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Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
Referat, innkalling og saksliste godkjent.
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Oppsummering av NORM/NORM-VET 2011
Rapporten for 2011 ble gjenomgått og diskutert. Fagrådet sa seg generelt
fornøyd med utformingen av rapporten. Det framholdes som en fordel at
rapporten er forholdsvis ensartet fra år til år slik at det er enkelt å finne fram i
den. Det vil bli gjort enkelte justeringer mht temaboksene da flere av disse er
blitt permanente bidrag og derfor bør integreres i hovedrapporten (MRSA,
influensa).
I tillegg til selve rapporten ber Fagrådet om at sonedistribusjonene gjøres
tilgjengelige for laboratoriene til bruk som nasjonalt referansemateriale i
kvalitetsarbeidet. Man vil derfor legge ut slike data ut på www.antibiotikaresistens.no
i et format som gjør dem enkelt tilgjengelige for elektronisk bearbeidelse.
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Søknader om tildeling av forskningsmidler fra NORM 2012
Det ble i alt mottatt ni søknader om støtte til forskningsprosjekter ved fristens
utløp. Det ble i 2012 gjennomført omfattende annonsering av forskningsmidlene
både på nett og gjennom trykte medier. Fagrådet hadde som i tidligere år
gjennomgått søknadene i eget formøte.
Blant de ni søknadene var det to som ikke ble funnet relevant i forhold til
utlysningen eller som ikke ble vurdert å være av tilstrekkelig kvalitet. De
øvrige syv søknadene ble rangert og vil bli tildelt støtte i den grad det er rom
for det i budsjettet på slutten av året. Det samlede søknadsbeløpet for de syv
rangerte søknadene var 350 000,-.
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Den europeisk antibiotikadagen 2012
Antibiotikadagen ble i år lagt til fredag 18. november. Nasjonalt folkehelseinstitutt
har ansvar for den norske deltagelsen. Det har gjennom årene ofte vært vanskelig
å få på plass en samordnet og effektiv kampanje knyttet til
Antibiotikadagen, og materialet fra ECDC kommer ofte såpass sent
at det har liten verdi for gjennomføringen av arrangementet.
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I 2012 definerte man luftveisinfeksjoner hos barn som et satsingsområde, og FHI
oppdaterte og distribuerte plakater og brosjyrer til 1500 – 2000 fastleger.
Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP) bidro til markeringen, mens
veterinærmiljøene hadde sitt eget opplegg. Det er enighet om at man bør tilstrebe mer
langsiktighet i kommunikasjonsarbeidet rundt Antibiotikadagen, det viser seg vanskelig
å få til effektive strategier på basis av ad hoc arbeidsgrupper og en håndfull ildsjeler.
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NORM-dagen 22. november 2012
Deltagermøte for NORM og NORM-dagen var planlagt til dagen etter møtet i Fagrådet.
Det endelige programmet ble presentert, og det var i all hovedsak i samsvar med
Fagrådets forslag fra møtet vårmøtet 2012.
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Overvåkingsopplegget for 2013
Forslaget til overvåkingsopplegg for 2013 hadde vært diskutert i forkant av møtet da det
skulle sendes ut til deltagerlaboratoriene i god tid før NORM-dagen. Det foreslåtte
opplegget ble gjennomgått nærmere:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Blodkulturisolater (E. coli, Klebsiella spp., Enterococcus spp., S. aureus, S.
pneumoniae) uendret fra tidligere.
Systemiske isolater av Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes og Neisseria
meningitidis inkluderes som faste overvåkingsopplegg i samarbeid med
referanselaboratoriet på FHI.
E. coli fra urin 2 dg.
Klebsiella spp. fra urin 3 uker.
S. aureus fra sårprøver 1 uke.
S. pyogenes fra sårprøver og luftveisprøver 3 uker.
Patogene tarmbakterier uendret fra tidligere.
M. tuberculosis, Candida spp. og influenza / HIV uendret fra tidligere.
Neisseria gonorrhoeae (alle isolater) i samarbeid med Ullevål – OUS.

Forslaget vil bli forelagt deltagerlaboratoriene på NORM-dagen for endelig vedtak.
Sak 21 / 12

Orientering om JPI – Forskningsprogram for resistens i Europa
Det ble gitt en kort oppsummering om status for JPI – AMR. I alt 18 land har
sluttet seg til initiativet, og det er bevilget 2 mill euro for å drive arbeidet
framover. Det neste steget vil være å definere strategiske satsingsområder
(strategic research areas). Man ser for seg en mulig oppstart av konkrete
prosjekter i 2015. Norges rolle mht finansiering og eventuelle bindinger i
tildelingen er fortsatt uavklart.
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Fremtidig strategi for resistensarbeidet i Norge
Man ser fortsatt betydelige utfordringer når det gjelder koordinering av
resistensarbeidet i Norge, spesielt på de områder som ligger utenfor
helsetjenesten. Til tross for etableringen av en interdepartemental
styringsgruppe for det nasjonale strategidokumentet og bred deltagelse i
Antibiotikakomitéen på FHI synes det vanskelig å få tilstrekkelig prioritering
av resistensarbeidet hos Mattilsynet og fiskerimyndighetene. Det arbeides
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overfor HOD med å få på plass en bedre modell, kanskje ved å trekke veksler
på erfaringene fra en studietur til Sverige våren 2012.
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Refusjon til laboratoriene for 2012
Det er enighet om at de etablerte prinsippene for refusjon til deltagerlaboratoriene
videreføres for 2012. Det er ikke registrert misnøye med dagens ordning fra noen av
deltagerlaboratoriene.
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Overgang til nettbasert innregistrering av data til NORM
Arbeidet med omlegging til nettbasert innregistrering av NORM-data er påbegynt av
MICLIS, men det foreligger ingen konkret plan for når dette vil kunne være ferdig til
bruk. Dette vil bli etterlyst.
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Eventuelt
•

Gjenoppnevning av medlemmer til Fagrådet.
Knut Eirik Eliassen, Dag Berild og Ståle Tofteland er blitt gjenoppnevt av
sine respektive foreninger til en ny periode i Fagrådet.

•

Leder for NORM skal delta på et WHO-møte i Geneve om global
resistensovervåking medio desember. Det er foreløpig uklart hvilke
forventninger man kan ha til konkrete resultater etter dette møtet.

Det ble våren 2012 diskutert om man skulle legge et møte i Fagrådet til Boston der leder for
NORM p.t. arbeider ved WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance Surveillance.
Et slikt møte skulle i tilfelle kombinere de vanlige arbeidsmøtene med en studietur og kontakt
med amerikanske kolleger. Fagrådet ønsker å undersøke nærmere om et slikt opplegg lar seg
gjennomføre, og det vil derfor bli sendt ut forespørsel for å kartlegge mulige datoer.
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