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Årsmelding 2018, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse 

 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) har i 2018 bestått av 

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

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

Ragnhild Raastad (NFIM, kasserer), Lise Hulløen-Orø (NITO) og Per Kristian Knudsen (Norsk 

barnelegeforening; NBF). I tillegg har K-res vært representert med én representant per møte, i 2018 

representert av Bjørg Haldorsen og Arnfinn Sundsfjord. Referanselaboratoriet for MRSA har vært 

representert ved Hege Enger og Ailinn Falkmo Hansen og referanselaboratoriet for sopp har vært 

representert ved Cecilie Torp Andersen. Miriam Sare (NFMM), Irene Rauk (NITO) og Ida Tveter (NFIM; 

f.o.m. 22.11) 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 fire 2-dagersmøter i EUCAST. Dagfinn Skaare, Iren H. Löhr, Didrik F. Vestrheim og Lise 

Hulløen-Orø har representert AFA i NordicAST, som har avholdt tre 2-dagersmøter og ett 1-dagsmøte i 

2018. Dagfinn Skaare har vært leder av NordicAST, Iren H. Löhr har vært vitenskapelig sekretær og Lise 

Hulløen-Orø har vært Workshop-ansvarlig i 2018. 

AFA har i 2018 avholdt tre møter. Det ble avholdt et 2-dagers møte i Bergen i mars, et dagsmøte på 

Helsedirektoratet i september  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 2018 har vært å ferdigstille resistenspanelene for selektiv resistensrapportering i 

primærhelsetjenesten. Endelig versjon ble publisert i oktober og et felles informasjonsskriv til fastleger fra 

AFA, Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ble 

publisert ved årsskiftet. 

Øvrige prioriterte oppgaver i 2018 har vært:  

 Deltakelse/arrangering av resistenskurs i samarbeid med K-res. Kurset ble avholdt i oktober i Tromsø 

med 21 deltakere. Dette kurset er obligatorisk i spesialistutdanningen for kandidater innen mikrobiologi. 

 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. 

 Samarbeid med primærhelsetjenesten (ASP og NFA) om nye anbefalinger for rapportering av 

resistensbestemmelse. 

 Medarrangør av NordicAST workshop i Gøteborg over to dager i mai, med 152 deltagere. 

 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. 
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 Innlegg i ulike faglige fora, blant annet på Strategimøte for bakteriologi (”Resistensbestemmelse ved 

øyeinfeksjoner (overfladiske og intraokulære)”) og NORM-dagen (”Nytt fra AFA – Nye definisjoner for SIR 

fra EUCAST.”) 

 

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

Myrlund Larsen har gjennom året gitt oss administrativ bistand og Kersti Halvorsen har vært AFA´s 

økonomikontakt. 

 

Av faglige grunner er det ønskelig å utvide AFA med en fast representant fra Antibiotikasenteret for 

primærmedisin (ASP), som blant annet er ansvarlig for det faglige innholdet i den nasjonale retningslinjen 

for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Innlemming av en allmennlege i AFA vurderes som særlig viktig 

ettersom allmennleger i 2017 sto for 82% av all forskrivning av antibiotika i Norge. 

Utvidelse av AFA er imidlertid ikke gjennomførbart innenfor rammene av dagens budsjett. AFA har derfor i 

brev til HDir datert 22.10.2018 anmodet om en økning av budsjettrammen med 50.000 kr. 

 

 

Tønsberg/Oslo, 5. februar 2019 

 

Med vennlig hilsen 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse 
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