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REFERAT FRA AFA-MØTE 

Sted Teams 

Tid Onsdag 12. mai kl. 1000-1200  

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

 Christoffer Lindemann (CL)  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 

Forfall Karianne Wiger Gammelsrud (KWG) NFMM 

 Janne Møller Stray (JMS) NFMM-hospitant 

 Morten Lindbæk (ML) fra kl 11 ASP 

 

 

 

AGENDA 

Sak Tema  

1. Velkommen AS 

2. Referat fra møte 10.03.21 AS 

 Godkjent ved sirkulasjon. Ingen ytterligere kommentarer.  

3. Administrativt  

3.1 Økonomi AS 

 Per tiden ingen reiseutgifter pga digitale møter. Etter avtale med HDir er vi 
sikret økonomi til å opprettholde vanlig møtevirksomhet også når fysiske 
møter starter opp igjen. 

 

3.2 Organisasjon AS 

 Alexander Husby (fagansvarlig bioingeniør for antibiotikaresistens ved AMM, 
St. Olavs hospital) er ny NITO representant 
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3.3 Nytt lagringsområde IH/AS 

 HDir (HW) har ordnet lagringsområde og samhandlingsrom i Sharepoint for 
AFA. Foreløpig har kun AS, KWG, CL og IH tilgang. AFAs arkiv skal overføres 
dit. Området kan evt også brukes til dokumenter under arbeid. Alle AFA 
medlemmer bør få tilgang. IH undersøker muligheten for å gi noen tilgang 
uten redigeringsmuligheter i arkivet. 

 

 

 

 

4. Orienteringssaker  

4.1 Nytt fra NordicAST IL 

 NordicAST workshop er nå utsatt til mai 2022. Arrangerer i stedet et 1 dags 
webinar 22.09.21 kl 10-15. 

 

 IL går trer av som leder og går ut av NordicAST ved årsskiftet 21/22. De har to 
aktuelle kandidater for ledervervet. Ett nytt AFA medlem bør inn i NordicAST. 

 

4.2 Nytt fra EUCAST AS/CL 

  Nye antibiotika: Aztreonam/avibaktam 
(metallobetalaktamaseproduserende bakterier), 
sulbaktam/durlobaktam (Acinetobacter). Resistensmetoder for nye 
midler er under testing. 

 

  Cefiderocol: På bakgrunn av data fra fase 3 studier ber produsent om 
økning av brytningspunkt fra 2 til 4. Egnet middel for svært 
multiresistente gram negative bakterier. Økologisk gunstig pga ingen 
klinisk effekt mot anaerober og gram positive bakterier. PEA skriver 
om Cefiderocol i neste utgave av Pestposten. 

 

  Rasjonaledokumenter for unike antibiotika er nyttig lesing, men er 
ikke alltid oppdatert ift endringer i brytningspunkttabellen. Bruk da 
høringsdokumentene. 

 

  EUCAST arbeider med: orale aminopenicilliner og Enterobacterales og 
enterokokker, brytningspunkter for flere bakteriearter (Nocardia, 
Vibrio), lappediffusjonstest for anaerober, RAST for flere midler 
(ampicillin). 

 

  Samarbeid med ESPID om lage doseringstabell for barn.  

  Samarbeid med klinisk gruppe for antibiotikabehandling/dosering ved 
endokarditt 

 

  S. lugdunensis bør ha eget brytningspunkt for cefoksitin jfr 
dokumentasjon publisert av MRSA lab og CL på MikInfo. EUCAST vil 
verifisere dette selv før de endrer brytningspunkttabellen.  

 

  Monte Carlo simuleringer på gamle data vedr penicillin tyder på at 3g 
x 4 ikke er optimal dosering. Det er planlagt nye simuleringer. Dette 
kan føre til at høydose bør endres til x 6. 

 

4.3 Nytt fra K-res AS 

 K-res har laget rapport over forekomst og molekylær epidemiologi av 
registrerte karbapenemaseproduserende gram negative bakterier og 
linezolid- og vankomycin resistente enterokokker i 2020. Ringtest 1 resultater 
skal samholdes med AFAs paneler og rapportere på neste AFA møte. 
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4.4 Nytt fra KAS PEA 

 Ingrid Smith blir ny seksjonssjef.  

 Nasjonale retningslinjer for antibiotika i sykehus: UVI, CNS og endokarditt 
publisert 15/3. Bein og ledd i siste innspurt. 

 

 Revisjoner av antibiotikastyringsprogram i sykehus: Har vært gjennom 9-10 
foretak. Digitale oppfølgingsmøter i år. Planlegger veien videre sammen med 
A-teamene. 
 

 

5 Doseringstabell PEA 

 Ved avvik fra EUCAST doseringstabell bør det skrives en standardkommentar 
i kommentarfeltet til høyre om at man forventer minst like god eksponering i 
infeksjonsfokus ved alternativ dosering. 

 

 For kloksacillin og metronidazol der I kategori mangler men det er klinisk 
tradisjon for noen ganger å bruke høyere dose bør denne skrives inn som et 
øvre alternativ for standarddose (eks: 1-2 g x 4) og ikke som høydose. 

 

 EUCAST har som mål å forenkle doseringen av penicillin ved pneumokokker 
til kun to doser. Vi bør beholde to kun to doseringsalternativer i tabellen, og 
evt endre høydosen når resultater fra nye Monte Carlo simuleringer (se 4.2) 
foreligger. 

 

 PEA lager revidert utgave og sirkulerer for kommentarer (deretter  
godkjenning og publisering) før sommeren. 

 

6. AFA notat vedrørende aminoglykosider AS 

 Bør lage en oversiktlig oppsummering av eksisterende kunnskap/studier. RCT 
er ikke utført, bør derfor også inkludere andre typer studier selv om disse har 
en lavere kvalitet (GRADE). AS skal spørre om JMS kan bidra i arbeidet og lage 
en tabell over inkluderte studier. Følges opp på neste møte. 

 

7. Cefaleksin ved UVI CL 

 Etter gjennomgang av eksisterende kunnskap er konklusjonen at 
dokumentasjonen for behandling av øvre UVI med cefaleksin er dårlig. 

 

 Det er noe behandlingstradisjon for cefaleksin ved øvre og nedre UVI hos 
barn i europeiske land inkludert Norge. 

 

 UK har hatt en villet endring fra amoksicillin/klavulansyre til cefaleksin. 
Finnes det dokumentasjon på hva som er økologisk best? 

 

 En kort oppsummering kan publiseres på AFAs hjemmeside. Slås sammen 
med ukomplisert UVI-oppgaven til arbeidsgruppa bestående av CL, ML, KT, 
PKK, KWG og Nils Grude. 

 

8. Ukomplisert UVI  

 Under arbeid.  

 Mikrobiologiske laboratorier er viktigste målgruppe, men det kan være 
aktuelt med flere kronikker med ulike fokus og målgrupper. 

 

 CL kaller inn til nytt arbeidsgruppemøte  

9. Innlegg i Pestposten IT 

 Går i trykken 25/5  
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10. Questback rapport IT 

 Alt er innsamlet, men resultatene er foreløpig ikke renskrevet til publikasjon 
på AFAs hjemmeside  
IT sammenfatter/renskriver rapporten og sender i første omgang til AS 
 

 

11. Møteplan 2021 AS 

 Digitalt eller fysisk møte på HDir 25.08.21  

 Dato for novembermøte avtales på neste møte  

 AFA kurs utsettes til starten av 2022  

13. Eventuelt AS 

 Nye ESCMID guidelines på MDR publiseres innen noen måneder  

 AS innkaller CL og PEA til et møte vedrørende innlegg på neste NFMM møte  

 IH kontakter Hege Wang vedrørende tid og sted for neste møte  

 

 

Distribuert dato 19.05.2021 
Godkjent dato 25.05.2021 
Publisert dato 15.01.2022 
Utarbeidet av Ingvild Haugan/Arnfinn Sundsfjord 

 
 

Oppgave Innen Hvem 

Kontakte Hege Wang for å undersøke muligheten for å gi 
alle tilgang (evt uten redigeringsmuligheter) i AFA arkivet i 
Sharepoint 

Neste møte IH 

Bruk av  AFAs anbefalte paneler versus Ringtest 1/2021 Neste møte AS 

Revidere og sirkulere doseringstabell Før 1 juli PEA (koordinator) 
IT, CL, KWG 

Lage tabell over publikasjoner på aminoglykosider ved 
blodbaneinfeksjoner/sepsis 

Neste møte JMS 
AS (koordinator) 

Skrive utkast til informasjon vedrørende cefaleksin samt 
kronikk til Tidskriftet (målgruppe mikrobiologiske 
laboratorier) på ukomplisert UVI 

Neste møte KT (koordinator) 
ML, CL, PKK, NG, 
KWG 

Undersøkes muligheten for å publisere flere kronikker på 
ukomplisert UVI i Tidsskriftet 

Neste møte KT 

Sammenfatte Questback rapport, sende til AS Før 4 juni IT 

Innkalle til møte vedrørende innlegg på neste NFMM møte Snarlig AS 

Kontakte Hege Wang vedrørende tid og sted for neste møte Snarlig IH 

 


