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Ståle Tofteland (NFMM), Knut Eirik Eliassen (NFA), Dag Berild (NFIM),
Anita Kanestrøm (SØF), Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov
Simonsen (NORM, ref.)

Forfall:

Peter Gaustad (RH), Eldbjørg Berg (NITO), Martin Steinbakk (FHI)
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Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
Referat, innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning.

Sak 13 / 10

Oppsummering av NORM/NORM-VET 2009
Hovedtrekkene i rapporten for 2009 ble gjennomgått og diskutert. Det påpekes
at totalforbruket av antibiotika gikk noe ned, men at man samtidig ser
urovekkende tegn til fortsatt økning av MRSA og Gram negative stavbakterier
med ESBL – produksjon. Utformingen av rapporten fulgte samme mal som i
tidligere år, og det fremkom ikke ønsker om vesentlige endringer. Det ble
diskutert om man skal skifte farge på omslaget da man i 2011 begynner på et
nytt tiår, men det ble ikke trukket noen endelig konklusjon.
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Søknader om tildeling av forskningsmidler fra NORM 2010
Fagrådet hadde i separat møte gjennomgått søknadene om støtte til
forskningsprosjekter. Det var generelt god søkning og stor spredning mht
geografi og fagområder. Fagrådet presenterte sin innstilling til prioriteringsliste
for prosjektene. Som tidligere vil NORM sekretariatet mot slutten av året
fordele gjenværende driftsmidler ut fra Fagrådets innstilling.
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NORM-dagen 16. november 2010
Programmet for Deltagermøte for NORM og NORM-dagen 16.11.2010 ble
gjennomgått. Innholdet er i hovedtrekk satt opp i samsvar med det man ble
enige om på Fagrådets møte i mai. Det har imidlertid ikke lyktes å få på plass
gode innlegg knyttet til antibiotikabruk og resistens i primærhelsetjenesten.
Dette vil bli prioritert i programarbeidet i 2011.
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Antibiotikadagen 18. november 2010

Opplegget rundt markeringen av Den europeiske antibiotikadagen
18.11.2010 ble kort diskutert. NORM er representert i
arbeidsgruppen
for markeringen som skal fokusere på antibiotikabruk i sykehus. Det
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legges opp til å stimulere lokale aktiviteter (foredrag, stands,
informasjonskampanjer osv) på de enkelte sykehus. Man vil på nasjonalt nivå
utarbeide materiell som man så kan justere etter lokale ønsker og behov.
Materiellet vil bli distribuert til aktuelle målgrupper gjennom faglige nettverk
og foreninger.
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Overvåkingsopplegget for 2011
Overvåkingsopplegget for 2011 ble diskutert. De fleste laboratoriene skal skifte
til den såkalte EUCAST-metoden for resistensbestemmelse rundt årsskiftet
2010/2011, og man vil derfor unngå altfor omfattende og krevende
overvåkingsaktivitet like over nyttår. Det oppnåes enighet om følgende forslag:
•
•
•
•
•
•

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

6 mnd
9 mnd
9 mnd
9 mnd
12 mnd
12 mnd

•

H. influenzae i luftveisprøver

3 uker

•

E. coli i urin

2 dager

•

S. aureus i sårsekret

5 dager

•

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

I tillegg vil man i begynnelsen av 2011 gjennomføre overvåkingsoppleggene for
P. aeruginosa (blodkultur), anaerobe bakterier (blodkultur) og N. gonorrhoeae
(alle lokalisasjoner) som man har samlet i 2010.
Utkastet legges fram for deltagerlaboratoriene 16.11.10 for endelig beslutning.
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Refusjon til laboratoriene for 2010
Deltagerlaboratoriene har gjennom de siste årene fått refusjon for deltagelsen
gjennom en blanding av rammetilskudd (50%) og stykkpris (50%). Det er
enighet om at denne refusjonsordningen nå er innarbeidet og akseptert, og det
gjøres derfor ingen endringer for 2010/2011.
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Evaluering av Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i
helsetjenesten og antibiotikaresistens (2008 – 2012)
Helse- og omsorgsdepartementet har varslet en såkalt midtveisevaluering av
Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og
antibiotikaresistens (2008 – 2012) i regi av Folkehelseinstituttet (FHI). Det var
i utgangspunktet tenkt innkalt til en bred konferanse fra ulike fagmiljøer, men
dette er nå endret til at ansvarlige instanser skal gi sine innspill i en
evalueringsmatrise. NORM står ansvarlig for en rekke punkter i strategien, og
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enkelte av disse ble kort diskutert. Det var enighet om at NORM sekretariatet
lager et utkast til besvarelse, og at dette sirkuleres i fagrådet før endelig
besvarelse.
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Eventuelt
•

Mandat for Fagrådet
På Fagrådets møte i mai startet man arbeidet med oppdatering av
mandatet. Dette er ennå ikke ferdigstilt. Knut Eirik Eliassen tar initiativ
til å bringe saken videre før endelig godkjennelse våren 2011.

•

Nye medlemmer i Fagrådet
I henhold til gjeldende mandat skal Peter Gaustad og Eldbjørg Berg gå
ut av Fagrådet ved nyttår. De avtroppende medlemmer takkes for
innsatsen in absentia. Dag Harald Skutlaberg (Haukeland) foreslåes
som ny representant for universitetslaboratoriene, mens NITO må
kontaktes for å nominere en ny representant for bioingeniørene. Anita
Kanestrøm tar ansvar for å følge opp denne saken.

•

Møter og kongresser
Det gies en kort oppdatering om aktuelle møter og kongresser der
NORM har vært eller skal være representert.

•

EARS-Net (tidligere EARSS) har nå deltagelse fra 12 norske
laboratorier. Flere laboratorier arbeider med tilretteleggelse av eget ITsystem for leveranse til EARS-Net. Med unntak av Rikshospitalet og
Haukeland tar man sikte på å få de fleste mikrobiologiske laboratoriene
inkludert innenfor de neste 12-24 mnd.

Det avtales nytt møte i Fagrådet tirsdag 12. april 2011. Som ved tidligere møter legges det
opp til et separat arbeidsmøte for Fagrådet mandag 11. april med gjennomgang av
tilbakemeldingene fra prosjekter som har mottatt forskningsstøtte.
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