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Mandat for Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) er et faglig rådgivende utvalg som er 
oppnevnt av og rapporterer til Helsedirektoratet.  
 
AFA skal bestå av 8 personer: 5 spesialister i medisinsk mikrobiologi, 2 spesialister i 
infeksjonsmedisin og 1 bioingeniør.  
 
Statens legemiddelverk og Veterinærinstituttet forespørres om å stille deltakere med 
observatørstatus. Hvert medlem oppnevnes for 4 år med mulighet til forlengelse av 
funksjonstiden. Spesialistforeningene i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin og 
NITO har forslagsrett ved oppnevning av nye medlemmer. AFA konstituerer seg selv 
med leder og nestleder/sekretær. 
 
AFA skal: 
 

i. Anbefale nasjonale metoder for in vitro resistensbestemmelse av bakterier og 
sopp 

ii. Utarbeide brytningspunkter for antibiotika i samarbeid med EUCAST og 
NordicAST 

iii. Utarbeide anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse 
iv. Arbeide for riktig og fornuftig antibiotikabruk, blant annet ved å anbefale 

resistenspaneler og bidra til utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer for 
antibiotikabruk 

v. Arrangere praktiske og teoretiske kurs i resistensbestemmelse for leger og 
bioingeniører 

vi. Samarbeide med EUCAST og NordicAST, samt relevante norske referanse- og 
kompetansetjenester 

vii. Ha et faglig samarbeid med Folkehelseinstituttet ved Antibiotikakomiteen 
viii. Behandle saker som fremmes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 
 
AFA skal avholde inntil 6 møter à 1-2 dager årlig. Møtested skal hovedsakelig være 
Helsedirektoratet i Oslo, men det tilstrebes også møter i andre helseregioner. 
Helsedirektoratet skal stille årlige budsjettmidler til AFAs drift i henhold til denne 
arbeidsformen. 
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