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REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 18. OKTOBER 2011
Til stede:

Martin Steinbakk (FHI), Anita Kanestrøm (SØF), Dag Harald Skutlaberg
(HUS), Thea Bergheim (OUS), Ståle Tofteland (NFMM), Knut Eirik Eliassen
(NFA), Dag Berild (NFIM), Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov
Simonsen (NORM, ref.)

Forfall:

Ingen forfall.
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Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
Referat, innkalling og saksliste godkjent. Det påpekes at vedlegg til forskningssøknader noen ganger kan være vanskelige å åpne, og at slike vedlegg sjekkes
før utsendelse.
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Oppsummering av NORM/NORM-VET 2010
Rapporten for 2010 ble gjenomgått og diskutert. Fagrådet sa seg generelt
fornøyd med utformingen av rapporten. Det ble påpekt enkelte mindre feil som
vil bli rettet opp i neste utgave. Videre ble det foreslått en tydeligere angivelse
hvilke instanser de ulike medlemmene i Fagrådet representerer. Dette vil bli
justert.
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Søknader om tildeling av forskningsmidler fra NORM 2011
Det var i alt mottatt syv søknader om støtte til forskningsprosjekter ved fristens
utløp. Det lave antallet kan skyldes at man denne gang kun gjennomførte
elektronisk annonsering da det lenge hersket tvil om budsjettdekningen for
forskningsstøtte i 2010. Man vil i de kommende år gjennomføre bredere
annonsering.
Fagrådet hadde som i tidligere år gjennomgått søknadene i eget formøte. Det
var en viss diskusjon omkring habilitetsregler, dette løste seg gjennom
ekskludering av berørte parter ved innplassering av slike søknader i
prioriteringsrekkefølgen. En av søknadene ble vurdert til å være utenfor
relevant fagområde og en annen søknad holdt ikke støtteverdig kvalitet. De
øvrige fem søknadene ble rangert og vil bli tildelt støtte i den grad det er rom
for det i budsjettet på slutten av året.
Websiden for NORM under www.antibiotikaresistens.no er blitt oppdatert
siden forrige møte for å forbedre presentasjonen av forskning i NORM. Det var
enighet om at man skal presentere en løpende logg med prosjekter som har
mottatt støtte med angivelse av om prosjektene er pågående eller
avsluttet. Videre skal man i egen publikasjonsliste presentere
artikkelpublikasjoner som enten utgår fra NORM sentralt, som har
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mottatt støtte fra NORM, eller som har gjort bruk av data fra NORM-registeret.
Man vil ikke listeføre foredrag, abstrakter, studentoppgaver etc. som det vil
være vanskelig eller umulig for lesere å skaffe seg adgang til.
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NORM-dagen 10. november 2011
Det endelige programmet for Deltagermøte for NORM og NORM-dagen 10.11.2011 ble
presentert og godkjent av Fagrådet.
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Antibiotikadagen 18. november 2011
Kort orientering om status for Den europeiske antibiotikadagen 18. november. Nasjonalt
folkehelseinstitutt har ansvar for den norske deltagelsen. Det har vært mye usikkerhet og
uklarhet rundt det norske opplegget for 2011, forhåpentligvis vil dette arbeidet komme i
gang så snart som mulig. Det er vedtatt at hovedtema for årets markering skal være
behandling av urinveisinfeksjoner og asymptomatisk bakteriuri med hovedvekt på
sykehus og sykehjem.
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Overvåkingsopplegget for 2012
Overvåkingsopplegget for 2012 ble diskutert, og Fagrådet kom fram til følgende
anbefaling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blodkulturisolater (E. coli, Klebsiella spp., Enterococcus spp., S. aureus, S.
pneumoniae) uendret fra tidligere.
Man skal kontakte referanselaboratoriet for GBS ved St. Olav for eventuelt å få fram
data om systemiske GBS-isolater.
Man skal kontakte K-Res for eventuelt prosjekt for Enterobacter cloacae
blodkulturisolater.
FHI skal vurdere eventuelt prosjekt mht nonhemolytiske streptokokker /
viridansstreptokokker.
Patogene tarmbakterier uendret fra tidligere.
M. tuberculosis, Candida spp. og influenza / HIV uendret fra tidligere.
E. coli fra urin 2 dg.
S. aureus fra sårprøver 1 uke.
S. pneumoniae fra luftveisprøver 3 uker.
Klebsiella spp. fra urin 3 uker.

Forslaget vil bli forelagt deltagerlaboratoriene på NORM-dagen for endelig vedtak.
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Mandat for Fagrådet
Fagrådet har bearbeidet mandatet og har nå ferdigstilt ny versjon. Steinbakk sender ut den
endelige versjonen etter å ha rettet noen småfeil.
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Ny databehandleravtale for NORM mellom FHI og UNN
Den forskriftsfestede databehandleravtalen for NORM mellom FHI og UNN utløper ved
nyttår. Både Fagrådet og NORM sentralt konkluderer med at dagens avtale i hovedsak
kan fornyes bortsett fra at avsnittet om økonomi skal fjernes etter at finansieringen av
NORM fra 2012 skal kanaliseres direkte fra HOD til Helse Nord RHF og ikke via FHI.
NORM sentralt følger opp saken overfor FHI.
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Refusjon til laboratoriene for 2011
Det er enighet om at de etablerte prinsippene for refusjon til deltagerlaboratoriene
videreføres for 2011. Inneværende år har i tillegg enkelte laboratorier gjort en ekstra
innsats på vegne av laboratorienettverket ved å analysere N. gonorrhoeae (OUS) og
P. aeruginosa (AHUS, Kristiansand, Haukeland og UNN). Det fastsettes at OUS skal
refunderes 40 000,- for innsatsen mens de øvrige fire laboratoriene skal motta 10 000,hver i ekstra tilskudd.
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Overgang til nettbasert registrering av data til NORM gjennom www.helseregister.no
Kort orientering om at man på sikt ønsker å legge om til registrering av NORM-data i
applikasjonen eNORM gjennom www.helseregister.no. Dette vil forenkle driften for
NORM sentralt, samtidig med at man unngår problemene med lokale programoppdateringer på alle laboratoriene hvert år. Det vil også legge til rette for direkte
uttak av ”egne” data ved deltagerlaboratoriene. Det vil i utgangspunktet ikke skje noen
endring av programvaren for innregistrering av data. Fagrådet tar orienteringen til
etterretning, saken vil bli tatt opp igjen når innholdet er konkretisert.
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Støtte til overvåkingsprosjekt i Etiopia
Kort orientering om henvendelse fra Sykehuset Vestfold der man ønsker samarbeid med
NORM om utviklingsprosjekt for resistensovervåking i Etiopia. NORM stiller seg i
utgangspunket positiv, men innholdet i samarbeidet må konkretiseres før det
fattes noen endelige beslutninger.
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Eventuelt
•

Oppnevning av medlemmer til Fagrådet.
Ved gjennomgang av historikken for Fagrådet fremkommer det at
Tofteland (NFMM) og Berild (NFIM) i henhold til mandatet enten skal
gjenoppnevnes for ny periode eller skiftes ut. Steinbakk henvender seg til
de respektive spesialitetsforeninger for å få saken bragt i orden innen neste
møte våren 2012.

•

Internasjonal forskningsfinansiering innen antibiotikaresistens.
Steinbakk ga en kort orientering om EU-initiativet knyttet til Joint
Programming Initiative (JPI) og Northern Dimension Partnership in Public
Health and Social Well-being.

Det avtales nytt møte i Fagrådet tirsdag 24. april 2012. Som ved tidligere møter legges det
opp til et separat arbeidsmøte for Fagrådet mandag 23. april med gjennomgang av rapportene
fra tidligere tildelt forskningsstøtte.
Tromsø 11.11.2011
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