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REFERAT FRA AFA-MØTE 10. mars 

Sted Digitalt møte Teams 

Tid Onsdag 10. mars 2021 kl. 1000-1500  

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

 Karianne Wiger Gammelsrud (KWG) NFMM 

 Ingvild Haugan (IH) NFMM 

 Per Espen Akselsen (PEA) NFIM 

 Kristian Tonby (KT) NFIM 

 

Per Kristian Knudsen (PKK)  

Morten Lindbæk (ML) 

Ida Tveter (IT) 

NBF 

ASP 

NFIM-hospitant 

 Janne Møller Stray (JMS) NFMM-hospitant 

Forfall:  
Iren Löhr (IL) 

Christoffer Lindemann (CL) 

NFMM 

NFMM 

 

AGENDA 

Sak Tema Oppgaver 

1. Velkommen (AS) 
AS ønsker velkommen. 

 

2. Kort gjennomgang av forrige referat (AS)  

 Referat er fra før godkjent ved sirkulasjon  

 Ved gjennomgang av oppgaver fra forrige referat ses at alle punkter fra forrige 

møte er ivaretatt unntatt «Gå gjennom dokumentasjon for cefaleksin ved UVI» 

- oppgave videreføres 

PEA informerer om at noen bruker cefaleksin som profylakse 

 

 

AS, CL, IH 

 

3. Ukomplisert UVI (ML)  

 ML, CL, KWG, PEAK, PKK, KT og SH (Sigurd Høye) har startet på et 

dokument som er utgangspunktet til en kronikk til tidsskriftet 

Kronikken skal:  

 Utdype kategoriene ukomplisert/komplisert UVI, febril/afebril UVI, 

øvre/nedre UVI 

 Være en helhetlig vurdering for alle typer per oral behandling 

 Avklare hvem som styrer indikasjoner for bruk av midlene (EMEA og 

SLV) 

 Fokusere på empirisk behandling, ikke spesifikke species  
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 Gjøre en vurdering av amoksi/klav ift PK/PD 

 Nevne UVI på sykehjem spesielt, vurdere å ta med resistensforhold 

 Vurdere cefaleksin vs amoksi/klav ved behandling av UVI hos barn 

 Ta med per oral hale 

 Argumentere for at forskning som kan gi kunnskapsgrunnlag for norsk 

antibiotikatradisjon bør prioriteres og finansieres 

ML skriver et referat fra diskusjonen rundt kronikken som distribueres for 

kommentarer. Tar deretter punktene opp i arbeidsgruppa. Taes opp på neste 

AFA-møte. 

 

 

 

 

 

 

ML 

4 Doseringstabell (PEA) 

PEA går gjennom de ulike medikamentene  

Noen forhold gjelder spesielt for Norge: 

Penicillin  

Anbefaler å opprettholde høy penicillindosering som er tradisjon i Norge. 

Dette gjør det mer sikkert ved behov for forskyving av dosering. Ved å 

redusere dose risikerer man også lavere tillit til penicillinbehandling og 

overgang til bredspektrede alternativer.  

Amoksi/klav 

Amoksi/klav dosering (høy dosering) er ikke tilgjengelig i Norge, og norsk 

anbefaling blir derfor lavere men x 4 i stedet for x 3. Bør amoksicillindosering 

samstemmes med amoksi/klavdosering, eller anbefales i en høyere dosering x 

3 for å samstemmes med EUCAST?  

Kloksacillin 

Åpne for dosering 2g x 6? Høydose kan være aktuelt i få spesielle kliniske 

tilfeller, legg ved kommentar om dette? 

Pivmecillinam 

Skal vi ta med dosering for andre indikasjoner enn cystitt (øvre UVI)? 

200 mg x 3 bør være normaldose, ikke 200-400 mg x 3 

Ciprofloksacin oral 

EUCAST har ikke dosering for nedre UVI, tas likevel med i tabellen fordi det 

er i bruk. 

Levofloksacin  

Brukes i Norge først og fremst ved Legionellainfeksjoner. Dosering ved 

Legionella kommenteres i boksen. Det angis derfor ingen standard/høydose i 

tabellen. 

Vankomycin  

EUCAST angir flere alternativer. AFA bør anbefale 15-20mg/kg x 2. Etter 

hvert lenke til nye doseringsanbefalinger fra OUS.  

Erytromycin  

Skille mellom base (for eksempel EryMax) og suksinat (for eksempel 

Abboticin).  

Klindamycin  

Hva bør anbefales som normal dosering? Felleskatalogen anbefaler 150 mg x 

4, i Sverige brukes 300 mg x 3, i ASP retningslinjer varierer dosering mellom 

ulike indikasjoner. AFA anbefaler 300 mg x 2-3 i lav dose, og 300 mg x 4 i 

høydose. 
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Moderat postantibiotisk effekt som legger til rette for dosering x 2 

Metronidazol IV 

Lang halveringstid (8 timer). Tradisjon for x 1 administrasjon i Norge, 

EUCAST anbefaler x 3. Parasittsykdommer eneste indikasjon for høydose 

(finnes ikke I kategori)?  

Generelt  

Vurder å ta med i innledningen at standard infusjonstid er 20-30 minutter og at 

det vil bli kommenter i tilfeller hvor det skal være lengre infusjonstid 

Bør evt nevnes i innledning at dosering i noen tilfeller bør endres i 

behandlingen av kritisk syke, og ved spesielle infeksjonsfokus (for eksempel 

CNS)  

Høyere dosering ved meningitt bør stå i kommentarboks der relevant 

Bør hente inn kommentarer fra folk utenfor AFA når dokumentet er nærmere 

ferdigstillelse. 

PEA reviderer dokumenter og sender det ut til høring hos AFAs medlemmer 

før påske med svarfrist 15.04.21 

Ferdigstilling av dokumentet til neste AFA møte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA (koor), 

IT, KWG 

5 

5.1 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

5.3 

Aminoglykosider og bakgrunn for endringer i EUCAST (AS) 

EUCAST rasjonale for endringer (AS):  

USCAST dokument med PK/PD som har vektlagt nyere dyreforsøk som viser 

at AUC/MIC er beste modell fremfor eldre kliniske studier som har vist at 

Cmax/MIC er beste modell. EUCAST tolker villtype Enterobacterales f.o.m 

MIC 2 og nedover. PK/PD beregningene har vist dårlig måloppnåelse ved 

MIC 2. Villtypen kan tolkes annerledes avhengig av om man tolker 

variasjonen som biologisk eller teknisk betinget. 

Barn (PKK):  

God dokumentasjon mangler. Lang erfaringsbasert kunnskap tilsier at 

aminoglykosidene fortsatt bør stå sentralt i både empiriske og definitive 

behandlingsregimer. Best dokumentasjon ved infeksjoner hos nyfødte. Flere 

studier er på gang for å underbygge bruk av aminoglykosider hos nyfødte. 

Kunnskapsgrunnlag for effekt av aminoglykosider ved alvorlige infeksjoner 

(PEA): 

PEA oppsummerer kunnskapgrunnlaget. Norske og nyere studier bør 

vektlegges. Gamle studier irrelevante pga endring i døgndose mm. 

Metaanalsyer inkluderer studier som ikke tilfredsstiller dagens krav, og har 

veldig ulik doseringspraksis. 

RCT av Torfoss et al (2017): Sammenligner penicillin + aminoglykosid med 

meropenem. Noen flere døde i ag gruppen, men ikke av gram negativ 

infeksjon, årsak til differanse usikker. Wathne et al (2019): Lavere dødelighet 

hos pasienter som fikk behandling etter retningslinjen. Rask de-eskalering 

gjennomføres i klinisk praksis. Sigurdadottir et al (2005) fant at ingen med 

nøytropen feber døde av gram negativ infeksjon under behandling med 

penicillin + ag. 

Funn i norske studier bør vektlegges pga sammenlignbarhet. Vektlegge også 

de skotske, danske og svenske (2020) studiene.  
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Hvordan skal AFA anbefale at laboratoriene kommenterer gentamicin som 

ivaretar norsk behandlingspraksis? 

Gå gjennom vektlagte studier i mer detalj, ta dette i arbeidsgruppa, og 

presentere en konklusjon på neste møte. 

 

AS, PEA, 

CL, KWG, 

KT, PKK 

6 Deltagelse på NFMMs webinar/årsmøte (AS) 

Det er etterspurt deltagelse fra AFA i en «meet the experts» sesjon fra AFA på 

NFMMs årsmøte med webinar. Tema: bortfall av brytningspunkter for 

Enterobacterales og aminoglykosider. AS og PEA kan stille, med forbehold 

fra CL. AS bekrefter datoer til NFMM. 

 

 

 

AS 

7 Questback (KWG) 

Alle laboratorier (20) har svart. Det finnes 8 ulike LIS systemer. Et mindretall 

laboratorier har implementert RAST. De fleste har implementert ny I kategori 

og ATU. 

Rapporten (PPT presentasjonen) distribueres til alle medlemmer i AFA etter 

møtet. Endelig rapport gjøres ferdig til 15. april og distribueres til AFAs 

medlemmer for kommentarer. Publiseres etterhvert på AFAs hjemmeside som 

et 1 sides dokument og PPT presentasjonen som vedlegg. 

 

 

 

 

 

KWG, IT 

9 Nytt fra EUCAST (AS) 

 Planlagt større gjennomgang og evt revisjon av brytningspunkter for 

aminopenicilliner 

 Harmonisering av viridansbrytningspunkter for endokarditt 

 EUCAST har publisert en presisering om at det ikke er holdepunkter 

for å tolke alle koagulase positive stafylokokk-arter på samme måte 

som S.aureus  

 Samarbeid med ESPID (European Society for Pediatric Infectious 

Diseases) for å lage doseringsanbefalinger  

 Nye Monte Carlo simuleringer skal utføres på pneumokokker og 

benzylpenicillin 

 Gjennomgang av brytningspunkter som splitter villtypen 

 EDL jobber med utvidelse av RAST (inkludert ampicillin for E. coli!) 

 Det kommer flere EUCAST zoominarer, første 21. april kl 08 og 13, 

anbefales for AFA medlemmer. Det bør gå ut påminnelse til AFA 

medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IH 

10 Nytt fra NordicAST (KWG) 

 Iren Løhr går av som leder etter 2021 

 Flere metodedokumenter er revidert/oversatt. Legges ut i mars-21 

 Gjennomført 3 webinarer 

 NordicAST seminar er flyttet til 21. og 22. september, planlagt fysisk 

seminar 

 Lappediffusjon for anaerober og brytningspunkter for flere bakterier 

kommer i neste brytningspunkttabell 

 

 Nytt fra KAS (PEA) 

Oppfølgingsmøter vedr antibiotikastyring gjennomført ved flere foretak 

Jobbet mye med nye kapitler i retningslinjene, tre nye kapitler publiseres ila 

neste 2-3 uker 

 



 

RReferat fra AFA møte 10. mars 2021 

 

 5 

 

Arbeidet med sepsis komplisert av gentamicinproblemet 

Startet med profylaksekapittel 

Webinar 18/3 om ben og ledd infeksjon, anbefalt for alle 

Retningslinjene skal over på ny plattform 

10 Møteplan 2021 

Neste møte 12. mai (digitalt) 

AFA kurs ønskes flyttet til januar 2022, endelig tidspunkt avklares neste møte. 

KWG sender epost til aktuelle foredragsholdere i forkant av neste AFA møte 

for å spikre datoer.  

25. august på Hdir 

 

 

KWG 

11 Innlegg til pestposten 

CL har laget et utkast, ses over av KWG, AS, IT. IT sender inn endelig 

innlegg på vegne av AFA. Ferdigstilles til 15.4.  

 

IT (koor), 

KWG, AS 

12 EUCAST høring 

AFA støtter EUCAST sine forslag til endringer (mindre endringer i 

brytningspunkter) uten kommentarer utover at det kan suppleres med flere 

drug-bug kombinasjoner  

 

13 AFA arkiv (IH) 

Kort gjennomgang av hva som finnes i AFA arkivet. Arkivet inneholde ikke 

regnskap, IH skal spørre RR om regnskap er lagret et annet sted. IH skal 

undersøke muligheter for andre lagringsområder.  

 

 

IH 

14 S. lugdunensis (AS) 

Screeningsbrytningspunkter for cefoksitin er ikke egnet for S. lugdunensis. 

Det er laget et forslag av AFA og MRSA-referanselab (CL, HE) med nye 

brytningspunkter som skal legges frem for EUCAST. CL tar dette videre til 

EUCAST i samabeid med MRSA-referanselab. 

 

15 Evt 

PEA informerer:  

Informasjon om I kategori er lagt ut i ulike formater på antibiotika.no. 

Inneholder også en kort videosnutt. Lenke må gjerne brukes aktivt av AFA 

medlemmer: https://www.antibiotika.no/2021/02/15/hva-betyr-det-at-en-
bakterie-er-i-for-antibiotika/  

NITO representant 

Spørsmål om hvor langt arbeidet med å finne stedfortreder til LHO er 

kommet. Dette er også viktig for AFA kurset. AS følger opp dette. 

 

 

 

 

 

 

 

AS 

   

 

REFERAT 

Distribuert dato 18.03.21 

Godkjent dato 25.03.21 

Publisert dato 31.03.21 

Utarbeidet av Arnfinn Sundsfjord (leder) 

Ingvild Haugan (sekretær) 

 

https://www.antibiotika.no/2021/02/15/hva-betyr-det-at-en-bakterie-er-i-for-antibiotika/
https://www.antibiotika.no/2021/02/15/hva-betyr-det-at-en-bakterie-er-i-for-antibiotika/
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OPPSUMMERTE OPPGAVER: 
 

 

Hva Hvem Innen 

Gå gjennom dokumentasjon 

for cefaleksin ved UVI 

AS (koordinator), CL, IH 

 

Møte 12. mai 

Oppsummer diskusjonen vedr 

UVI kronikk og distribuer til 

AFA medlemmer for 

kommentarer. Tas videre i 

arbeidsgruppa. 

ML Møte 12 mai 

Revidere doseringstabell og 

sende det ut til høring hos 

AFAs medlemmer før påske 

med svarfrist 15.04.21.  

PEA (koor), IT, KWG 31. mars 

Ferdigstille doseringstabell PEA (koor), IT, KWG Møte 12. mai 

Gå gjennom vektlagte studier 

vedr gentamicin, diskutere i 

arbeidsgruppa, og presentere 

en konklusjon på neste møte. 

AS (koor) , PEA, PKK, KT, 

CL, KWG 

Møte 12. mai 

Distribuere PPT presentasjon 

av Questback gjennomgang til 

alle medlemmer i AFA etter 

møtet.  

KWG, IT 31. mars 

 

Ferdigstille endelig Questback 

rapport og distribuer til AFAs 

medlemmer for kommentarer.  

KWG, IT 15. april 

Sende påminnelse om 

EUCAST zoominarer til AFA 

medlemmer. 

IH I forkant av zoominarer (første 

21/4)  

Etterspørre regnskap fra RR IH Møte 12. mai 

Undersøke muligheter for 

lagring av AFA hos Hdir mm 

IH Møte 12. mai 

Undersøke hvor langt man har 

kommet i å skaffe 

stedfortredende NITO 

representant 

AS Møte 12. mai 

 

 


