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REFERAT FRA AFA-MØTE 

Sted Digitalt møte Teams 

Tid Onsdag 25.11.20 – torsdag 26.11.20  

Tilstede Arnfinn Sundsfjord (AS) NFMM (og K-res) 

 Christoffer Lindemann (CL)  NFMM 

 Karianne Wiger Gammelsrud (KWG) NFMM 

 Iren Høyland Löhr (IHL) NFMM 

 Ingvild Haugan (IH) NFMM 

 Per Espen Akselsen (PEA) NFIM 

 Kristian Tonby (KT) NFIM 

 Per Kristian Knudsen (PKK)  NBF 

 Ida Tveter (IT) NFIM-hospitant 

 Morten Lindbæk (ML) ASP 

 Janne Møller Stray NFMM-hospitant 

 Hege Enger MRSA-referanselab 

 

 

 

 

AGENDA 

Sak Tema  Ansvarlig/ 

Oppgaver 

1. Velkommen  
AS ønsker velkommen.  

Kommentarer til agenda: PEA melder inn sak om doseringstabell til eventuelt 

AS 

 

2. Godkjenning av referat fra 2020-08-25 AS 

 Gjennomgang av oppgaver fra forrige møte 

Gjennomgang av tidligere distribuert referat. Godkjennes og publiseres. 

 

3. Administrativt AS 

3.1 Organisasjon  

  KT har formelt tatt over som kasserer, har fått tilgang til nettbank ol 

 KT har forespurt forrige kasserer om en oversikt over hvilke oppgaver 

som hører til rollen 
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3.2 Økonomi  

  HDIRs bevilning på 100000 NOK fortsettes 

 Vi bruker sannsynligvis ikke opp budsjetterte midler pga 

reiserestriksjoner 

 

 

4. Orienteringssaker  

4.1 Nytt fra EUCAST 

 Nye midler: 

o Meropenem-vaborbactam 

o Ervacyklin 

 Intraabdominale infeksjoner 

o Imipenem-relebactam 

 Relebactam har egen effekt mot pseudomonas, annet 

brytningspunkt enn imipenem alene 

o Delafloxacin 

o Lefamulin  

 MRSA middel, godkjent for samfunnservervet 

pneumoni 

o Plazomizin – har trukket sin søknad om markedsføring i 

Europa 

 Konsultasjoner 

o Fosfomycin PO brytningspunkter 

 Pga nye PKPD data 

 Effekt mot E. coli og noen få andre Enterobacterales 

 Ikke egnet mot Klebsiella 

o Fluoroquinoloner 

 Korrigert I 

o Achromobacter xylosoxidans 

 Usikkert om Maldi identifiserer riktig 

o Meningittbrytningspunkter 

o Brytningspunkter for Bacillus (unntatt anthracis) 

o Endringer for Pip/tazo for Enterobacterales 

 I kategori fjernes 

 Merinostudien viser at det ikke gå an å behandle med 

MIC 16 

 Brytningspunkt endres fra 8/16 til 8/8 for 

Enterobacterales. (pk/pd-brytningspunkt endres fra 4/16 

til 8/16) 

 ATU området reduseres 

 Standarddose endret til x 4, høydose endret til x 4 med 

3 timers infusjonstid, vil bli kommentert med at mindre 

alvorlig (for eksempel intraabdominale) infeksjoner kan 

behandles med x3 dosering 

 Pågående prosjekt 

o Brytningspunkter for Nocardia 

o Brytningspunkter for Vibrio 

o Brytningspunkter for C. diphteriae 

CL 
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  Eksisterende brytningspunkter for corynebakterier 

gjelder ikke for diphteriae 

 

 o Lappediffusjon for anaerober 

 Multisenterstdie på gang 

 Fortsatt åpent for laboratorier å melde seg på 

 Forhåpentligvis klar til ny tabell 2022 

o RAST for blodkultur 

 Prosjekt for å utvide inkubasjonstiden slik at skålene 

kan inkuberes videre dersom man ikke har tid til å lese 

av etter 8 timer 

 Zoominarer 

o 30/11: ATU 

 Ny brytningspunkttabell 2021 

o Enterobacterales: pip/tazo endres som nevnt over 

o Egne meningittbrytningspunkter innføres 

o Doripenem kommer tilbake pga fortsatt bruk  i Sør Afrika 

o Lefumalin kommer inn på noen mikrober 

o Enterokokker: Kommentar på moxifloxa for oral step down 

behandling av endokarditt (ECOFF basert brytningspunkt) 

o Viridans streptokokker: Kommentar på moksifloxacin og 

rifampicin for oral step down behandling av endokarditt 

(ECOFF baserte brytningspunkter) 

o Pretomanid 

 Nytt TB middel (delamanid/metronidazol-lignende) 

 Godkjent i EuropaStudier kun på MGIT, så 

brytningspunkter kommer ikke enda 

 

 

4.2 Nytt fra NordicAST 

 Har kun digitale møter. 

 NordicAST har startet en serie webinarer. Første webinar om 

brytningspunkttabellen, på fredag et webinar om ATU og ny I 

kategori, planlagt et 3. desember om RAST. All informasjon finnes på 

NordicAST hjemmeside. Der legges også ut opptak av webinarene. 

 NordicAST workshop 2021 utsettes fra mars til september. 

 IH skal sende ut påminnelse om webinarene til AFAs mailingliste 

 

KWG/IL 

 

 

 

 

 

IH 

5. Faglige innlegg MRSA  

5.1 MRSA 10-års materiale TG 

5.2 Oxacillin-susceptible MRSA (OS-MRSA) 

 

CGÅ 

6. Ukomplisert UVI CL 

6.1 Det planlegges artikkel til Tidsskriftet 

Representanter fra de som skriver nasjonale veiledere + AFA er med 

Gode holdepunkter for å behandle øvre UVI, UVI hos menn og UVI hos barn 

med midler som ifølge EUCAST skal brukes på ukomplisert UVI 

Utfordrende å finne formuleringer som tar høyde for dette 
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 Mangler epidemiologiske tall på afebril UVI hos menn 

Oslo legevakt kan se på sine data på dette. 

 

 Ved febril UVI hos menn er prostata involvert i >90% 

Norsk 10 års materiale: 730000 resepter for UVI hos menn, ca 7% endte med 

skifte av antibiotika. Dobbelt så høy risiko for bytte dersom selexid eller 

trimetoprim som primær behandling. 

Videre plan:  

Undersøk om Oslo legevakt kan finne data på afebril UVI hos menn 

Skrive artikkel (arbeidsgruppen, koordinert av CL) 

 

 

 

 

 

ML 

CL 

7. Enterokokker og trimetoprim 

 

JMS/AS 

 Nytt AFA dokument 

Kunnskapsbakgrunn: Resultat fra 3 studier viser at 31 av 38 ha effekt av 

trimetoprim ved enterokokk UVI, men 3 pasienter med enterokokk UVI 

behandlet med trimetoprim fikk enterokokkbakteriemi. Konsentrasjon av 

trimetoprim i urin er avhengig av folsyre i urin.  

 

AFA anbefaler at laboratorier besvarer trimetoprim hos enterokokker med 

kommentar ved påvist/ikke påvist ervervet resistens. 

Enighet om følgende anbefaling til kommentarer:  

 

Når det ikke er påvist ervervet resistens mot trimetoprim (sone≥21mm): 

 «Det er ikke påvist ervervet resistens mot trimetoprim, men terapisvikt kan 

likevel forekomme. Klinisk effekt kan kun forventes ved ukomplisert UVI.»  

Når det er påvist ervervet resistens mot trimetoprim (sone <21mm): 

«Det er påvist ervervet resistens mot trimetoprim. Klinisk effekt kan ikke 

forventes ved behandling med trimetoprim alene eller i kombinasjon med 

sulfametoksazol». 

 

 

8. Aminoglykosider AS 

 Gå gjennom notat, planlegge kommentarartikkel 

Det har ikke blitt tid til å lage notat, utsettes til neste møte 

 

 

AS 

9. Resistenskurset 2020 AS 

 Gjennomført digitalt resistenskurs høsten 2020 

Fungerte godt. Gode tilbakemeldinger fra deltagerne.  

 

 

10. Implementering av ny I og ATU  

 Gjennomgang av Questback 

 14 laboratorier har deltatt 

 7 ulike LIS system 

 Selektiv rapportering 

IT 
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 o 36% har implementert selektiv rapportering for 

primærhelstetjenesten, 1 lab hadde ikke og resten delvis 

 

 o Ca 50% har LIS system som ikke gir fullgod teknisk støtte for 

selektiv rapportering 

o 16% av de som har implementert selektiv rapportering har fått 

tilbakemeldinger fra rekvirenter. 

o Til rapport: Tilby deltagere at de kan ta kontakt med AFA for å 

undersøke om andre laber med samme LIS system kan veilede 

dem dersom de har funnet tekniske løsninger som støtter 

selektiv rapportering? 

 RAST 

o 65% har ikke implementert RAST, 28 har, resten delvis 

o 80% har ikke tekniske løsninger som støtter ulike 

avlesningstidspunkt osv 

o Det kommer frem at noen bruker egne, ikke validerte metoder.  

o AFA ønsker metode for RAST for ampicillin for E. coli for 

å unngå økt bruk av 3. gen cephalosporiner ved 

rapportering av RAST resultat. 

o Til rapport: AFA bør kommentere på at alle laboratorier bør 

bruke validerte metoder. AFA bør være tydelig på å anbefale 

labber å implementere RAST helt eller selektivt. 

 Ny I kategori 

o 80% har innført, ca 50% av disse bruker standardkommentar 

o En del rapporterer tilbakemeldinger fra rekvirenter, og inntrykk 

av at midler kategorisert med I ikke blir brukt. Andre 

rapporterer at implementeringen har gått fint. 

o CL har tatt på seg å lage en 2 minutters video med info om ny 

I, denne skal være ferdig i desember, denne vil bli distribuert av 

KAS, men kan også distribueres av andre. 

o Aktuelt å rapportere noe annet enn I? For eksempel I* med 

fotnote? 

o Til rapport: AFA bør kommentere at vi anbefaler alle labber å 

systematisk kommunisere ut betydningen av ny I til klinikere. 

 ATU 

o 80% har innført ATU, 14% ikke, resten delvis 

o 50% har LIS system som støtter dette 

o Flere strategier brukes: middelet rapporteres ikke, rapporteres 

R, kommenteres, retestes 

o Til rapport: Gi noen råd vedrørende håndtering av ATU 

(retesting kun ved mistanke om teknisk feil eller tilgang på 

gullstandard metode, ulemper med å rapportere R dersom 

pasienten behandles med middelet og har respons osv)? 

 Videre plan: 

o Innhente fra alle laboratorier 

o Lage rapport 

 

 

 

 

 

 

KWG/IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWG/IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWG/IT 

 

 

 

 

 

KWG/IT 

 

 

 

KWG/IT 
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11. 

 

Resistenspaneler for sykehus 

 

AS 

11.1 Gjennomgang av høringsrunde 

Generelt  

 Skal det rapporteres to virksomme midler for både IV og PO bruk? I så 

fall kan ciprofloksacin like gjerne være M1 for Enterobacterales. 

Legg inn kort info i ingress + fotnote under relevante tabeller (for 

eksempel for Enterobacterales) om at 1 PO middel er nok dersom man 

har to IV midler.  

Enterobacterales 

 Aztreonam er M1/M2, men er ikke inkludert i antibiotikaveilederne. 

o Lite engasjement for aztreonam blant klinikere, lite i bruk.  

o Godt økologisk middel for gram negative bakterier, og kan 

erstatte cefalosporiner. 

o Vi beholder aztreonam i panelene. 

 Bør sykehuspanelene også ha fotnote U for urinpanel som i panelene 

for allmennpraksis? 

Legg inn en fotnote for hele panelet om at visse midler har 

brytningspunkter for ukomplisert UVI eller legg inn U og Ø i 

sykehuspanelene. 

 IV vs PO når disse har ulike brytningspunkter, bør disse spesifiseres i 

tabellen? 

Legg inn en kommentar om at noen av midlene har ulike 

brytningspunkter ved PO og IV administrasjon i ingressen. Labene må 

selv spesifisere i besvaring til rekvirent. 

 Gi ut amoksicillin også ved andre materialer enn urin? Støttes ikke, for 

usikkert mtp tilgjengelige PKPD data. 

 Endre pip/taz til M2? Vi mener pip/taz bør kunne velges foran 

cefalosporiner og beholder M1. 

 Kommentar til gentamicin? Hører ikke til i tabellene. Forslag til 

kommentar publiseres i eget dokument. 

Acinetobacter 

 Endre ciprofloksacin fra M1 til M2? Har få alternativer og vil ha liten 

konsekvens for antibiotikaforbruk, beholder M1. 

Helicobacter pylori 

 Bør alle midler være M1? Vi ser ikke grunn til å fravike fra prinsippet 

om å svar ut utvidet panel ved resistens her. 

Haemophilus influenzae 

 Bør meropenem være M3 (på generell)? Støttes. 

Meropenem endres til M3 i tabellen 

Endrer samtidig cipro på spinalvæske til M1 fordi cipro blir tatt med i 

nasjonale retningslinjer. 

 Bør både cefotaksim og ceftriakson være M2 fordi det finnes 

ceftriaksonfølsomme og cefotaksimresistente stammer? 

Ceftriakson endres til M3. 

 

 

 

 

 

IH, AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IH, AS 

 

 

 

IH, AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IH 

 

 

 

IH 
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  Bør aztreonam med? –nei, har ikke brytningspunkter 

 Hvorfor er ciprofloksacin med i spinalvæskepanelet. Det er få 

alternativer ved penicillin straksallergi. Må bruke høyeste dose. 

Få/ingen sykehus har moksifloksacin i beredskapslageret. Noen 

sykehus har levofloksacin. Ciprofloksacin blir derfor det anbefalte 

fluoroquinolon i retningslinjene. 

Pasteurella multocida 

 Endre ciprofloksacin og doxycyklin til M2? Ciprofloksacin + 

klindamycin er anbefalt behandling ved penicillinallergi. Denne 

anbefalingen har ikke blitt revidert siden 2012. Støttes på bakgrunn av 

at dette fortsatt er anbefalt behandling. 

Endre ciprofloksacin og doxycyklin til M2 

Moraxella 

 Hvorfor prioriteres pip/taz høyere enn cefotaksim? Økologisk bedre. 

Men cefotaksim er et mer aktuelt middel i luftveier. I reviderte 

nasjonale retningslinjer for sykehuservervet pneumoni er cefotaksim 

anbefalt som standardbehandling ved komplisert og pip/tazo som 

standardbehandling ved komplisert pneumoni.  

Vi beholder i første omgang vår prioritering for å sende et signal om at 

pip/taz bør foretrekkes, drøftes videre av PEA, KT, AS 

Meningokokker 

 Hvorfor ciprofloksacin? Ciprofloksacin er et alternativ til behandling 

ved penicillinallergi, kommer også inn i nasjonale retningslinjer. 

Beholdes som M1. 

Stafylokokker 

 Hvorfor ikke PO penicillin og amoksicillin? Det har blitt gjort 

endringer i EUCAST brytningspunktene etter 

primærhelsetjenestepanelene ble endret.  

Amoksicillin for barn: inn som M2. Fotnote på amoksicillin for 

voksne. Usikker klinisk effekt med PO penicillin selv om S kan 

avledes fra IV penicillin, kommentar om dette i fotnote. Vi holder på å 

ikke svare ut PO penicillin. Panelene for primærhelsetjenesten må 

endres (ble laget før kommentarer ble lagt til i EUCAST tabellen). NB 

dette gjelder S. aureus, ikke KNS. 

 Hvorfor er ikke gentamicin M1? 

Antagelig avglemt. Gentamicin legges til som M1. 

Div midler i urinpanelet må merkes med U. 

 Kan doksycyklin tas med som M2 mtp uretritt? Studier har vist at 

tetracykliner har veldig dårlige effekt i urinveier pga utskillelse i galle. 

Betahemolytiske streptokokker 

 Hvorfor ikke noe PO penicillin på GBS 

 Antagelig avglemt. Amoksicillin legges inn som M1 for GBS. 

Viridans streptokokker 

 Hvorfor er cefuroksim med, ofte R dersom peg er R.  

 Støttes. Cefuroksim fjernes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IH 

 

 

 

 

PEA, KT, 

AS 

 

 

 

 

 

 

IH 

 

 

 

 

 

IH 

 

 

 

 

IH 

 

 

IH 
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Enterokokker 

 M2 på vankomycin har feil farge. 

  Endres til M1 for å følge prinsippet om minimum S for 2 

antibiotikagrupper? 

 Hvorfor ikke amoxi på generell. Kan avledes fra ampicillin. Usikkert 

om alle vet at denne kan avledes. 

 Amoksicillin tas med på lik linje med ampicillin. 

 Kan Ciprofloksacin endres til M2 (urin)? 

 Ciprofloksacin endres til M2 i urin 

IH 

 

 

 

IH 

 

IH 

11.2 Spørsmål som dukket opp under gjennomgang 

 

Enterobacterales  

 Cefaleksin inn som middel (M2) ved Enterobacterales i urin 

(ukomplisert UVI). Er inkludert i div europeiske guidelines (NICE 

mm)  

Sjekk dokumentasjon (også for øvre UVI).  

 Fosfomycin står som både IV og PO.  

Samles på samme måte som amoxi/clav og innlemmes i generell 

kommentar + legg på U i urinkolonnen. 

 Det er kommet nye midler for multiresistente bakterier. 

Disse må inn i panelene (cefiderocol, imipenem-relebactam) som M3 

Ta med generell kommentar i ingress. 

Haemophilus influenza 

 Ta med pip/taz som M2 

Pseudomonas 

 Nye midler.  

Disse bør inn i panelene: Cefiderocol, meropenem-avorbactam, 

imipenem-relebactam 

Acinetobacter  

 Cefiderocol, imipenem-relebactam må inn i panelene 

Salmonella, Yersinia, Shigella 

 Skal ampicillin være med for Salmonella? EUCAST spesifiserer ikke 

at ampicillin ikke kan brukes, men ikke nevnt i rasjonaledokumentet. 

NordicAST har spesifisert hvilke enterobacterales ampicillin kan 

brukes mot. NORM rapporterer ampicillin følsomhet. Aktuelt som per 

oral hale? Vi tar ikke med ampicillin pga usikker klinisk nytte og 

kunnskapsgrunnlag 

Kingella 

 Cefaleksin er godt dokumentert og anbefalt i pediatrisk veileder, kan 

antagelig anses S så lenge penicillin er S. 

 Amoxi/clav kunne vært alternativ, men der får man ikke etablert 

metode pga direkte effekt av både amoksicillin og clavulansyre så 

brytningspunkter mangler 

 

 

 

 

 

 

 

IH, AS, CL 

 

IH 

 

 

IH, AS 

 

 

IH 

 

IH 

 

 

IH 
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Anaerober 

 Finnes ikke brytningspunkter for fenoksymetylpenicillin. Bør man da 

gi ut amoksicillin for PO alternativ i penicillingruppen? Ikke regel om 

at Amoksicillin PO ikke kan utledes fra penicillin IV, men det finns  

 

 

  slik regel for penicillin PO. Samtidig er egentlig er også amoksicillin 

BP basert på IV behandling. 

 Endre meropenem til M2 av økologiske hensyn 

 Amoxi/clav bør være med mtp blandingsinfeksjoner 

Stafylokokker 

 Slå sammen kolonner for barn/voksne? 

 Endre fra dicloksacillin til oksacillin (som overordnet middel) 

Betahemolytiske streptokokker 

 Dikloksacillin endres til M1 (unntatt GBS) 

 Vurder presisering av at GBS skiller seg ut 

Pneumokokker 

 Sett in MS på PRP (nederste rad) 

Listeria 

 Spm om gentamicin inkluderes i kombinasjonsbehandling ved 

meningitt/sepsis. Skal ikke lenger stå som en direkte anbefaling i 

nasjonale retningslinjer, men er med som mulighet. Er med i en del 

lokale retningslinjer. Finnes ikke brytningspunkter. 

 Gentamicin tas med 

Enterokokker 

 Bør moxifloksacin inn fordi det kan bli aktuelt som PO hale ved 

endokarditt? EUCAST kommer med brytningspunkter i neste tabell. 

 Innføres som M3 

Aerokokker 

 Bør amoksicillin inn som PO alternativ? 

 Amoksicillin tas med på lik linje med ampicillin 

Corynebakterier 

 Ingen merknader 

 

Barn og amoxi/clav ved LVI 

 Protrahert bakteriell bronkitt anbefales behandlet med amoxi/clav. 

Tabellene 

 Fjern rader med midler som ikke vurderes 

 Forslag om at KT, PEA og AS går gjennom cefotaksim vs pip/taz 

(Moraxella, pneumokokker, Haemophilus) og avgjør M kategorisering 

og prioriteringsrekkefølge på midlene.  

 

 

 

IH 

 

 

IH 

 

 

IH 

 

IH 

 

 

 

 

IH 

 

 

 

IH 

 

 

IH 

 

 

 

 

IH 

KT, PEA, 

AS 

 

12. AFAs hjemmeside AS 

 Tilgang til hjemmesiden skal være grei 
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13. Møteplan 2021 AS 

 Satser på å ta neste todagersmøte høsten 2021 fordi vi ikke forventer å kunne 

ha fysiske møter vårsemesteret 2021. Planlegger to digitale møter ila våren. 

 AFA møte vår 2021 

o To digitale møter: 10/3/21 og 12/5/21 

 AFA møte august 2021 

o Onsdag 25/8/21 

 AFA kurs høst 2021 

o Slutten av oktober/starten av november 

 AFA møte november 2021  

o Todagers møte, datoer avgjøres senere 

 

 

14. Eventuelt  

14.1 

 

 

Doseringstabell 

 PEA presenterer utkast til innhold som bør med i ingressen til AFAs 

doseringstabell. 

 PEA leder arbeidsgruppe. IT, KWG og CL er med i arbeidsgruppen. 

De lager et utkast som sendes til høring i AFA innen 10. januar. 

Ferdigstilles innen 1. februar 2021. 

 

 

 

 

 

PEA, IT, 

KWG, CL 

14.2 Fosfomycin 

 EUCAST foreslår å endre brytningspunkter til fosfomycin til 8/8 basert 

på PKPD studier. Middelet vil samtidig nå kun gjelde for E. coli.  

 AFA stiller seg bak dette. 

 

CL 

14.3 Organisering av AFA fremover 

 KWG er i utgående termin, men vil gjerne fortsette. AFAs anbefaling 

til HDIR er at hun fortsetter. AS snakker med NFMM v/leder Tore 

Lier om hvordan dette skal gjøres formelt. 

 LHO har siste termin i AFA, NITO skal foreslå erstatter. 

 IT har vært hospitant i snart to år, det er avtalt forlengelse med ett år. 

 JMS er oppnevnt for ett år, mulighet for ett års forlengelse. 

 AS sender epost til NFMM ang JMS, KT sender epost til NFIM ang IT 

 AFA skal anbefale forlengelse av PKK ila våren 2021 

 AS undersøker med ASP om ML skal fortsette 

 IH skal få tilgang til gamle AFA dokumenter (sky og evt minnebrikke) 

AS 

 

 

AS 

 

 

 

 

AS, KT 

 

AS 

KWG 
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REFERAT 

Distribuert dato 09.12.20 

Godkjent dato 18.12.20 

Publisert dato 15.01.22 

Utarbeidet av Ingvild Haugan/Arnfinn Sundsfjord 

 

Oppgaver Innen Hvem 

Sende ut påminnelse om webinarene til AFAs mailingliste 1/12/20 IH 

Undersøk om Oslo legevakt kan finne data på afebril UVI hos 

menn 

Skrive artikkel  

 ML 

CL (koordinator), 

KT, PKK, KWG, 

Nils Grude 

Lage notat vedr aminoglykosider Neste møte AS 

Questback: Innhente svar fra flere laboratorier, lage rapport. Neste møte KWG, IT 

Gå gjennom dokumentasjon for cefaleksin ved UVI  7/12/20 CL, AS, IH 

Gå gjennom cefotaksim vs pip/taz for Moraxella, pneumokokker 

og Haemophilus mtp M kategorisering og 

prioriteringsrekkefølge 

7/12/20 KT, PEA, AS 

Gjøre endringer i brytningspunkttabellen som avtalt på møtet 11/12/20 IH, AS 

Lage utkast til doseringstabell som sendes til høring i AFA 22/1/21 PEA, IT, KWG, CL 

Ta kontakt mtp å beholde KWG, JMS og ML utover denne 

perioden 

 AS, KT 

Skaffe IH tilgang til gamle AFA dokumenter  KWG 


