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REFERAT FRA AFA-MØTE 

Sted Helsedirektoratet, Oslo 

Tid Onsdag 25. Mai 2016 

Tilstede Dagfinn Skaare (DS), Truls Leegaard (TL), Iren Høyland Löhr (IHL), Anita Løvås 

Brekken (ALB), Per Espen Akselsen (PEA), Marianne Sunde (MSu), Dagfinn 

Markussen (DM), Lise Holløen-Orø (LHO), Ørjan Samuelsen (ØS) og Christoffer 

Lindemann (CL) 

 

Til sak 11: Knut Eirik Eliassen, NAF/ASP 

 

Forfall Martin Steinbakk (MS), Canan Bayar (CB), Ragnhild Raastad (RR), Astrid Louise 

Wester (AWL), Cecilie Torp Andersen (CTA), Miriam Sare Ledaal (MSL), representant 

fra  MRSA-referanselaboratoriet. 

 

 

AGENDA (Saker merket med * sto ikke på utsendt innkalling) 

Sak Tema Oppgaver 

1 DS ønsker velkommen  
   
2 Referat fra 2016-02-01/02 godkjennes. Publiseres på hjemmesiden. CL 
   
3 Administrativt  
3.1 Økonomi  
 RR har meldt at det ikke er noen saker vedrørende økonomi.  
   
3.2 Revisjon av AFA-dokumenter  
3.2.1/2 ALB og IHL har begynt å se på metodedokument for resistensbestemmelse 

og kvalitetskontroll. For å holde tilsvarende struktur som 
EUCAST/NordicAST, ses det hensiktsmessig å slå de to dokumentene 
sammen. Hovedtrekkene i innholdet gjennomgås. Krav til hyppighet av 
kvalitetskontroller diskuteres. Praksisen ved de ulike laboratoriene er 
forskjellig. Det enes om å følge EUCAST’ anbefaling om daglige kontroller 
inntil man har tilstrekkelig data til å redusere frekvensen, jmf pkt 9.6 i 
EUCAST metodedokument. Omfanget av referanser i de gamle 
dokumentene ses også som lite hensiktsmessig. Det bør være tilstrekkelig i 
hovedsak å referere til NordicAST/EUCAST. De fleste bildene kan også 
fjernes for å komprimere dokumentet. Utkast til nytt dokument ferdiggjøres 
før sommerferien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IHL, ALB 

   
3.2.3 Henger igjen fra forrige agenda.  
   
3.3* Hjemmesider  
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 ØS viser nytt design for hjemmesidene som etter planen lanseres 8. Juni. 
Antibiotikaresistens.no er ikke tatt med i ny løsning, men Gunnar Skov 
Simonsen har sagt det kommer en avklaring før sommeren. Det er ønskelig 
at AFA fortsatt er del av denne portalen og at den gjøres mer synlig. CL tar 
videre noen få redaksjonelle endringer til de nye sidene. 

 
 
 
 
CL 

   
4 Nytt fra EUCAST  
 CL informerer om aktiviteten i EUCAST siste to møter. Flere ”Guidance 

documents” på vei, blant annet vedrørende konsekvenser av splitting av 
villtype, resistensbestemmelse av mikrober ut brytningspunkter, 
gonokokker, m.fl. 
Det er nedsatt en subkomité i SC som skal se på brytningspunktene for 
ampicillin/amoxicillin og H. Influenzae. 
Det er besluttet å utsette en evt endring av definisjonen av I-kategorien, 
men det er nevnt mulighet for å innføre en ATU (Area of technical 
uncertainty). 
Det er tre aktive konsultasjoner. Rapporten vedrørende 
resistensbestemmelse med helgenomsekvensering bør leses og eventuelle 
kommentarer må meldes CL innen fristen. Øvrige konsultasjoner 
vedrørende kinolonbrytningspunkter og kolistin anses besvart. 
Det er også flere kommende konsultasjoner som kan ventes til AFA i løpet 
av sommer/tidlig høst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

   
5. Nytt fra NordicAST  
 Referat fra de to siste møtene er distribuert tidligere. Det bemerkes ellers at 

engelsk har blitt arbeidsspråk i gruppen. DS tiltrer som ny leder av 
NordicAST fra 1. Juni. 

 

   
6. Nytt fra K-res  
 ØS informerer. Program for kurset til høsten skal diskuteres på møte i K-res 

i morgen.  
Tilbudet om hospitering ved K-res er fortsatt populært og 6 nye hospitanter 
er planlagt. 
Rutinene ved K-res er planlagt endret på grunn av økende omfang av 
stammer med mulig ESBL-Carba. Det er planlagt disse på daglig basis, skal 
undersøkes med en multiplex-PCR for de 4 vanligste genene for å redusere 
svartiden til laboratoriene. Fenotypiske og eventuelt supplerende tester vil 
gjøres i etterkant av genotypisk undersøkelse. Det vil også bli et redusert 
tilbud for mulige ESBL-M, der det vurderes å kutte fenotypisk kartlegging 
helt. 
K-res holder på med gjennomgang av data fra NordicAST CPE-studien. 

 

   
7. Nytt fra MRSA-referanselaboratoriet  
 Utgår da ingen representant er tilstede.   
   
8. Nytt fra KAS  
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 PEA informerer.  
Første kurs i antibiotikastyring ble avholdt på Solstrand i mai. 
Tilbakemeldingene har vært meget gode.  
PEA sitter i styringsgruppen som ser på implementering av handlingsplanen. 

 

   
9. Nytt fra referanselaboratoriet for sopp  
 Utgår da CTA har meldt forfall  
   
10. AFAs navn  
 Det henvises til forrige referat. 

Det vedtas å endre AFAs navn til ”Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål 
og metoder for resistensbestemmelse”, der akronymet ”AFA” beholdes. For 
endring av grafisk element, foreslås å bruke alle tre bokstaver i den felles 
profilen som de øvrige organisasjonene bruker. CL har laget en skisse og 
PEA undersøker om det er noen prinsipielle innvendinger mot å bruke tre 
bokstaver. CL undersøker videre med Gunnar Skov Simonsen om 
mulighetene for å gjøre dette på rimeligst mulig måte.  

 
 
 
 
 
PEA 
 
CL 

   
11. Plan for strategimøte om laboratorienes innvirkning for rasjonell 

antibiotikabruk i samarbeid med ASP/NFA 
 

 Knut Eirik Eliassen er invitert som representant for ASP og NFA og 
presenterer hans syn på temaet: 
I hovedtrekk angir Eliassen at han er enig i at laboratoriene har en stor 
innvirkning på allmennlegers forskrivning av antibiotika. Det er store 
kulturforskjeller blant allmennlegene med blant annet 15 % utenlandske 
leger (hovedsakelig danske og svenske), samt en stor grad av norske leger 
som har studert i utlandet. 90% av antibiotika forskrives i allmennpraksis og 
60% mot luftveisinfeksjoner.  
Det er et ønske fra allmennlegene om lett tilgjengelig analyseinfo også med 
anbefalt behandling. Videre ønskes bedre og raskere kommunikasjon med 
laboratorieleger, samt tilgjengelig utvidet resistenssvar ved bruk av selektiv 
rapportering. 
Elektronisk rekvirering basert på problemstilling kan være en løsning som 
kan bidra til bedre prøvetaking og kommunikasjon mellom rekvirent og 
laboratorium. 
Etterutdanningsgrupper kan være et velegnet forum for å øke kunnskapen 
om antibiotikabruk og –resistens blant allmennleger. 
Kan antibiotika rapporteres rangert etter økologisk profil? 
 
AFAs gruppe utarbeider et forslag til program for strategimøte som så 
sendes til ASP/NFA for videre samarbeid. Strategimøte bør adressere 
rapportering og praksis rettet mot primærhelsetjenesten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DS/RR/CL/
PEA/ALB 

   
12. H. influenzae og makrolider  
 AFA har fått gjennomslag i EUCAST for å angi makrolider for  H. Influenzae 

med en ”note”. DS utarbeider forslag til kommentar til tabellen. Det ble i 
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EUCAST ikke tatt stilling til om man ønsket et ”Guidance document”. Det 
vurderes om DS skal publisere sin mini-review i stedet. 

 
DS/CL 

   
13. NoResist  
 MSu informerer om prosjektet NoResist som er et samarbeidsprosjekt 

innen veterinærmiljøet. Prosjektet skal se på resistensproblematikken i 
fjørfe. Varighet av prosjeket er fra 2016-2019. 

 

   
14. Møteplan  
  27. September, Helsedirektoratet. 

Faglig innlegg ved DM 

 17. November, Gardermoen 
 
Møtedatoer for 2017 fastsettes ved neste møte. 

 
DM 

   
15. Eventuelt  
 Ingen saker  
   
 

REFERAT 

Distribuert dato 2016-05-31 

Godkjent dato 2016-09-27 

Publisert dato 2016-09-30 

Utarbeidet av Dagfinn Skaare (leder) 

Christoffer Lindemann (nestleder/sekretær) 

 


