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REFERAT FRA AFA MØTE 

 

Sted SAS Radisson Park Inn Gardermoen  
Tid Tirsdag 19. november 2019 kl 0915-1515 

 
 

Tilstede Arnfinn Sundsfjord (AS) 
Karianne Wiger Gammelsrud (KWG) 
Iren Høyland Löhr (IHL) 
Ingvild Haugan (IH) 
Lise Hulløen-Orø (LHO) 
Ragnhild Raastad (RR) 
Per Espen Akselsen (PEA) 
Kristian Tonby (KT) 
Per Kristian Knudsen (PKK) 
Morten Lindbæk ML) 
Ida Tveter (IT) 
Irene Rauk (IR) 
Janne Møller-Stray (JMS) 
 

NFMM (og K-res) 
NFMM 
NFMM 
NFMM 
NITO 
NFIM 
NFIM 
NFIM 
NBF 
ASP 
NFIM-hospitant 
NITO-hospitant 
NFMM-hospitant 

Forfall Christoffer Lindemann (CL) 
ML delvis forfall pga annet møte 
PEA delvis forfall pga annet møte 
KT delvis forfall pga annet møte 

NFMM 
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AGENDA 

Sak Tema Ansvar 

1 Velkommen 
AS ønsker velkommen 
Presentasjon av alle møtedeltagere 

AS 

2 Gjennomgang av referat fra 2019-08-27 
Referat er fra før godkjent ved sirkulasjon og er klart for publikasjon 

IH/AS 

3 Administrativt  

3.1 Økonomi 
Status fra årets resistenskurs: Alle reiseregninger er foreløpig ikke 
behandlet, men kurset går etter all sannsynlighet med et greit 
overskudd 
AFA kommer ikke til å ha utgifter som overstiger inntekt fra kurs og 
bevilgninger fra HDir 
Reiseregninger fra dette møtet må sendes inn raskt for å komme på 
årets budsjett 

RR 
 
 
 
 
 
Alle  

3.2 Organisasjon 
RR slutter i AFA og hennes mandat som kasserer blir ledig 
KT er nytt medlem fra NFIM 
JMS er ny hospitant fra NFMM 
IR slutter som hospitant fra NITO 
AS foreslår KT som ny kasserer og vil ta dette videre sammen med RR 

AS 
 
 
 
 
AS 

4 Orienteringssaker   

4.1  Nytt fra EUCAST utgår pga forfall, men dekkes delvis av PowerPoint 
presentasjon tilsendt fra CL 

 

4.2  Gjennomgang av PPT presentasjon fra CL (Vedlegg) 
 
Åtte spørsmål til AFA som skal gjennomgås på NORM dagen 

1. Kan EUCAST RAST benyttes som endelig AST. Ja. Men vanlig AST 
er nødvendig for NORM mm. 

2. Kan penicillin brukes som behandling for N. gonorrhoeae som 
rapporteres som I? Nei. BP for penicillin kommer til å bli endret 
til et screening-BP. 

3. Skal midler som i v9.0 er merket med HE rapporteres som I i 
stedet for SHE? Ja 

4. Er cefoxitin-screening for KNS pålitelig, når bør man gjøre 
mecA-PCR? mecA PCR bør gjøres på alle ATU. MRSA lab 
anbefaler også mecA PCR på invasive isolater som screenes S, 
men sier de mangler god dokumentasjon. 

5. Er gradientstrips for pip-tazo, cefotaksim og ceftriakson 
«pålitelig MIC-metode» for testing av H. influenzae? Antagelig 
pålitelig for cefalosporinene, men mer usikre for 
kombinasjonsapreparatene 

6. Bør enterokokker som er villtype for trimetoprim besvares med 
kommentar om usikker effekt? Ja. Det kommer frem på møtet 
at ikke alle laboratorier resistenstester enterokokker for 

AS 
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trimetoprim, og det stilles spm ved hvorvidt slik testing er 
hensiktsmessig 

7. Hva brukes som definisjon for ukomplisert UVI? EUCAST 
arbeider med dette. Ønskelig med en harmonisering av 
definisjonen i ulike fagmiljøer, også med den europeiske 
urologiforeningen (EAU). AFA vil i utgangspunktet måtte 
forholde seg til EUCAST sin definisjon, men må harmoniseres 
med arbeidet med de nye nasjonale retningslinjene for bruk av 
antibiotika i primær- og spesialisthelsetjenesten. UVI kapitlet 
for spesialisthelsetjenesten forventes ferdig medio 2020. 
Temaet tas opp på neste møte i Trondheim, forberedes av KT, 
PEA og PKK. 

8. Er ESBL screening aktuelt for tarmpatogene Yersinia spp? 
Sjelden klinisk relevant problemstilling. Ved screening for ESBL 
bør den håndteres som arter med kromsomal betalaktamase. 
Bør EUCAST i større grad differensiere ulike Enterobacterales i 
tabelllen? 

To viktige endringer i brytningspunkttabellene 
1. Aminoglykosid-BP for systemiske infeksjoner fjernes 

Vi har tidligere diskutert nødvendigheten for en formulering 
som fortsatt tillater gentamicin i det norske empiriske 
sepsisbehandlingsregimet. Det er behov for kliniske studier! 
Klebsiellasepsis behandles i praksis med gentamicin i 
monoterapi der ampicillin + genta er brukt empirisk, og 
Klebsiellastudien (NORKAB) kan brukes som dokumentasjon på 
gentamicin ved sepsis, resultater ikke ferdige 
Få studier på gentamicin i sepsisbehandling etter år 2000. Stor 
metaanalyse (Leibovici L & Paul M – Israel): få studier med 
optimal gentamicin dosering, ingen studier med overførbarhet 
til norske forhold 
Norske studier på bruk av aminoglykosider + penicillin ved 
nøytropen feber eksisterer, men har kun få inkluderte pasienter 
med verifisert bakteriemi. 
AFA bør lage forslag til besvaring av aminoglykosider, evt sette 
opp arbeidsgruppe. Tas opp på neste møte i Trondheim. 

2. Villtype i I-kategori 
Arbitrære «off-scale» brytningspunkt (MIC S≤0.001mg/L evt 
sonediameter S≥50mm) for å unngå at noen stammer kan 
rapporteres som S (Pseudomonas spp) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KT, PEA, PKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

4.3 Nytt fra NordicAST 
 
Ny I definisjon, ATU og håndtering av aminoglykosid-endringen har vært 
tema på siste NordicAST møter 
 
Det er bestemt at EUCAST sin nye brytningspunkttabell kun delvis blir 
oversatt, stamme + metodeinformasjon blir på engelsk, mens 
kommentarer og forklaringer mm oversettes til finsk/svensk/norsk. 

IHL, KWG 
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NordicAST kommer derfor til å bruke noe lengre tid for å jobbe med 
neste brytningspunkttabell (6-8 uker mot tidligere 1 uke). EUCAST 
publiserer i januar 2020, og vi kan derfor forvente NordicAST tabellen 
ved utgangen av februar 2020 
 
Fra danske NordicAST medlemmer er det foreslått å lage mer tydelig 
praktisk anbefaling til hvordan laboratoriene skal håndtere ATU 
Det kan bli utfordrende å få til enighet mellom alle NordicAST 
medlemmer. Kanskje bør AFA gi ut egne anbefalinger med konkrete 
anbefalinger for hver enkelt mikrobe. Dette følges opp på møtet i 
Trondheim, forberedes av KWG (leder), PKK, IT, IHL 
KWG foreslår Questback til laboratorier ang hvordan de besvarer ATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWG, PKK, IT, 
IHL 

4.4 Nytt fra K-res 
 
Colistinresistens 
Alle som er R ved mikrobuljongfortyning helgenomsekvenseres 
Ikke funnet plasmidbåren resistens 
 
Linezolidresistens hos enterokokker 
Økende grad av plasmidbåren resistens ho Enterococcus faecalis 
15-20 tilfeller 
Alle er importtilfeller 
 
Karbapenemaseproduserende Acinetobater og Pseudomonas 
Lett økende for Acinetobacter 
 
Karbapenemaseproduserende Enterobacterales 
Jevnt økende 
Ingen holdepunkt for smitteutbrudd innad i Norge av noen av de 
ovennevnte 
 
VRE 
Mye helgenomsekveseringsarbeid 
Utbrudd UNN, Drammen, Haukeland 
Ved ECDCs besøk i Norge i 2018 ba de Norge om å være særlig 
oppmerksom på VRE og karbapenemaseproduserende bakterier 
 
K-res gir ut årlig rapport hvor hovedfunnene også publiseres i NORM-
rapporten 

AS 

4.5 Nytt fra KAS 
 
Reduksjon i antibiotikabruk i norske sykehus 2016-2020 langt unna 
30%-målet (totalt ca 12%) 
Antibiotikareduksjonen blir betydelig større dersom man korrigerer for 
redusert liggetid i samme tidsperiode 

PEA 
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Bør sannsynligvis rette oppmerksomheten mer mot prosessindikatorer 
(for eksempel hvor mange med pneumoni får penicillin) i stedet for kun 
totalt antibiotikaforbruk 
 
Arbeidet med de nasjonale retningslinjene fortsetter. Kapitlene har 
ulike fagnettverk. Kapitlene vil ha ulike publikasjonsdatoer i 2020 og 
2021 
Sopp og nedre luftveisinfeksjoner publiseres mars 2020 
Sepsiskapitlet må påregnes lengre tid 
Det blir holdt nettundervisning om retningslinjene for 
infeksjonsmedisinere og mikrobiologer i januar 2020 
Antibiotikastyringskurs holdes mars 2020 

4.6 Nytt fra ASP 
 
Jobber med intervensjoner mot allmennpraksis og sykehjem, de 
nasjonale retningslinjene og definisjonen av ukomplisert UVI 
RASK intervensjonene har vært i 50% av fylkene 
Starter forskningsprosjekt (RCT) på Hiprex hvor 400 kvinner >60 fra fire 
land skal inkluderes og randomiseres 

ML 

5 Gjennomgang av AFA kurset 
 
Innledningsvis litt generell informasjon om AFA kurset for nye 
medlemmer 
 
Årets kurs hadde 48 deltagere, dette oppfattes som maksimalt mulig 
antall 
Fått flere konstruktive tilbakemeldinger til neste år, ønskelig å spisse 
innholdet i forelesningene mer mot hva deltagerne trenger. Vil derfor 
at alle forelesningene skal sirkulere i forkant av neste AFA-møte hvor 
innhold må gjennomgås. 
I år ble alle demonstrasjonene samlet i et kurshefte, og det var felles 
gjennomgang med fasit etter alle demonstrasjonene. Begge deler 
fungerte bra. 
Gjennomgang av tilbakemeldingsskjema: høy score på relevans, VRE og 
ESBL scoret som vanskeligst, demonstrasjonene vurdert som svært 
relevante, ESBL demonstrasjonene vanskeligst, stort sett fornøyde med 
det praktiske 
 
I forkant av neste AFA-møte skal det lages en rapport for årets kurs som 
inneholder forslag til hva som bør kontinueres og hva som bør endres 

KWG, PEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWG (leder), 
PEA 

6 EUCAST konsultasjoner AS 

6.1 Nye brytningspunkter for Temocillin 
 
Kort presentasjon av middelet 
Brukes ved UVI 
Aktivt mot ESBL 
Ingen innvendinger mot de nye brytningspunktene 

AS 
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6.2 Nye brytningspunkter for Cefazolin 
 
Brukes pd kun som profylakse i Norge. Har lengre t½ enn cefalotin og er 
derfor bedre egnet som profylakse. Vær oppmerksom på at 
brytningspunktene er for terapi, ikke profylakse, slik at påvist resistens 
ikke nødvendigvis gjør det uaktuelt som profylaktisk middel 
 
Middelet kan komme inn som førstehåndsmiddel ved empirisk 
behandling av osteomyelitt hos barn <4 år for å dekke for både 
Staphylococcus aureus og Kingella kingae. Det er utført RELIS 
gjennomgang av middelet slik at det vil bli godkjent for barn <12 i 
Norge. Det stilles spm ved hvorfor ikke cefuroksim er vurdert i stedet, 
PKK tar dette med videre 

AS 

6.3 Brytningspunkttabell for 2020 
 
Stort sett gått gjennom i punkt 4.3 
NordicAST sin tabell forventes ferdig ca utgangen av februar 2020 

AS 

7 Resistenspaneler for sykehus 
 
Siste versjon av resistenspanelene gjennomgås i plenum. Visse 
endringer blir utført vedr klassifiseringen av midler til gruppene 
førstehåndsmidler (M1), andrehåndsmidler (M2) og reservemidler (M3) 
for ulike mikrobegrupper. 
 
Det blir bestemt endring i algoritmen fordi sensitivitet for kun ett 
middel er for lite for de fleste mikrobene. Teksten skal endres fra 
«Følsom for ett eller flere relevante førstehåndsmidler», til «Følsom for 
to eller flere relevante antibiotikaklasser» (evt «Følsom for to eller flere 
relevante førstehåndsmidler fra minimum to ulike antibiotikaklasser»). 
 
Det ble stilt spm ved hvorvidt ampicillin er aktuelt for Salmonella. Dette 
skal tas opp i NordicAST 
 
Det besluttes at tabellene skal endres slik at de midlene som har M 
kategori kommer først.  
 
Diskusjon rundt hva som skal stå i de tomme radene. Alternativer: 
strek, M3, kommentar ettersom det er ulike grunner til at de ikke har M 
kategori (noen fordi vi mener nok midler har M kategori, men dette 
middelet kan være like aktuelt - for eksempel der cefotaksim har M 
kategori og ceftriakson er blank-, andre fordi vi mener at middelet er 
lite aktuelt). Tabellen for primærhelsetjenesten har også noen som er 
merket med kommentar hvor de ikke anbefaler at middelet svares ut 
selv om det testes sensitivt, skal vi ha tilsvarende? Diskuteres videre per 
sirkulasjon og på neste møte i Trondheim. 
 

AS/IH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IHL, KWG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
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Flere midler skal ha egen kolonne for Øye, ferdigstilling av dette 
avventer til FHIs strategirapport fra 2018 foreligger. KWG følger opp 
dette. 
 
Midler som er testsubstans skal ikke ha M kategori (eks tetracyklin), det 
foreslås å lage en T kategori for testsubstans. De midlene som utledes 
fra et testsubstans skal kun ha M kategori, ikke kommentar om at de 
utledes. 
 
Det er lagt inn eget panel for endokarditt under Kingella kingae. AS og 
IT skal følge opp om dette er nødvendig.  
 
Anaerober skal deles inn i Gram-negative, Gram-positive og Clostridium 
difficile 
 
IH legger inn endringer og sirkulerer resistenspanelene på nytt 

 
KWG 
 
 
 
 
 
 
 
AS, IT 
 
 
 
 
 
IH 

8 Møteplan 2019/2020 
 

 Datoer for AFA møtet i Trondheim våren 2020 fastsettes til 24.-
25. mars 

o Følgende skal inkluderes i neste møteagenda: 
 Gjennomgang av hvordan brytningspunkter 

settes (ca 1 time) 
 Gjennomgang av ny I definisjon og ATU, og 

hvordan dette praktiseres på ulike laboratorier 
 AFAs anbefaling ang hvordan man bør 

håndtere/svare ut ATU 
 Aminoglykosid BP 
 Revisjon av AFA-kurset 
 Definisjon av ukomplisert UVI 
 Rapport fra ITs prosjekt 
 Videre arbeid med resistenspanelene 

 Tentativ dato for møte på Hdir høst 2020: 25. august 

 Dato for Kurs i Antibakterielle resistensmekanismer (Tromsø) er 
fra før satt til 19.-23. oktober 

AS 

9 Eventuelt 
 
AFAs bidrag til NORM dagen ble gjennomgått i punkt 4.2 
 
Leveringsvansker på cefotaksim. Anbefalt standard dosering 1gx3 i 
stedet for 2gx3 (dette også i tråd med EUCAST sin doseringstabell). 
Dersom den nye doseringen brukes skal det være nok cefotaksim til 
produksjonen er i gang igjen. 
HOD jobber for å utarbeide nasjonale løsninger ved legemiddelmangel 
 
 
 

AS 
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Mecillinam 
Behov for å oppdatere informasjonen om mecillinam i dokumentet 
«Peroral behandling av urinveisinfeksjoner med amoksicillin eller 
mecillinam: Farmakokinetikk og –dynamikk og konsekvenser for 
tolkning av resistensbestemmelse» 
Aktuelt for øvre UVI? Dosering 200 g x 3? AS og IT følger opp dette og 
vurderer om de også reviderer informasjonen om amoxicillin samt tar 
med amoxi-clav 
 
Hospitantprosjekt 
IT ønsker å gi en rapport om sitt prosjekt på brytningspunkter for 
peroral penicillin hos GBS, anaerober og stafylokokker på neste møte i 
Trondheim 

 
 
 
 
 
AS, IT 

 

 

Distribuert dato 15.12.19 
Godkjent dato 19.06.19 
Publisert dato 15.01.22 
Utarbeidet av Ingvild Haugan/Arnfinn Sundsfjord 

 

 

APPENDIKS 

 

Oppsummerte oppgaver: 

Send inn reiseregning snarlig Alle 

Forbered innlegg om definisjon ukomplisert UVI 
til møtet i Trondheim 

KT, PEA, PKK 

Forbered anbefalinger om besvaring ved ATU til 
møtet i Trondheim 

KWG, PKK, IT, IHL 

Lag oppsummering fra årets AFA kurs KWG, PEA 

Ta opp ampicillin ved Salmonella i NordicAST IHL, KWG 

Legge inn M kategorier for øye i 
resistenspanelene 

KWG 

Vurdere endokardittpanelet for Kingella kingae 
i resistenspanelene 

AS, IT 

Legge inn endringer i resistenspanelene og 
sirkuler for kommentarer 

IH 

 


