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K-res resultatmål 
 

Det er et overordnet mål for K-res å etablere og spre kompetanse i feno- og genotypiske 
metoder for påvisning av klinisk relevante resistensmekanismer. Antibiotikaresistens er et 
dynamisk fagområde med stadig nye klinisk relevante resistensmekanismer, kombinasjoner av 
antibiotika og metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antibiotika. Målene vil derfor 
også måtte endres i henhold til den aktuelle epidemiologiske situasjonen. 
 
I dagens situasjon har K-res et prioritert faglig fokus på deteksjon av 
karbapenemaseproduserende Enterobacterales, Acinetobacter og Pseudomonas (CPO), 

colistinresistente Gram-negative bakterier (ColR), linezolidresistente (LRE) og vankomycinresistente 

enterokokker (VRE). K-res arbeider også særskilt med etablering av ny teknologi for påvisning av 
resistens med særskilt fokus på helgenomsekvensering (HGS).  
 
K-res har som langsiktig mål at følgende kompetanseområder skal være overført og 
implementert regionalt innen følgende tidsperspektiv:  
 

Kompetanseområde  Mål for kompetansespredning Tidsperspektiv per 2022 
CPO Lab undersøke fenotype og de 

mest prevalente genotyper 
2023; fenotype lokalt, 
genotype regionalt 

VRE Oppdatere ny kunnskap om 
metoder for screening av VRE  

2022: publisering av 
rapport hjemmeside, K-res 
faglig nettverk 

ColR Fenotype (BMD) 2022: regionalt 
LRE Oppdatere ny kunnskap om 

metoder for påvisning av LRE 
2022: evaluere LRE 
screeningagar og 
kartlegging av metoder 

Bruk av HGS i påvisning av 
kloner (per i dag ST typer) 
og resistensdeterminanter 
på utvalgte mikrober 

Regional etablering HGS 2025 

 
K-res operasjonelle resultatmål 2022 

 
a) Utføre kartlegging via faglig nettverk angående bruk av HGS, bioinformatiske metoder 

og laboratorienes behov og forventninger til K-res. 
 

b) Utføre kartlegging via faglig nettverk angående metoder for screening av VRE, LRE, 
ESBL og ESBL-CARBA 

 
c) Tilbud om årlig hospitering til leger og bioingeniører ved de mikrobiologiske 

laboratoriene. 

Mål 2022: Utføre årlig hospitering. Alternativt arrangere webinar/nettundervisning 

jmfr. erfaring fra digital hospitering 2021.  

 

d) Være hoved- eller medarrangør av nasjonale kurs og konferanser innen 
antibiotikaresistens herunder, men ikke begrenset til, Nasjonal konferanse om 
antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten, NORM-dagen, AFA-kurs, kurs i 
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antibiotikaresistens for leger i spesialisering, Advanced antimicrobial resistance PhD-
course. 
Mål 2022: Minimum 2 nasjonale kurs skal gjennomføres, med evaluering av 

kompetansespredning ut fra kursevaluering og kursprøver. 

 

e) Benytte ringtest/NEQAS som verktøy for å måle relevant oppnådd kompetanse ved de 
medisinske mikrobiologiske laboratoriene.    
Mål 2022: Bidra med en stamme innenfor et av våre referanseområder til en ringtest i 

2022 

 

f) Formidle kunnskap og informasjon gjennom elektroniske nyhetsbrev. 
Mål 2022: Publisere minst 5 nyhetssaker på hjemmesiden. 

 

g) Formidle kunnskap gjennom internasjonale vitenskapelige publikasjoner/rapporter i 
samarbeid med regional, nasjonale og internasjonale fagmiljø. 
Mål 2022: Publisere minst 5 publikasjoner. 

 

h) Allmennrettet kunnskapsformidling om på hjemmesiden og gjennom mediaoppslag. 
Mål 2022: Publisere populærvitenskapelig informasjon om antibiotikaresistens på 

hjemmesiden og medvirke til minimum et medieoppslag om antibiotikaresistens. 

 

i) Avholde møte med referansegruppen og rapportere til Hdir. 
Mål 2022: Arrangere årlig møte med referansegruppa og utarbeide årlig rapport til 

Hdir. 

 

j) Være veileder for pågående PhD-/postdoc prosjekter i og/eller utenfor egen 
helseregion 
Mål 2022: Minimum 3 veiledede phD-kandidater/postdocs i og utenfor egen 

helseregion. 

 

k) Koordinere og/eller delta i studier basert på nasjonale forskernettverk med deltakere 
fra andre helseregioner. 
Mål 2022: Minst en pågående studie. 

 

l) Delta med relevant undervisning innenfor antibiotikaresistens på 
grunn/etter/videreutdanning av helsepersonell. 
Mål 2022: 200 timer undervisning. 

 

m) Videreutvikle kompetanse innen genomikk/bioinformatikk på utvalgte 
antibiotikaresistente bakterieisolater for regional etablering av HGS. 
Mål 2022: Opplæring og etablering av lokale rutiner og metoder for in-house 

bioinformatisk analyse. 

 

n) Analysere og besvare referanseundersøkelser innenfor definert svartid (7 dager). 
Mål 2022: Opprettholde svartid innenfor definert tidsfrist. 


