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Årsmelding 2012, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) 
Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) har i 2012 bestått av Dagfinn Skaare (NFMM, leder), Arnfinn 
Sundsfjord (NFMM, nestleder), Truls M. Leegaard (NFMM), Olav B. Natås (NFMM), Martin Steinbakk 
(NFMM), Kjersti Wik Larssen (NFMM), Christoffer Lindemann (NFMM hospitant, sekretær), Per Espen 
Akselsen (NFIM), Ragnhild Raastad (NFIM, kasserer) og Anita Løvås Brekken (NITO). Marianne Sunde 
(Veterinærinstituttet) og Canan Bayar (Statens Legemiddelverk) har møtt som observatører.  

Fra 1. Juli 2012 ble det gjennomført endringer i AFAs organisasjon. Dagfinn Skaare overtok som leder etter 
Arnfinn Sundsfjord som gikk av etter 7 år i ledervervet. Arnfinn Sundsfjord fortsatte som nestleder. Ny NFMM-
hospitant for 2012, Christoffer Lindemann, tok fra juli over vervet som sekretær. NFIM-representant Ragnhild 
Raastad har overtatt som kasserer etter Trond Jacobsen. Kjersti Wik Larssen har kommet inn som fast medlem fra 
Helse Midt-Norge. Det var i 2012 ikke hospitant fra NFIM. 

Martin Steinbakk har vært AFAs representant i EUCAST og deltatt i fem to-dagersmøter i EUCAST Steering 
Comittee i tillegg til ett møte i EUCAST General Comittee. Arnfinn Sundsfjord, Truls M. Leegaard, Dagfinn 
Skaare, Anita Løvås Brekken og Olav B. Natås (vikar) har representert AFA i NordicAST, som har avholdt tre 
todagersmøter og ett dagsmøte i 2012. Dagfinn Skaare er vitenskapelig sekretær i NordicAST. 

AFA har i 2012 avholdt fire møter, tre dagsmøter ved Helsedirektoratet og ett todagersmøte ved Akershus 
Universitetssykehus. Referater er sendt Helsedirektoratet fortløpende.  

Prioriterte oppgaver i 2012 har vært:  

• Arrangering av resistenskurs i Tromsø i samarbeid med K-res. Kurset ble avholdt i november 2012 med 22 
deltagere (19 leger, hvorav 3 fra Sverige og 3 bioingeniører).  

• Samarbeid med skandinaviske og europeiske miljøer for resistensbestemmelse bl.a. gjennom deltagelse i 
EUCAST og NordicAST. 

• Revidering av anbefalte resistenspaneler, anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse og 
metodedokument for resistensbestemmelse. 
- Dokumenter publisert på AFAs hjemmesider 

• Høringsinstans for Helsedirektoratet bl.a. i forbindelse med utarbeiding av ny veileder for antibiotikabruk i 
sykehus. 

• Innlegg i ulike faglige fora. 

AFAs økonomi er sunn og kostnadene har vært holdt innenfor budsjett.  

Som organisert under Helsedirektoratet har AFA gode arbeidsforhold både administrativt og økonomisk. Bjørg 
Abotnes i Helsedirektoratet har bistått AFA i Anne Berit Walters fravær og har gitt oss svært god administrativ 
bistand både i forbindelse med møtene og som kontaktperson mot direktoratet. 
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