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(OUS), Ståle Tofteland (NFMM), Knut Eirik Eliassen (NFA), Dag Berild
(NFIM), Anne-Sofie Furberg (NORM), Gunnar Skov Simonsen (NORM, ref.)
Forfall:

Dag Harald Skutlaberg (HUS),
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Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
Referat, innkalling og saksliste godkjent.
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Årsmelding og regnskap for NORM 2011
Årsmeldingen for 2011 ble gjennomgått. Det presiseres at årsmeldingene i
henhold til avtalen mellom FHI og UNN skal forelegges Fagrådet før
utsendelse. Dette har ikke vært praktisert over de siste årene, men skal nå
korrigeres ved å sirkulere dokumentet på mail med kort svarfrist.
Det ble påpekt enkelte småfeil i årsmeldingen som skal rettes opp i versjonen
som ligger ute på nettet. Fagrådet sa seg for øvrig tilfreds med innholdet, men
det ble reist spørsmål om man skulle gjøre ytterligere anstrengelser for å
utvikle informasjonsstrategien overfor publikum og massemedia på internett.
NORM sentralt vil følge opp dette punktet i det kommende møtet i
Antibiotikakomiteen på FHI
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Mandat for Fagrådet og oppnevning / fornyelse av medlemmer
Oppdatert mandat for Fagrådet er nå vedtatt og legges ut på nett. Når det
gjelder Fagrådets sammensetning skulle Tofteland (NFMM) og Berild
(NFIM) ha vært gjenoppnevnt ved årsskiftet 2010 / 2011, men dette ble ikke
gjort. Steinbakk har nylig henvendt seg til de respektive foreningene for å få på
plass gjenoppnevning eller eventuelt alternative representanter, men det er
foreløpig ikke kommet noen tilbakemelding. Eliassens (NFA) første periode
utløper ved årsskiftet 2012 / 2013, og det skal derfor også rettes en henvendelse
til NFA for gjenoppnevning eller oppnevning av ny representant. Steinbakk
(leder) og Kanestrøm (nestleder) fortsetter i sine funksjoner fram til årsskiftet
2013 / 2014.

Sak 04 / 12

Oppsummering av status for NORM/NORM-VET 2011
Hovedfunnene i overvåkingen for 2011 ble gjennomgått og diskutert.
Det vil ikke bli gjort vesentlige endringer i presentasjonsformen for data
i NORM/NORM-VET 2011, men omslaget er justert med logoer for
UNN, FHI og Veterinærinstituttet i henhold til tidligere avtale med
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divisjonsdirektøren for smittevern, FHI.
Fagrådet diskuterte ulike forlag til såkalte temabokser. Det ble besluttet å gå
videre med følgende forslag:
•
•
•
•
•
•

VRE-utbruddet i Bergen v / Dorthea Hagen Oma
Forskrivning av antibiotika i allmennpraksis v / Svein Gjelstad
Retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus v / Jon Birger Haug
Antibiotikabruk i veterinærmedisinen v / Kari Grave
Forskrivning av makrolider ved luftveisinfeksjoner v / Hege Salvesen Blix
og Martin Steinbakk
Påvisning og klinisk betydning av resistens i gonokokker v / Anita
Kanestrøm, Harald Moi og Gaute Syversen

Det ble videre foreslått at man i rapporten for 2012 skal omtale H. influenzae
(Dagfinn Skaare) og antibiotikabruk i sykehus (Jon Birger Haug). NORM
sentralt vil sende forespørsler til de aktuelle forfatterne.
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Forskningsmidler fra NORM. Evaluering av rapporter for 2011 og
utlysning av midler for 2012
Rapportene for tildelte forskningsmidler var blitt gjennomgått av Fagrådet i
eget møte 23. april. Konklusjonene ble gjennomgått og vil bli fulgt opp av
NORM sentralt. De fleste prosjektene viste god progresjon, men i enkelte
tilfeller var det enighet om at mottaker må avkreves en snarlig sluttrapport eller
tilbakebetale beløpet. Det ble diskutert hvordan man skal følge opp situasjoner
der det er avgitt sluttrapport for tildelingen, men der man fortsatt venter på
endelig publikasjon. NORM sentralt vil følge opp slike tilfeller.
Det vil bli utlyst midler for 2012 på samme måte som tidligere år. Man vil søke
bredere elektronisk publikasjon gjennom helseforetak, universiteter og
interesseforeninger.
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Oppdatering om EARS-Net
Kort oppdatering om arbeidet med EARS-Net nasjonalt og internasjonalt. I
Norge har Molde og Levanger nå kommet i gang med rapportering, og
forhåpentligvis kommer Haugesund også snart i gang. De eneste gjenstående
laboratoriene som ikke deltar er da Haukeland og OUS – Rikshospitalet. Begge
disse institusjonene bruker samme IT-system, og man håper å komme videre
med tilknytning av dette systemet i løpet av året. Det er en uttrykt målsetting å
inkludere alle norske diagnostiske laboratorier.
NORM sentralt vil i løpet av 2012 legge norske EARS-Net data ut på nett
kvartalsvis. Fagrådet støttet dette tiltaket, og man så ingen betenkeligheter ved
at man samtidig presenterer data for hvert enkelt deltagerlaboratorium med
navns nevnelse.
Internasjonalt har det vært diskutert i EARS-Net koordineringsgruppen om
Acinetobacter skal inkluderes i overvåkingen. NORM har uttrykt skepsis til
nytten av slik overvåking, og Fagrådet ga sin tilslutning til disse vurderingene.
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Kvalitetsdokumentasjon for NORM
NORM sentralt har i løpet av vinteren samarbeidet med FHI om å utvikle
kvalitetsdokumentasjonen for registeret. Dette arbeidet er nå sluttført og ble
presentert for Fagrådet. Det arbeides med å gjøre dokumentasjonen tilgjengelig
på internett. Fagrådet ønsket også at man på sikt vurderer å utarbeide en
engelsk utgave av dokumentasjonen.
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Ny databehandleravtale for NORM mellom FHI og UNN
Det ble ved årsskiftet 2011 / 2012 inngått ny databehandleravtale for NORM
mellom FHI og UNN HF. Utkastet ble gjennomgått av Fagrådet høsten 2011,
og den endelige avtalen inneholder kun mindre justeringer fra dette. Ny avtale
gjelder fram til utgangen av 2016.
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Ny stortingsmelding om smittevern og antibiotikasresistens
NORM sentralt har i vinter bidratt til FHIs innspill til HOD om ny
stortingsmelding om smittevern og antibiotikaresistens. Det er ikke avklart om
denne meldingen skal avløse det nåværende nasjonale strategidokumentet, eller
om det skal etableres et nytt spesifikt styringsdokument for fagområdet.
Fagrådsmøtet diskuterte noen av hovedpunktene i tilbakemeldingen til HOD,
spesielt det som gikk på overvåking av resistens.
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Planlegging av NORM-dagen 2012
Det kunne ikke fastsettes en endelig dato for NORM-dagen 2012 da dette må
sees i sammenheng med Den europeiske antibiotikadagen som ECDC ennå
ikke har fastsatt (se nedenfor). Foreløpig settes NORM-dagen til torsdag 15.
november med torsdag 22. november som alternativ. Programmet vil følge
opplegget fra tidligere år. Det har vært foreslått en samordning med
Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP) og Kompetansetjenesten
for antibiotikabruk i sykehus (KAS), men KAS har uttrykt at 2012 er for tidlig
for å gå inn i et slikt nasjonalt arrangement. Den etablerte modellen beholdes
derfor inntil videre.
Det ble foreslått ulike tema til årets NORM-dag:
• Den nordiske studien av VRE-diagnostikk v / Kristin Hegstad
• Diagnostikk og resistensproblematikk ved seksuelt overførbare
infeksjoner (SOI) v / Harald Moi, Magnus Unemo, Einar Nilsen,
Øyvind Nilsen
• Diagnostikk og tolkning av resistens hos H. influenzae v / Dagfinn
Skaare
• Resultater ved bruk av vent-og-se resepter v / Sigurd Høye
Det var enighet om at man i 2012 skal arbeide med et program rundt SOI.
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Den europeiske antibiotikadagen 2012
Datoen er foreløpig ikke fastsatt av ECDC, og europeisk tema er ikke lansert.
Det etterlyses en evaluering av de norske arrangementene og en bedre struktur.
NORM sentralt tar disse momentene med til diskusjonen på FHI.
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Drift av NORM 2012 / 2013
Leder av NORM skal på forskningsopphold ved WHO Collaborating Center
for Antimicrobial Resistance Surveillance ved Brigham and Women´s Hospital /
Harvard Medical School i Boston fra august 2012 til juni 2013. Det ble diskutert
hvordan arbeidet i NORM skal videreføres i denne perioden. Det vil ikke bli satt
inn en enkelt vikar for å dekke rollen, men flere ansatte i NORM (Anne-Sofie
Furberg mht forskning, Frode Width Gran mht EARS-Net, Hilde Lydersen mht
IT) vil bidra i tillegg til at leder vil koordinere arbeidet per e-mail. Det forutsees
ikke vesentlige problemer med gjennomføring av driften.
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Eventuelt
•

Resistenseffekt av ulike antibiotika.
I den nye veilederen for antibiotikabruk i sykehus er det i kapittelet om
rasjonell antibiotikabruk noen betraktninger om hvilken betydning ulike
antibiotika har for resistensutvikling. Det framsettes ønske om at NORM
skal bidra til dette avsnittet, og Fagrådet gir sin tilslutning til det.

•

Internasjonal forskningsfinansiering innen antibiotikaresistens.
Steinbakk ga en oppdatering om EU-initiativet knyttet til Joint
Programming Initiative – Coordination and Support Action (JPI – CSA).

Det ble avtalt at høstens møte i Fagrådet skal avholdes i direkte tilslutning til NORM-dagen,
dvs onsdag 14. november eller onsdag 21. november. Som ved tidligere møter skal det også
legges opp til et separat arbeidsmøte for Fagrådet. Når det gjelder Fagrådets møte våren 2013
fremmes det forslag om eventuelt å legge dette til Boston kombinert med et faglig program og
besøk på relevante institusjoner.
Tromsø 03.05.2012
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