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R EFERENSGRUPPEN FÖR ANTIBIOTIKAFRÅGOR (RAF), METODGRUPP (RAF-M) 
RAF är Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets expertgrupp i antibiotikafrågor. 
RAF har under 2004 representerats av följande sektioner inom Svenska Läkaresällskapet: 
Infektionssjukdomar Ingrid Nilsson-Ehle, Inga Odenholt och Håkan Hanberger; Medicinsk 
mikrobiologi genom Gunnar Kahlmeter, Anders Österlund, Åsa Melhus och Lennart Nilsson; 
Medicinsk farmakologi genom Mikael Hoffmann; Pediatrik genom Margareta Eriksson, Allmän 
medicin genom Sigvard Mölstad och Oto-rhino-laryngologi genom Karin Prellner.  
Dessutom har Smittskyddsinstitutet representerats genom Barbro Olsson-Liljequist och Otto Cars. 
Anders Österlund har valts till ordförande och Barbro Olsson-Liljequist till sekreterare.  
RAF-M är en till RAF adjungerad metodgrupp som under 2004 bestått av: Gunnar Kahlmeter, Peter 
Larsson, Torbjörn Kjerstadius, Eva Melander, Håkan Miörner, Magnus Unemo, Annika Wistedt, Signe 
Ringertz, Mats Walder och Barbro Olsson-Liljequist, samtliga från Medicinsk mikrobiologi. Gunnar 
Kahlmeter har varit ordförande och Barbro Olsson-Liljequist sekreterare. 
RAF har under året haft två auskultanter, Jesper Ericsson från Infektionsläkarföreningen och Christina 

hrén från föreningen för Medicinsk mikrobiologi. Å 
 

RAF har haft fyra protokollförda sammanträden, som numera (sedan 2003) finns tillgängliga via RAF:s 
hemsida. RAF:s arbete speglas på den kontinuerligt uppdaterade hemsidan, www.srga.org. 

 

• RAF:s antibiotikadag 
Från 2003 erbjuder RAF en i januari årligen återkommande produktobunden utbildningsdag om 
antibiotika, RAF:s antibiotikadag. 2004 års antibiotikadag hade temat ”behandling av 
infektioner inom geriatriken”. 

 

• Gemensamma europeiska brytpunkter för antibiotika 
En process avsedd att harmonisera brytpunkter för antibiotika i de europeiska länderna har 
initierats via EUCAST (the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). 
RAF är en av sex europeiska brytpunktskommittéer som leder detta arbete. Under året har man 
enats om gemensamma europeiska brytpunkter för fluorokinolonerna, glykopeptider, 
oxazolidinoner och aminoglykosider. Arbete pågår med brytpunkter för betalaktamantibiotika.  
 

• RAF:s kommentarer till i FASS godkända indikationer 
RAF har arbetat med att förbättra informationen om antibiotika/antibiotikagrupper genom att 
ge kommentarer till samtliga registrerade preparat. Kommentarerna finns tillgänglig via RAF´s 
hemsida för flertalet preparat, för resterande preparat kommer information att färdigställas 
under 2005. 

 

• Remissvar på frågor från professionen och från läkemedelsindustrin 

RAF har svarat på fråga om lokalanvändning av antibiotika i tandvård och risk för 
antibiotikaresistens, samt har svarat på frågor från industrin bl a rörande dosering av 
antibiotika.    
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Anders Österlund  Barbro Olsson-Liljequist 
ordförande   sekreterare 

http://www.srga.org/


 
RAF-M har under året haft tre protokollförda möten, varav ett i samband med RAF-M´s Workshop i 
Resistensbestämning 8-9 juni 2004 i Göteborg, och ett tillsammans med RAF. Utöver dessa möten har 
aktiviteter inom RAF-M bedrivits genom telefon- och epostkommunikation. 
 

• Vid RAF:-M´s Workshop i Resistensbestämning 8-9 juni 2004 som hölls i i Göteborg, som var 
skandinavisk med deltagare från både Danmark och Norge, var två huvudteman detektion och 
analys av MRSA och påvisande av betalaktamresistens hos gramnegativa bakterier. 
Programmet innehöll flera andra punkter också och finns, inklusive flera presentationer, 
tillgängligt via RAF:s hemsida. 

 
Alla förändringar av metoder presenteras kontinuerligt på RAF´s hemsida genom webmaster Gunnar 
Kahlmeter.   
 
RAF-M är representerat i SMI´s antibiotikaresistensgrupp (ARG) genom ordförande och sekreterare i 
RAF-M. Laboratoriet i Växjö, genom Gunnar Kahlmeter, upprätthåller därmed funktionen som SMI´s 
externa referenslaboratorium för antibiotikaresistensfrågor.   
RAF-M är representerat i nationella STRAMA genom Barbro Olsson-Liljequist. 
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