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REFERAT FRA AFA-MØTE 

Sted Teams 

Tid Onsdag 25. august 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 

 Ida Tveter (IT) NFIM-hospitant 

 Janne Møller Stray (JMS) NFMM-hospitant 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Sak Tema  

1. 
 
 

Velkommen 
AS ønsker velkommen. 

AS 

2. 
2.1 

Administrativt 

Presentasjon av AHA som er ny NITO representant 
AS 

AS 

2.2 Kort info om nytt lagringsområde. Leder, nestleder og sekretær skal møtes for 

å vurdere oppbygging av AFA arkivet, HW inviteres for å informere om andre 

funksjoner inkl digitale møter 

 
 
 

IH 
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3. Orienteringssaker  

3.1 Nytt fra NordicAST IL 

 IL går av som leder for NordicAST årsskiftet 21/22, Barbara Holzkneicht 
(Danmark) blir ny leder 
IL trer samtidig ut av NordicAST og det blir behov for ny norsk representant. 

 

3.2 Nytt fra EUCAST CL, AS 

  Mye av EUCAST sitt pågående arbeide bygger rundt nye PK/PD data 

og revisjon av gamle data. 

 Det jobbes spesifikt med BP for: PO aminopenicillin for 

Enterobacterales, IV fosfomycin, midler ved meningitter, anaerober. 

Det delegeres til AS og CL og forfatte et tilsvar til EUCAST 

vedrørende deres anaerob-dokument. 

 Det er innledet et formelt samarbeid med ESPID (europeisk pediatri 

forening) for å vurdere om, og ved hvilken dosering, 

brytningspunktene gjelder for barn  

 Det er publisert et skriv med informasjon om ny I kategori myntet på 

rekvirenter. Vi har mer tilgjengelig informasjon på temaet for klinikere 

i Norge (inkl publikasjon i Tidsskriftet, Pestposten og KAS 

hjemmesider) 

 

3.3 Nytt fra K-res AS 

 Redusert forekomst av VRE og karbapenemaseproduserende Gram negative 

under pandemien ut i fra rapporterte tilfeller i 2020. 
 

 

3.4 Nytt fra KAS PEA 

  PEA minner om: Informasjon om SIR som kan være til hjelp for 

rekvirenter er publisert på KAS hjemmesider, inkludert en kort 

videosnutt: Hva betyr det at en bakterie er «I» for antibiotika? – 

Antibiotika.no Nytt fra AFA publisert i Pestposten med nyttig info om 

SIR: Nummer 2 - pest-POSTEN (pestposten.no) Anbefaler også KAS sine 

Facebooksider. 

 

  Oppfølgingsmøter med sykehus i forbindelse med 

antibiotikastyringsprogram er i gang 

 

  KAS vil gjennomfør flere webinarer, det første blir 21/9 for 

primærhelsetjenesten 

 

  Arbeidet med revisjon av nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk 

på sykehus fortsetter 

 KAS er i kontakt med HDIR mtp føringer/handlingsplan for å sikre 

opprettholdelse av arbeidet med antibiotikastyringsprogram i 

helseforetakene. 

 

3.5 Nytt fra ASP ML 

  RAK har vært gjennom alle fylker, RASK mangler kun to fylker. 

Ønsker å gjøre RAK og RASK til permanente intervensjoner i 

samarbeid med FHI, hvor det bla lages en plattform hvor leger kan 

hente ut sine antibiotikaprofiler og sammenligne med andre. AFA 

ønsker en presentasjon av resultater fra RAK og RASK intervensjoner 

på neste møte.  

 

 

 

 

ML 

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/
https://www.pestposten.no/2015/27-argang-2021/nummer-2


 

RReferat fra AFA møte 25. august 2021  3 

 

   

  Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har 

blitt revidert og er nå ute på høring hvorpå de har mottatt to 

kommentarer som særlig angår mikrobiologi: Urologene ønsker å 

beholde screening for asymptomatisk bakteriuri for alle gravide 

(revisjon foreslår kun for risikogruppe), mikrobiologisk avd ved St. 

Olavs etterspør nytte av nasofarynksprøve ved otitt. Retningslinjene 

skal legges på en plattform som styres av HDIR. 

 

   

 Forskningsprosjekter:   

  Multinasjonal randomisert studie på effekt av profylakse med Hiprex  

  Database med data fra fastlegepraksis og sykehus generert fra 

dødsårsaksregisteret, KUHR registeret, reseptregisteret, NPR. 

Praksisnett vil etter hvert bli en del av dette. I databasen kan man følge 

pasienter over tid, hvem som blir innlagt, sykdommens forløp osv. 

Studie på disse dataene pågår på temaene UVI hos menn og sinusitt. 

Studie på acne er planlagt.  

 

 

 

 

 

 

3.6 Rapport fra NFMM møtet AS 

 AFA hadde ansvar for en «meet the experts» sesjon om I kategori og 

endringer i brytningspunkter for aminoglykosider. Dette fungerte bra og var et 

godt forum for å nå frem til klinikere og andre kollegaer. 

 

 

 

4. Doseringstabell PEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rask gjennomgang av tabellen ved PEA 

Kommentarer: 

 Presiser innledningsvis formålet til tabellen som er å informere om 

hvilke dosering som ligger til grunn for brytningspunkttabellen. 

Doseringsanbefalinger finnes i behandlingsretningslinjer.  

 Det mangler en offisiell doseringstabell for barn å lenke til. OUS har 

egen doseringstabell. Koble Koble er det nærmeste vi kommer offisiell 

tabell, kan evt lenkes til via: KOBLE: Kunnskapsbasert oppslagsverk om 

barns legemidler (legemidlertilbarn.no). I tillegg kan det lenkes til 

Nasjonale kompetansenettverk for legemidler til barn sin side om 

dosering av antibiotika: Dosering av antibiotika til barn 
(legemidlertilbarn.no)  

 Revurdere kommentar vedr normaldose Cefuroksim 

 Høydose kloksacillin bør kommenteres ytterligere enn bare «norsk 

terapitradisjon», ønsker også kort kommentar om bruksområder 

Tabellutkastet sendes til arbeidsgruppen (CL, IT, KWG) med kommentarfrist 

1 uke før det sendes til sekretær og leder for publisering innen 10/9/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA, CL, IT, 

KWG,  

IH, AS 

https://www.koble.info/
https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/oppslagsverk/Sider/KOBLE.aspx
https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/oppslagsverk/Sider/KOBLE.aspx
https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2019/Dosering-av-antibiotika-barn.aspx
https://www.legemidlertilbarn.no/nyheter/Sider/2019/Dosering-av-antibiotika-barn.aspx
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Oppfølgingssaker fra forrige møte 

 

5.1 Bruk av AFAs anbefalte paneler versus Ringtest 1/2021 

 Linezolidresistent E. faecium ved residiverende UVI: Kun 1 lab 

undersøkte ikke for linezolidresistens. To laber fant Linezolid S. 

Helgenomsekvensering påviste tap av plasmidmediert resistensgen 

(optrA) hos en av de 2 laboratoriene. 

 KPC og armA K. pneumoniae i blodkultur ved akutt divertikulitt: Flere 

laber mangler metode for testing av følsomhet for kolistin og relevante 

nyere kombinasjonspreparater (betalaktam + betalaktamaseinhibitor) 

til bruk ved infeksjoner med svært multiresistente ESBL-CARBA 

produserende bakterier.  

 Omtale av nyere EMA-registrerte betalaktampreparater (2019-20): 

ceftolozan-tazobaktam, meropenem-varobaktam, imipenem-

relebaktam og ecfiderocol.  

AS 

5.2 Notat vedrørende bruk av aminoglykosider ved 

blodbaneinfeksjoner/sepsis 

AS, JMS 

 JMS presenterer tabell med oversikt over viktige artikler JMS 

 JSM skal se gjennom artiklene innen 15/9 før et møte med koordinator AS 

som skal lede til et oppsummerings/anbefalingsnotat som drøftes i 

arbeidsgruppa (AS, JMS, KT, CL, KWG) 

JSM, AS 

KT, CL, KWG 

5.3 Utkast til informasjon vedførende Cefaleksin ved UVI/kronikker(er) på 

ukomplisert UVI 

 

 CL skal innkalle til arbeidsgruppemøte (KT, ML, PKK, KWG, Nils Grude) 

PKK minner om artikkel av Thaulow med flere publisert i Tidsskriftet 
CL 

KT, ML, 

PKK, KWG 

5.4 Questbackrapport IT 

 IT presenterer rapport  

 IT skal lage et 1-siders oppsummeringsdokument for publisering på AFAs 

hjemmeside, sendes AS og KWG innen 15/9 
IT 

 

6 AFA kurs 2022 KWG 

 AFA kurset er flyttet til (sannsynligvis andre uke i) januar 2022. KWG sender 

epost til aktuelle forelesere når dato er klar og rom reservert, senest 15/9.  
 

KWG 

7 Møteplan 2021/2022 PEA 

 Digitalt møte i høst: 26/10, 9/11 eller 10/11  

 Fysisk 2-dagers møte vår 2022 i Trondheim: 22-23/3 eller 29-30/3  

 IH lager Doodle for å avklare hvilke datoer som velges IH 

   

 

 

 

 



 

RReferat fra AFA møte 25. august 2021  5 

 

Distribuert dato 26.08.21 
Godkjent dato 03.09.21 
Publisert dato 15.01.22 
Utarbeidet av Ingvild Haugan/Arnfinn Sundsfjord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppgave Innen Hvem 
Vurdere oppbygging og aktuelle funksjoner i 

AFAs lagringsområde i Sharepoint 
Neste møte AS, CL, IH 

Lage presentasjon av database og forskning Neste møte ML 
Doseringstabell ut til høring hos arbeidsgruppe 

med kommentarfrist en uke før den sendes AS og 

IH før publisering 

Kommenteringsfrist 1/9 
Sendes AS og IH 1/9 
Publisering 10/9 

PEA  
Arbeidsgruppe: 
CL, IT, KWG 

Gå gjennom vektlagte studier vedr gentamicin før 

møte med AS som skal lede til et 

oppsummeringsnotat 

15/9 JMS 
 

Lage oppsummeringsnotat på bakgrunn av 

kunnskapsgrunnlag på gentamicin og drøfte dette i 

arbeidsgruppa 

Neste møte AS, JMS 
Arbeidsgruppe: 
PEA, ML, KWG  

Innkalle til arbeidsgruppemøte for UVI kronikker Neste møte CL 
Arbeidsgruppe: 
KT, ML, PKK, 
KWG, (NG) 

Forfatte 1-siders dokument som oppsummerer 

Questback og sende inn til AS og KWG 
15/9 IT 

Avklare tid og sted for AFA kurs og sende epost til 
forelesere 

15/9 KWG 

Lage Doodle på tidspunkt for neste møter 1/9 IH 

 


