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Årsmelding 2017, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse 

 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) har i 2017 bestått av 

Dagfinn Skaare (NFMM, leder), Christoffer Lindemann (NFMM, nestleder), Karianne Wiger Gammelsrud 

(NFMM, sekretær), Iren H. Löhr (NFMM), Didrik F. Vestheim (NFMM), Per Espen Akselsen (NFIM), 

Ragnhild Raastad (NFIM, kasserer) og Lise Hulløen-Orø (NITO). F.o.m. 24.08.17 har AFA blitt utvidet med 

et nytt fast medlem fra Norsk barnelegeforening (NBF): Per Kristian Knudsen. I tillegg har K-res vært 

representert med én representant per møte, i 2017 representert av Kristin Hegstad. Referanselaboratoriet for 

MRSA har vært representert ved Hege Enger og referanselaboratoriet for sopp har vært representert ved 

Cecilie Torp Andersen. Miriam Sare Ledaal (NFMM), Dagfinn Lunde Markussen (NFIM) og Irene Rauk 

(NITO) har deltatt som hospitanter for sine respektive foreninger, mens Marianne Sunde 

(Veterinærinstituttet) og Canan Bayar (Statens Legemiddelverk) har vært observatører.  

Christoffer Lindemann har vært AFAs representant i EUCAST Steering Committee og General Committee 

og deltatt på fem 2-dagersmøter i EUCAST. Dagfinn Skaare, Iren H. Löhr, Didrik F. Vestrheim og Lise 

Hulløen-Orø har representert AFA i NordicAST, som har avholdt to 2-dagersmøter og to 1-dagsmøter i 

2017. Dagfinn Skaare har vært leder av NordicAST hele 2017 og Iren H. Löhr er vitenskapelig sekretær. 

Lise Hulløen-Orø har vært Workshop-ansvarlig siden mai 2017. 

AFA har i 2017 avholdt tre møter. Det ble avholdt et 2-dagers møte i Kristiansand i april, et dagsmøte på 

Helsedirektoratet i august  og et dagsmøte i forbindelse med Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og 

infeksjoner i helsetjenesten på Gardermoen i november. Referater er sendt Helsedirektoratet fortløpende.  

Et prioritert område i 2017 har vært forberedelser til Strategimøtet i bakteriologi 25. oktober 2017, med tema 

«Selektiv resistensrapportering ved urin- og ØNH/luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten». Selektiv 

rapportering er et internasjonalt anerkjent antibiotikastyringsverktøy med et uutnyttet potensial i Norge. 

AFA var initiativtaker til møtet og deltok i programkomiteen og som innledere. Hensikten med strategimøtet 

var å forankre prinsippet om selektiv rapportering med laboratoriene og brukerne, og å samle innspill til 

pågående revisjon av AFAs anbefalte resistenspaneler. Møtet ble arrangert i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Programkomiteen bestod av Nils 

Grude fra ASP, samt Karianne Wiger Gammelsrud, Ragnhild Raastad og Dagfinn Skaare (leder) fra AFA.      

Øvrige prioriterte oppgaver i 2017 har vært:  

 Arrangering av AFA-kurset (”Teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av bakterier”) 15.-16. 

november, totalt 42 deltagere. 

 Samarbeid med norske, skandinaviske og europeiske miljøer for oppdatering og utvikling av metoder for 

og tolkning av resistensbestemmelse bl.a. gjennom deltagelse i EUCAST, NordicAST og 

Antibiotikakomiteen ved Folkehelseinstituttet. 

 Oppdatering og vedlikehold av faglige anbefalinger i samarbeid med NordicAST 

 Medarrangør av NordicAST workshop i Gøteborg over to dager i mai, med ca 160 deltagere 

http://www.unn.no/afa
mailto:dagfinn.skaare@siv.no
mailto:UXRIWI@ous-hf.no


 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) www.unn.no/afa 

Dagfinn Skaare (leder)    dagfinn.skaare@siv.no    Tlf 33 34 27 39 / 920 86 350 

Karianne Wiger Gammelsrud (sekretær) UXRIWI@ous-hf.no     Tlf 23 01 64 53 / 959 07 911 

Postadresse: AFA v/Karianne Wiger Gammelsrud, Avd. for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus 

Organisasjonsnummer: 998 816 378 

 Delaktig som medarrangør av Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i 

helsetjenesten. Konferansen ble arrangert for å samle fagmiljøene i Norge til et felles forum. Det var i 

overkant av 200 deltakere totalt over 3 dager på Gardermoen. 

 Innlegg i ulike faglige fora, blant annet på NORM-dagen. 

 

Som uavhengig faglig utvalg organisert under Helsedirektoratet har AFA gode arbeidsforhold. 

Helsedirektoratet har gjennom året gitt oss svært god administrativ bistand. 

De økonomiske rammene har vært uendret (uten konsumprisindeksjustering) i en årrekke og oppleves i 

økende grad som stramme. Dette til tross for at kostnader knyttet til AFAs deltagelse i NordicAST har blitt 

overført til NordicAST, som finansieres gjennom deltakeravgift ved den årlige workshopen. I tillegg har 

AFA redusert antall møter til tre per år (i mandatet står det inntil seks møter per år). Det vurderes som 

uheldig dersom de økonomiske forutsetningene tilsier at man i større grad må vektlegge geografiske forhold 

ved fremtidig utskifting av medlemmer. En økning av budsjettet er en forutsetning for at AFAs aktivitet kan 

ivareta sine oppgaver i henhold til mandatet 

 

Tønsberg/Oslo, 1. mars 2018 

 

 

Med vennlig hilsen 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse 
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