonstabeller for disk diffusjon tilgjengelige på internett
(www.antibiotikaresistens.no). Det ble ikke fremmet forslag om endringer i
distribusjonen av rapporten.
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Tildeling av forskningsmidler fra NORM 2009.

Fagrådet hadde på forhånd gjennomgått og vurdert søknadene om
forskningsmidler fra NORM. Innen søknadsfristen var det mottatt til
sammen 17 søknader med et samlet søknadsbeløp på 801 800 kroner.
Fagrådet foretok en rangering av søknadene i henhold til utlysningsteksten og
tildelingskriteriene slik de er etablert gjennom tidligere praksis. På samme
måte som i foregående år vil den samlede rammen for
forskningsstøtten
først være klar når regnskapsåret går mot slutten. NORM sentralt vil
da
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fordele rammen ut fra Fagrådets prioriteringer. Det forventes at årets
ramme vil være på omtrent samme nivå som tidligere.
NORM – dagen 12. november 2009
Deltagermøte for NORM og NORM – dagen skal arrangeres 12. november i
auditoriet på Veterinærinstituttet i Oslo. Programmet på deltagermøtet vil som
tidligere dels inneholde oppsummering av fjorårets og årets overvåking, dels
diskusjon om overvåkingsopplegget for 2010.
På NORM – dagen er det satt opp faglige innlegg om ny europeisk standard for
resistensbestemmelse, antibiotikabruk hos barn, utbrudd av ESBLproduserende Klebsiella pneumoniae på nyfødteavdelingen på Stavanger
Universitetssykehus, og betydningen for resistensutvikling av skifte fra
intravenøs til peroral antibiotikabehandling. Fagrådet uttrykker tilfredshet
med programmet.
Det diskuteres hvordan man best kan annonsere NORM-dagen for interesserte
fagmiljøer utenfor laboratoriene. Det er en utfordring at for eksempel Tidsskrift
for Den norske legeforening har så lang trykketid at det er vanskelig å ha
programmet ferdig i tide til publikasjon. I 2008 ble informasjon om møtet
distribuert til alle medlemmer av NFIM og NFMM gjennom Legeforeningens
mailserver, men denne muligheten er angivelig nå vanskeligere å bruke. Man
vil derfor som tidligere benytte MSIS-.rapporten som den viktigste
informasjonskanalen utenfor laboratoriene.
Det ble videre etterlyst om presentasjonene fra NORM-dagen kunne gjøres
tilgjengelige på NORMs hjemmesider. Dette vil spesielt være en fordel når
man skal videreformidle informasjon fra innleggene på de enkelte
laboratoriene. NORM sentralt vil søke å få dette på plass basert på samarbeid
med de enkelte foredragsholderne.
Endelig ble det diskutert om kan burde få til en bedre samordning mellom de
ulike aktørene innen resistensarbeidet slik at man kan arrangere et felles årlig
møte for NORM, NORM-VET, ASP, et framtidig kompetansesenter for
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten etc. Dette arrangementet kunne man
også se i sammenheng med den europeiske antibiotikadagen som skal
arrangeres 18. november (se neste sak). NORM sentralt vil ta kontakt med de
øvrige aktørene for å diskutrere et slikt felles arrangement.
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Antibiotikadagen 18. november 2009
Antibiotikadagen er en felles europeisk markering av arbeidet mot resistens i
regi av Det europeiske smittevernsenteret (ECDC). Årets europeiske kampanje
vil fokusere på forskrivere av antibiotika utenfor sykehus. Man vil igjen søke å
begrense unødvendig antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner, spesielt hos barn.
En arbeidsgruppe bestående av representanter for FHI, ASP, NORM og
Zoonosesenteret har arbeidet med den norske markeringen av antibiotikadagen.
Det informeres kort om det planlagte opplegget. Man vil fortsette
brosjyrekampanjen på helsestasjoner rettet mot småbarnsforeldre. Videre vil
man igjen benytte de elektroniske informasjonstavlene på legekontorene. Det
er usikkert om man kan benytte TV-reklamene fra ECDC, dette vil i stor grad
avhenge av kostnadene til oversettelse og visning. Endelig vil ASP arrangere et
faglig møte om faktorer som påvirker legers atferd i bred forstand. Det vil også
bli gjort forsøk på å få oppmerksomhet i massemedia gjennom avisinnlegg etc.
Som nevnt under forrige sak vil man fra 2010 vurdere en bedre samordning
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Overvåkingsopplegget for 2010.
Fagrådet og NORM sekretariatet kom fram til følgende forslag til
overvåkingsopplegg for 2010:
•
•
•
•
•
•
•

E. coli i blodkultur
Klebsiella spp. i blodkultur
Enterocooccus spp. i blodkultur
S. aureus i blodkultur
S. pneumoniae i blodkultur
Candida spp. i blodkultur
P. aeruginosa i blodkultur

6 mnd
9 mnd
9 mnd
9 mnd
12 mnd
12 mnd
Hele 2009 og 9 mnd 2010

•
•

E. coli i urin
Enterococcus spp. i urin

2 dager
5 dager

•

S. aureus i sårsekret

5 dager

•

N. gonorrhoeae, alle lokalisasjoner 12 mnd

•

M. tuberculosis, alle lokalisasjoner 12 mnd

•
•
•
•

Salmonella spp. i faeces
Campylobacter spp. i faeces
Shigella spp. i faeces
Y. enterocolitica i faeces

12 mnd
Utvalg av stammer i 12 mnd
12 mnd
12 mnd

Det vil ikke bli gjort vesentlige endringer i utvalget av antibiotika for de
enkelte overvåkingsoppleggene. Man vil imidlertid erstatte tobramycin (2009)
med fosfomycin (2010) for E. coli i urin da dette middelet kan være et aktuelt
middel til behandling av stammer med ESBL-produksjon. NORM sentralt vil
kontakte K-res om hva som kan være et aktuelt Etest-panel for P. aeruginosa,
og man vil også reise spørsmålet om det bør etableres en nasjonal studie av
Stenotrophomonas maltophilia.
Forslaget vil bli distribuert til laboratoriene og lagt fram for diskusjon på
NORM-dagen før endelig vedtak. Man vil da også reise spørsmål om noen av
oppleggene bør sentraliseres til ett eller noen få laboratorier.
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Refusjon til laboratoriene for 2009
NORM sekretariatet foreslår at man for 2009 skal følge samme refusjonsmodell som for 2008. denne modellen baserer seg på en blanding av
basistilskudd og stykkprisrefusjon innenfor en definert totalramme. Fagrådet
gir sin tilslutning til fortsatt å bruke denne modellen.
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Oppnevning av nye medlemmer til Fagrådet
Flere av medlemmene i Fagrådet har deltatt over lang tid, og det er enighet om
at man må opprettholde kontinuiteten i arbeidet gjennom regelmessig utskifting.
Det hersker imidlertid usikkerhet om hvor lenge de enkelte medlemmene har
vært med i Fagrådet. Det avtales derfor at NORM sentralt skal sette opp en
oversikt over tidligere og nåværende medlemmer i Fagrådet. Denne oversikten
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skal sammen med mandatet for Fagrådet oversendes leder Olav B. Natås som vil
administrere den videre prosessen for oppnevning av nye medlemmer.
Eventuelt

’

Det ble ikke tatt opp spesielle saker under eventuelt. Det ble heller ikke avtalt
nytt møtetidspunkt p.g.a. de forestående utskiftningene i Fagrådet. Sekretariatet
for NORM vil sende rundt forslag til møtedato så snart de nye medlemmene er
på plass.
Tromsø 19.10.2009
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