REFERAT FRA AFA-MØTE
Sted

Helsedirektoratet, Oslo

Tid

Torsdag 22. januar 2015

Tilstede

Dagfinn Skaare (DS), Martin Steinbakk (MS), Truls Leegaard (TL), Kjersti Wik Larssen
(KWL), Iren Høyland Löhr (IHL), Anita Løvås Brekken (ALB), Per Espen Akselsen
(PEA), Ragnhild Raastad (RR), Marianne Sunde (MSu), Canan Bayar (CB), Marte
Holmberg (MH), Arnfinn Sundsfjord (ØS) og Christoffer Lindemann (CL)
Til sak 2.1: Eirik Bakka (EB)
Til sak 7: Paurus Irani, Martin Ungerstedt, Atle Berger Egeland og Jan Jönsson fra
AstraZeneca.

Forfall

Einar Nilsen (EN), Astrid Louise Wester (ALW)

AGENDA (Sakene under eventuelt sto ikke på utsendt innkalling)
Sak

Tema

Oppgaver

1.

Godkjenning av referat fra 2014-11-06
Referat godkjennes med en mindre presisering. Publiseres på hjemmesidene.

CL

2.1

Økonomi
EB opplyser at det i 2014 ble brukt rundt 150k for å dekke AFAs utgifter. Det er
for 2015 budsjettert 100k. Ønskelig med løpende informasjon vedrørende bruk
framover. Det avtales at dette kan formidles til RR i forkant av AFA-møtene.
Budsjettrammene til AFA har vært nærmest uendret siden 2007. Ønskelig at
budsjettrammene vurderes økt i henhold til priskonjunktur og AFAs noe
endrede arbeidsform.
Alle som deltar regelmessig på AFAs møter, må levere interessekonfliktskjema.
RR presenterer oversikt over AFAs økonomi. Vedlegges referatet.

2.2

2.3

Årsrapport 2014
Utkast til årsrapport sendes ut på rask høring før publisering.

CL

Mandat, arbeidsform og ansvarsfordeling
AFA konstitueres for ny oppnevnelsesperiode med DS som leder, CL som
nestleder/sekretær og RR som kasserer.
Mandatet gjennomgås og det blir funnet behov for enkelte
presiseringer/endringer på enkelte punkter, samt tillegg for å tilpasse
mandatet til AFAs oppgaver. Forslag til nytt mandat sendes på høring til AFA,
før dette forslås for Helsedirektoratet.
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DS presenterer forslag til ansvarsområder og fordeling av disse. Vedlegges
referat og publiseres på hjemmesidene dersom ingen kommentarer
innkommer.
2.4

Revisjon av AFA-dokumenter
Dokument om amoksicillin og mecillinam ved urinveisinfeksjon (UVI) er til dels
overflødig da disse midlene gjennom brytningspunkttabell og retningslinjer
ikke lenger anbefales til øvre UVI. Det ses likevel en nytte ved pk/pdbetraktningene som er gjort i opplæringsøyemed. Dokumentet vurderes derfor
for revisjon, fjerning eller omarbeiding.
MS
Metodebeskrivelse for lappediffusjon og anbefalinger for kvalitetskontroll er
tilstrekkelig beskrevet på nordisk språk gjennom NordicAST/EUCAST, og AFAdokumentet kan derfor utgå. Det mangler beskrivelse av metode for
gradienttester hos NordicAST/EUCAST og delen omhandlende dette kan derfor
skilles ut som eget dokument.

2.5

CL

ALB, MS,
EN

AFAs sammensetning
KWL har ytret ønske om en løsere tilknytning til AFA. Det foreslås derfor at
samarbeid og kontakt med MRSA-laboratoriet kan løses på lik linje med K-res
tilknytning. Denne tilknytningen blir da ikke personavhengig og innkallinger og
referat vil derfor sendes avdelingssjef Gilda Opland og KWL.
Det diskuteres også hvorvidt andre referanselaboratorier burde tilknyttes AFA,
men ved konklusjon om at behovet for spesialkompetansen lenkes til
meldepliktige resistensmekanismer, finnes dette unødvendig p.t.

3.

Nytt fra EUCAST
MS presenterer de viktigste punktene fra siste EUCAST-møte.
Det er flere rasjonaledokumenter som er planlagt for oppdatering. Neste møte
er i Leuven 16.-17. februar der CL deltar.

4.

Nytt fra NordicAST
DS gjennomgår referat fra siste møte i København.
IHL overtar som sekretær i NordicAST etter DS. Neste møte er i Stockholm 19.20. mars.

5.

Nytt fra K-res
Gjennomgang av evaluering fra resistenskurset i Tromsø ved AS. Overveiende
gode tilbakemeldinger.
Ny multisenterstudie vedrørende påvisning av karbapenemaseproduserende
Enterobacteriaceae er under planlegging i samarbeid med NordicAST.

6.

AFA-kurs 2015
Kurskomité for neste AFA kurs er etablert. MS er kursleder. Det er ikke satt
dato for kurset, men november/desember er aktuelt.

RReferat fra AFA møte 2015-01-22

MS, PEA,
ALB, RR
2

7.

Ceftazidim-avibactam
Representanter fra AstraZeneca presenterer data for det nye middelet som
forventes lansert i Europa juni 2016.

8.

Neste møte
Neste møte blir 16. april i Helsedirektoratet, Oslo.
Todagersmøte er planlagt til 9. og 10. september i Stavanger.
Ny antibiotikakonferanse er under planlegging og vil mest sannsynlig bli over 3
dager i november.

9.
9.1

Eventuelt
PEA informerer om at KAS har laget et skriv vedrørende dosering av
meropenem som ble distribuert i Helse-Bergen i forbindelse med lokal mangel
på 1g meropenem. Informasjonsskrivet tenkes også forankret i AFA for
nasjonal distribusjon via KAS og kommer derfor til å sendes AFAs medlemmer
for høring.

PEA

REFERAT
Distribuert dato
Godkjent dato
Publisert dato

2015-01-23
2015-04-16
2015-04-17

Utarbeidet av

Dagfinn Skaare (leder)
Christoffer Lindemann (nestleder/sekretær)
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