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Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent. Referatet ble ved en feil ikke vedlagt innkallingen,
men har tidligere vært på sirkulasjon til medlemmene i Fagrådet og er publisert på
NORMs hjemmeside.
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Driftsrapport for NORM 2020 (vedlagt innkallingen)
Driftsrapporten for NORM inngår i den samlede rapporteringen for
infeksjonsregistrene ved FHI. Det ble gjort rede for utformingen av rapporten
og prosess rundt utarbeidelsen. Hoveddelen av driftsrapporten omhandler
organisering og struktur i registeret og endres ikke vesentlig fra år til år. De
enkelte registre har muligheten til å trekke fram vesentlig endringer og
resultater fra både overvåking og forskning. Som på tidligere møter i Fagrådet
ble det diskutert hvordan rapporten på en best mulig måte kan få fram
samfunnsnytten av virksomheten. Det er enighet om at litteraturoversikter
basert på tradisjonelle bibliometriske søk ikke gir et godt bilde av
måloppnåelse, og det vurderes bruk av åpne kilder (Google Scholar etc) for å
dokumentere sitering bedre. Problemstillingen er imidlertid en felles
utfordring for alle infeksjonsregistrene ved FHI, og NORM sentralt vil derfor
prøve å løfte en bredere diskusjon innad i FHI for hvordan man på en bedre
måte kan evaluere og dokumentere nytten av slike registre.
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Oppsummering av status for NORM/NORM-VET 2020
NORM sentralt ga en oppdatering om status for arbeidet med årets rapport.
Overvåkingen for 2020 er blitt overraskende godt gjennomført ute på
deltagerlaboratoriene, sett i lys av den pågående koronapandemien og den
store belastningen i tjenesten. Alle laboratoriene har sendt inn data i henhold
til programmet, kvalitetskontroll er gjennomført og retting av feil pågår. Det
forventes at datasettet for 2020 vil være ferdig kvalitetssikret innen utgangen
av april. Man vil deretter gå i gang med selve rapportskrivingen.

Ved inngangen til 2020 ble det åpnet for direkte overføring fra laboratorienes
IT-systemer (LIS) til eNORM for å unngå unødvendig punching av data som
allerede foreligger i LIS. NORM sentralt sendte høsten 2020 en forespørsel til
laboratoriene om denne funksjonaliteten er tatt i bruk. På grunn av pandemien
er dette gjennomført i begrenset grad, men mange uttrykker ønske om å
komme i gang når situasjonen tillater det. De som har dette på plass fra
tidligere (Lillehammer, Stavanger) eller har etablert det i 2020 (Fürst) er
svært fornøyde med funksjonen.
Referanselaboratoriene ved FHI har hatt betydelige kapasitetsutfordringer ved
overgang til fullgenomsekvensering. Man har nå i all hovedsak fått løst disse
problemene slik at det fra og med 2020 igjen vil foreligge resistensdata fra
aktuelle referansemikrober. Fagrådet sier seg meget tilfreds med at dette nå
kommer på plass.
Fagrådet diskuterte aktuell temabokser til årets rapport og kom fram til
følgende forslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infeksjonsovervåking hos dyr i Norge
Overvåking av infeksjoner under pandemien
WGS-studie av E. coli basert på NORM-materiale
Resistens hos parasitter/skabb
Resistens mot kombinasjonsregimer
Nylig utgitt studie om behandling med mecillinam
Nylig utgitt studie om gruppe C og G streptokokker
Nylig utgitt studie om resistens i bakterier fra barn
Resistens hos anaerober
NORM – Status etter 20 års drift

NORM sentralt vil følge opp forslagene og kontakte aktuelle bidragsytere.
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Status for overvåkingsopplegget i NORM 2021
Som er følge av koronapandemien ble overvåkingsopplegget for 2021 holdt
på et minimum for å begrense belastningen for deltagerlaboratoriene. Det er
ikke kommet tilbakemeldinger om spesielle problemer med gjennomføringen
av opplegget til nå.
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Oppfølging av tildelte forskningsmidler fra NORM
Fagrådet hadde i forkant av møtet en gjennomgang av tilbakemeldingene fra
forskere som har mottatt prosjektstøtte fra NORM. Jevnt over er det høy
gjennomføringsgrad, og mange eldre prosjekter mangler kun innlevering av
sluttrapport / publikasjoner. Det understrekes at NORM skal krediteres i
publikasjoner i henhold til betingelsene ved tildeling. Enkelte prosjekter
melder om forsinkelser på grunn av pandemien, og Fagrådet kan akseptere en
slik begrunnelse etter vurdering av det enkelte tilfelle. I tre tilfeller ønsker

Fagrådet nærmere oppfølging av tildelingen på grunn av:
•
•
•

Langvarig forsinkelse og dårlig progresjon
Planlagt bruk av midler til andre formål enn i søknad
Forsinkelse og manglende prosjektplan etter personellendring

NORM sentralt vil følge opp de aktuelle mottagerne av prosjektstøtte.
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Oppdatering om DPIA for NORM, databehandleravtale med FHI og
tjenesteavtaler med HN-IKT og St. Olavs Hospital
NORM har gjennom flere år brukt mye tid på å etablere nødvendig
dokumentasjon og avtaleverk knyttet til den europeiske personvernforordningen (GDPR). Disse dokumentene er nå ferdigstilte og signerte fra
FHI, og det gjenstår bare signatur fra direktøren ved UNN som forventes å
være klar innen kort tid. Dette er en milepæl for den formelle nyordningen av
NORM, men det forventes nye runder ved overgang fra lagring av
registerdata på helseregister.no til Norsk helsenett (NHN) og tilgangsstyring
via Helseanalyseplattformen. NORM har startet arbeidet med endret
funksjonalitet for tilgangsstyring (tofaktor autentisering), men det foreligger
ingen konkret timeplan for overføring av data ennå.
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Status for NORM-atlas
NORM-atlas er ikke blitt oppdatert med data for 2019, og før sommeren skal
også data for 2020 gjøres tilgjengelig via denne kommunikasjonskanalen.
NORM sentralt har hatt utfordringer mht klargjøring av data og tilgang til
nødvendig programvare, men dette er nå løst. Leverandøren av vertsside for
atlaset har videre hatt tekniske problemer etter brann i utenlandsk datasenter.
Det vil bli prioritert å få oppdatert NORM-atlas så fort som mulig da dette
vurderes som en viktig arena for å gjøre resistensdata tilgjengelige.
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Eventuelt
•

•

•
Tromsø 24.03.2021

Mandatperioden for dagens medlemmer av Fagrådet ble presentert.
Oppnevningen er for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.
Flere av dagens medlemmer er inne i sin andre periode, men ingen skal etter
planen skiftes ut før årsskiftet 2022 / 2023.
Det ble diskutert om Fagrådet og NORM sentralt skal gå inn i en
strategiprosess for fremtidig organisering av resistensovervåkingen sett i lys
av epidemiologiske trender, samfunnets endrede behov, nye datakilder og
teknologiske muligheter. NORM sentralt vil komme tilbake med et forslag
om et strategiseminar høsten 2021 dersom det er mulig å gjennomføre et
fysisk møte til den tid. Det foreslås at man eventuelt kan invitere ekstern
innleder med kunnskap og erfaring fra tilsvarende programmer i andre land.
Det ble ikke avtalt tidspunkt for høstens møte i Fagrådet. NORM sentralt vil
komme tilbake til saken når pandemisituasjonen er mer avklart til sommeren.

