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Årsmelding 2010, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) 

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) har i 2010 bestått av Arnfinn Sundsfjord (NFMM, 

leder), Yngvar Tveten (NFMM, sekretær/nestleder), Trond Jacobsen (NFIM, kasserer), Truls Leegaard 

(NFMM), Olav Natås (NFMM), Martin Steinbakk (NFMM), Mette Walberg (NFMM), Per Espen 

Akselsen (NFIM) og Astrid Lia (NITO). Marianne Sunde (Veterinærinstituttet) og Canan Bolstad 

(Statens Legemiddelverk) har møtt som observatører.  

Dagfinn Skaare (NFMM), Ragnhild Raastad (NFIM) og Anita Løvås Brekken (NITO) har møtt som 

hospitanter. Ordningen med hospitantdeltagelse finansieres av spesialforeningene og er viktig for å 

sikre rekruttering og som opplæring i AFAs arbeid før opptak som faste medlemmer. 

Martin Steinbakk har vært AFAs representant i EUCAST og deltatt i fem møter i Steering Comittee i 

tillegg til møter i General Comittee. 

AFA har i 2010 avholdt fem møter; fire dagsmøter i Oslo og ett todagers møte i Skien. Referater er 

sendt Hdir fortløpende. Prioriterte oppgaver i 2010:  

 Overgang til ny europeisk metode for resistensbestemmelse (”EUCAST-metoden”) 

o Utarbeidelse av nye nasjonale brytningspunkttabeller (publisert i desember 2010) 

o Revisjon av AFAs metodedokumenter for påvisning av resistensmekanismer 

o Revisjon av AFAs anbefalinger for kvalitetskontroll av resistensbestemmelse 

o Kursing av laboratoriepersonell (kurs avholdt i Oslo i februar og Tromsø i mai) 

 Arrangering av resistenskurs i Tromsø i samarbeid med K-res. Kurset er på sikt tenkt å være 

obligatorisk for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi og ble arrangert for tredje gang i 

november 2010 med 15 deltagere. 

 Samarbeid med RAF-M og DANRES om etablering av skandinavisk (nordisk) metodegruppe for 

resistensbestemmelse (NordicAST). Første møte ble avholdt i november 2010. AFA er 

representert med tre faste (Arnfinn Sundsfjord, Truls Leegaard, Dagfinn Skaare) og ett fast 

tilknyttet medlem (Anita Løvås Brekken). Dagfinn Skaare er vitenskapelig sekretær. 

 Medarrangør av nordisk resistenskonferanse i Gøteborg i mai 2010. 

 Representasjon og innlegg i ulike faglige fora, bl.a NORM-dagen og Årskonferansen ved FHI. 

AFAs økonomi er sunn og kostnadene har vært holdt innenfor budsjett.  

Som organisert under Helsedirektoratet (Hdir) har AFA meget gode arbeidsforhold både administrativt 

og økonomisk. Anne Berit Walter i Hdir har gitt oss svært god administrativ bistand både i forbindelse 

med møtene og som kontaktperson mot direktoratet. 
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