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REFERAT FRA AFA-MØTE 

 

Sted Teams 

Tid Tirsdag 09. november kl. 1000-1400  

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

 Christoffer Lindemann (CL)  NFMM 

 Iren Høyland Löhr (IHL) NFMM 

 Karianne Wiger Gammelsrud (KWG) NFMM 

 Ingvild Haugan (IH) NFMM 

 Per Espen Akselsen (PEA) NFIM 

 Kristian Tonby (KT) NFIM 

 Per Kristian Knudsen (PKK)  NBF 

 Morten Lindbæk (ML) ASP 

 Alexander Husby Albertsen (AHA) NITO 

 Cecilie Torp Andersen (CTA) RFM 

 Ida Tveter (IT) NFIM-hospitant 

 Janne Møller Stray (JMS) NFMM-hospitant 

 

 

 

AGENDA 

 

Sak Tema  

1. 
 
 

Velkommen 
AS ønsker velkommen. 
Forrige referat godkjent på sirkulasjon 

AS 

2. 
2.1 

Administrativt 
IT avslutter som hospitant for NFIM 

AS 

AS 

 KT tar opp behov for ny NIFM hospitant på neste styremøte i NFIM KT 

2.2 
2.3 

JMS fortsetter som hospitant for NFMM minimum ut 2022 
AS, CL og IH skal organisere Sharepoint januar 2022 
 
 

 

IH, AS, CL 
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3. Orienteringssaker  

3.1 Nytt fra NordicAST IL 

  Kun digitale møter 

 Høy deltagelse på digitalt seminar september 2021 

 

  Planlagt fysisk møte i København 29-30. november 2021 – 
brytningspunkttabellen er hovedsak. Dette blir siste møte med IL i 
NordicAST.  

 

  Planlegger ordinær fysisk workshop i Gøteborg i 2022 (25/5-28/5)  

   

3.2 Nytt fra EUCAST CL, AS 

 Kun digitale møter  

 Jobber med brytningspunkttabell versjon 12  

 Konsultasjoner   

  Anaerober: Foreslåtte MIC brytningspunkter basert på ECOFF da både 
kliniske- og PK/PD studier mangler. Klindamycin BP i parentes. 
Sonebrytningspunkter kommer. PEA spiller inn at det er fare for økt 
meropenembruk. CL mener det antagelig ikke utgjør et stort problem 
ettersom få mikrober vil ha MIC over ECOFF.  
Planlegge webinar på temaet til 2022 

 Vibrio sp. Brytningspunkter laget. Godt datagrunnlag.  

 Aminopenicilliner og enterobacterales: Flere brytningspunkter er 
bestemt. Gode PK/PD data. Utført nye Monte Carlo simuleringer 
basert på gamle data. Egne BP for UVI (komplisert og ukomplisert), IV 
og PO. BP og doseringsanbefalinger vil ikke endre norske 
terapitradisjoner 

 

 

 

 

CL, AS, IH 

  Colistin: BP i parentes.   

 AFA støtter konsultasjonene  

   

3.3 Nytt fra K-res AS 

  HOD gjennomgår de nasjonale referansefunksjonene og det er 
foreslått en nettverksmodell, men det forventes ingen endring i KRES 
finansiering i 2022 

 

  K-res har gjort opp et materiale på Enterobacter cloacae mtp å sette 
strengere kriterier for innsending av meropenemresistente stammer 
til referanselab – det vil bli anbefalt å sende inn kun de med mm sone 
≤24 mm 

 

 

  Enterokokkstammer helgenomsekvensert, K-res undersøker nytten av 
helgenomsekvensering i utbruddssammenheng i samarbeid med 
referanselaboratoriene i Danmark, Sverige og Finland. Skal utvide til 
gram negative bakterier.  
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  K-res har gått gjennom metoder i digitale møter med laboratorier 
etter at de har fått utsendt problemmikrober – god tilbakemelding fra 
deltagende laboratorier 
 
 

 

 

 

3.4 Nytt fra KAS PEA 

  Oppfølgingsmøter med sykehusene, møter 1 og 2 er gjennomført i 19 
av 23 sykehus, og de kommer gjennom alle sykehusene ila 2021 

 

 Planlegger et tredje møte hvor sykehus med samme utfordringer 
møtes i grupper 

 

  Retningslinjene: Kommet langt i revisjonene, men noen er forsinket 
pga sykdom  

 

 Sepsis: Kontrovers med aminoglykosider, ett redaksjonsmedlem har 
trukket seg 

 

 Gammel lommeutgave trekkes tilbake fordi mye av innholdet har blitt 
oppdatert 

 

 Planlegger å lage et 2 siders brettbart ark med viktige punkter fra 
retningslinjene, dette kan brukes til å deles ut på introduksjonskurs og 
lignende 
Kapitlet om særlig multiresistente bakterier blir ikke videreført 

 

 Retningslinjene vil komme som  app  

 Nytt kapittel om håndtering av mulig penicillinallergi er under arbeid  

  Videre finansiering av KAS er usikker med tanke på foreslått ny 
nettverksmodell nå ny handlingsplan for referansegrupper kommer 
fra HOD 
 
 
 

 

3.5 Nytt fra ASP ML 

 ML presenterer rapport fra RAK og RASK  

  RAK  
o Variasjon i antibiotikabruk blant allmennleger tyder på 

forbedringsmuligheter 
o Engelske studier tyder ikke på at lavforskrivningspraksiser øker 

komplikasjoner/innleggelser – foreløpig lite data fra Norge 
men de tyder på det samme 

o Gjennomført 15 timers kurs inkludert 3 e-læringskurs med 
allmennleger i deres smågrupper 

o Laget «antibiotikagri resept» som inneholder informasjon til 
pasient om forventet varighet, råd vedrørende 
symptomlindring med mere 

o Ca 50% av alle fastleger var på meldt RAK 
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 o Resultater: 10% redusert antibiotikabruk blant deltagende 
allmennleger, 10% relativ økning av smalspektret penicillin 

o Videre plan: Lage permanent kvalitetsforbedringssystem med 
15 timers klinisk emnekurs for smågrupper. Nye kurs årlig med 
fokus på ulike infeksjoner. Skal være klart til 2. kvartal 2022. 
Allmennleger skal ha mulighet til å hente ut rapporter på egen 
antibiotikaforskriving. 

 

 

  RASK 
o Enorm variasjon i antibiotikabruk mellom sykehjem tyder på 

forbedringsmuligheter. 
o Mye bruk av urinveisantibiotika i sykehjem. Min 50% av 

sykehjemsbeboere har asymptomatisk bakteriuri. 
o Oppstart 2016, introdusert i 14 av 19 fylker, 80-100% av 

inviterte sykehjem har deltatt 
o Laget antibiotikarapport med statistikk over sykehjemmenes 

antibiotikainnkjøp, sammenligner med andre sykehjem i 
fylket, kursdag for leger og sykepleiere, 
punktprevalensregistreringer, oppsummeringskonferanse 
etter 6-12 mnd 

 

 o Resultater: Reduksjon i 16,4% i snitt, særlig urinveisantibiotika  

 o Videre plan: Lage permanent ordning. Sykehjem skal kunne 
hente ut rapport med statistikk over sykehjemmenes 
antibiotikainnkjøp.  

 

 o Arrangere fagdag, videreutvikle E-læringskurs, NOIS-PIA med 
hyppige registreringer 

 

  Planlegger en intervensjon rettet mot leger på legevakt  

 AFA ønsker et innlegg om registerstudier til vårmøtet ML 

   

3.6 Nytt fra RFM CTA 

  Brytningspunkter for sopp er nå tilpasset de nye SIR definisjonene  

  Referanselaboratoriet har deltatt i nye behandlingsanbefalinger for 
soppinfeksjoner 

 

  Har arrangert første obligatoriske soppkurs for LIS i mikrobiologi 
(digitalt) 

 

  Forskningsprosjekt finansiert av NFR  (navazol) på resistent mot azoler 
sammen med veterinærinstituttet, kreftforeningen, mattilsynet mfl 
har fått midler til stipendiatstilling på referanselaboratoriet for sopp, 
Ida Skaar (veterinærinstituttet) er prosjektleder 

 

  Etterspør forbrukstall på antimykotika i NORM rapporten (som 
tidligere) 

 

  
 

 

Kommentert [AS1]: Lag kulepunkter for at det skal bli 
oversiktlig.  
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4 Oppfølging av saker fra forrige møte  

   

4.1 Doseringstabell er publisert PEA/AS 

 Nyhetssak er delt på AFA sin hjemmeside og kommer på antibiotika.no etter 
antibiotikauka. IH skal publisere på MikInfo 

 

IH 

4.2 Pivmecillinam PEA 

 PEA presenterer utkast til artikkel om pivmecillinam ved komplisert UVI. Spørsmål 
om hvem som bør være medforfattere, evt hele AFA, Nils Grude, Niels Frimodt-
Møller. PEA følger opp med utkast til første halvdel av februar 2022. Alle oversender 
relevant litteratur til PEA. CL undersøker muligheter for PK-PD analyser fra 
representant i EUCAST. AS undersøker PK-PD analyser fra Niels Frimodt-Møller 

 

PEA, AS, KT, 

KWG, ML, 

PKK 

   

4.3 Notat vedrørende bruk av aminoglykosider ved blodbaneinfeksjoner/sepsis JMS 

 JMS har utført et litteratursøk og gått gjennom titler/abstracts, står igjen med 
8 mulig relevante artikler. Skal utføre utvidete søk og søke i flere databaser. 
JMS kaller inn subgruppe etter hun er ferdig med litteratursøk og 
gjennomgang (PEA, CL, KT, KWG, AS) 

 

 

JMS 

4.4 Utkast til informasjon vedrørende Cefaleksin ved UVI/ kronikk(er) på 
ukomplisert UVI 
Det er vanskelig å få ut kronikker i Tidsskriftet for tiden – annen form som 
debattartikkel bør vurderes 

CL 

 Besluttes å avvente til etter publisering av artikkel på pivmecillinam og UVI  

 Bør få bedre avklaring av hva vi ønsker å formidle  

 Vurdere om det finnes nok litteratur på cefaleksin til å publisere i Tidsskriftet 
eller om det bare holder til et notat på AFAs hjemmesider 

 

 Utsettes til møtet i mars 2022. Koordineres av CL. CL 

4.5 Oppsummeringsdokument fra questback rapport IT 

 IT presenterer et 1 sides oppsummeringsdokument fra 
questbackundersøkelsen for publisering på AFAs hjemmeside 

 

 Planlegger ny questbackundersøkelse, jobbes med i 2022, særlig for å 
undersøke implementering av RAST og selektiv rapportering (også nå til 
sykehuspanelene) 

KWG 

   

    

5 AFA kurs vår 2022 KWG 

 Dato er satt til 11.-12./1/21. KWG presenterer program og forelesere.    

 KWG informerer om kurset på MikInfo  

 KWG sender program og info til AS for distribusjon via K-res KWG 

 KT kontakter forrige kasserer (RR) for detaljer om påmelding og betaling  
 

KT 
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6 Møteplan 2021/2022  

 Fysisk 2-dagers møte vår 29-30/3 2022  

 IH sender Doodle for digitalt møte 6.8. eller 9. juni og dagsmøte på HDIR 
22.23.24. eller 25. august 

IH 

 

Distribuert dato 10.11.21 
Godkjent dato 17.11.21 
Publisert dato 15.01.22 
Utarbeidet av Ingvild Haugan/Arnfinn Sundsfjord 

 
 

Oppgave Innen Hvem 

Ta opp behov for ny NIFM hospitant på neste 
styremøte i NFIM 

Neste møte KT 

AS, CL og IH skal organisere Sharepoint januar 
2022 

10. januar 2022 AS, CL, IH 

Gjøre klar Sharepoint for resten av AFA Neste møte IH 

Planlegge webinar om resistenstesting av 
anaerobe bakterier til 2022 

Neste møte AS, CL, IH 

Lage innlegg om registerstudier  Neste møte ML 
 

IH skal publisere nyhet om doseringstabell på 
MikInfo 

19/11/21 IH  

Sende inn litteratur til PEA vedr pivmecillinam og 
komplisert UVI 

2021 AS, KWG, KT, PKK, ML 

Utkast til pivmecillinam artikkel Første halvdel februar 
2022 

PEA 

Undersøke PK-PD analyser fra N Frimodt-Møller 2021 AS 

Gjøre ferdig litteratursøk på aminoglykosider ved 
BSI/sepsis. Kalle inn til subgruppemøte etterpå  

Ubestemt JMS 

Vurdere form og innhold til informasjon rundt 
cefaleksin ved UVI.  

Etter neste møte CL (koordinator) 

Planlegge ny questbackundersøkelse til slutten av 
2022. 

Høst 2022 KWG 

informerer om AFA kurset på MikInfo og send 
program og informasjon til AS for distribusjon via 
K-res 

Snarlig KWG 

Kontakte forrige kasserer (RR) for detaljer om 
påmelding og betaling til AFA kurs 

Snarlig KT 

Lage Doodle for digitalt møte 6.8. eller 9. juni og 
dagsmøte på HDIR 22.23.24. eller 25. august 

19/11/21  IH 

 


