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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. november 2013 

om overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier 

[meddelt under nummer K(2013) 7145] 

(2013/652/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/99/EF av 17. november 2003 om overvåking av 

zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, om endring av 

rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 

92/117/EØF(1), særlig artikkel 7 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 fjerde 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til direktiv 2003/99/EF skal medlemsstatene 

sikre at det ved overvåking hentes inn sammenlignbare 

opplysninger om forekomsten av antimikrobiell 

resistens hos zoonotisk smittestoffer og, i den grad de 

utgjør en trussel mot folkehelsen, andre smittestoffer. 

2)  I henhold til direktiv 2003/99/EF skal medlemsstatene 

også vurdere tendenser for og kilder til antimikrobiell 

resistens på deres territorium og hvert år oversende 

Kommisjonen en rapport om opplysninger som er 

samlet inn i samsvar med nevnte direktiv. 

3)  I Kommisjonens melding av 15. november 2011 til 

Europaparlamentet og Rådet — en handlingsplan for 

den voksende trusselen fra antimikrobiell resistens(2) 

— foreslår Kommisjonen å innføre en femårig 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 14.11.2013, 

s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2014 av 

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 10. 

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31. 

(2) KOM(2011) 748 endelig utgave. 

handlingsplan for å bekjempe antimikrobiell resistens 

basert på tolv grunnleggende tiltak, herunder å styrke 

systemer for overvåking av antimikrobiell resistens. 

4)  I Rådets konklusjoner av 22. juni 2012 om virkningen 

av antimikrobiell resistens på menneskers og dyrs 

helse i et samlet helseperspektiv(3) oppfordrer Rådet 

Kommisjonen til å følge opp sin melding av 

15. november 2011 med konkrete initiativer for 

gjennomføring av de tolv tiltakene som er fastsatt i 

nevnte melding, og til å samarbeide tett med Det 

europeiske senter for forebygging av og kontroll med 

sykdommer (ECDC), Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) og Det europeiske 

legemiddelkontor (EMA) for å styrke vurderingen og 

evalueringen av forekomsten av antimikrobiell 

resistens hos mennesker, hos dyr og i næringsmidler i 

Unionen. 

5)  På sitt plenumsmøte den 11. desember 2012 vedtok 

Europaparlamentet en rapport om den mikrobielle 

utfordringen — en voksende trussel fra antimikrobiell 

resistens(4). I rapporten uttrykker Europaparlamentet 

tilfredshet med Kommisjonens femårige handlingsplan 

for å bekjempe antimikrobiell resistens og anser at de 

anbefalte tiltakene i planen må bli gjennomført så snart 

som mulig. Europaparlamentet oppfordrer særlig 

Kommisjonen og medlemsstatene til å arbeide for 

større grad av samarbeid og samordning når det gjelder 

framgangsmåter for tidlig påvisning av, varsling av og 

samordnede reaksjoner mot sykdomsframkallende, 

antimikrobielt resistente bakterier hos mennesker, dyr 

og fisk samt i næringsmidler for å kontinuerlig 

overvåke omfanget og veksten av antimikrobiell 

resistens. 

6)  Innenfor rammen av FAO-WHOs felles program for 

næringsmiddelstandarder vedtok Codex Alimentarius-

kommisjonen på sitt 34. møte i Genève retningslinjene 

for risikoanalyse av antimikrobiell resistens som 

overføres gjennom næringsmidler(5), der antimikrobiell 

resistens framheves som et stort og verdensomfattende 

  

(3) EUT C 211 av 18.7.2012, s. 2. 

(4) EUT C 77 E av 15.3.2013, s. 20. 

(5) CAC/GL 77-2011. 
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problem for menneskers helse og for næringsmiddel-

trygghet. Bruk av antimikrobielle stoffer i dyr og vekster 

bestemt til næringsmiddelproduksjon er en potensielt 

viktig risikofaktor når det gjelder seleksjon og spredning 

av antimikrobielt resistente mikroorganismer og 

resistensdeterminanter fra dyr og næringsmiddelvekster 

til mennesker gjennom inntak av næringsmidler. 

7)  I retningslinjene fra Codex Alimentarius konkluderes 

det blant annet med at det gjennom programmene for 

overvåking av prevalensen av antimikrobiell resistens 

som overføres gjennom næringsmidler, framskaffes 

opplysninger som er nyttige i alle ledd av risikoanalyse-

prosessen for antimikrobiell resistens. Metodene som 

overvåkingsprogrammene baseres på, bør i størst mulig 

grad være internasjonalt harmoniserte. For å sikre at 

opplysningene er sammenlignbare, er det av avgjørende 

betydning at det brukes standardiserte og validerte 

undersøkelsesmetoder for antimikrobiell følsomhet og 

harmoniserte tolkningskriterier. 

8)  I kapittel 6.7 om harmonisering av nasjonale 

programmer for overvåkning og kontroll av antimikro-

biell resistens i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) 

helseregelverk for landdyr(1) understrekes behovet for 

overvåking og kontroll av antimikrobiell resistens for å 

kunne vurdere og fastslå tendenser for og kilder til 

antimikrobiell resistens hos bakterier, påvise 

forekomster av nye resistensmekanismer, hente inn 

nødvendige opplysninger for å gjennomføre 

risikoanalyser som er relevante for dyrs og menneskers 

helse, danne grunnlag for anbefalinger om tiltak på 

området dyrs og menneskers helse og skaffe 

opplysninger til bruk i vurdering av praksis knyttet til 

utskriving av antimikrobielle stoffer og i anbefalinger 

om hensiktsmessig bruk. 

9)  9. juli 2008 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse 

om den biologiske faren knyttet til antimikrobiell 

resistens som overføres gjennom næringsmidler(2). 

28. oktober 2009 offentliggjorde ECDC, EFSA, EMA 

og Kommisjonens vitenskapskomité for nye og nylig 

påviste helserisikoer (SCENIHR) en felles 

vitenskapelig uttalelse om antimikrobiell resistens med 

fokus på infeksjoner som overføres til mennesker fra 

fyr og næringsmidler (zoonoser)(3). 5. mars 2009 

vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om 

vurderingen av hvilken betydning meticillinresistent 

Stafylococcus aureus (MRSA) har for folkehelsen(4). 

7. juli 2011 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse 

om folkehelserisikoer knyttet til bakteriestammer som 

  

(1) http://www.oie.int 

(2) EFSA Journal (2008) 765, 1-87. 

(3) EFSA Journal 2009; 7(11):1372. 

(4) EFSA Journal (2009) 993, 1-73. 

produserer betalaktamaser med utvidet spektrum 

(ESBL) og/eller AmpC-betalaktamaser (AmpC) i 

næringsmidler og dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon(5). 3. oktober 2011 vedtok EFSA en 

teknisk rapport om EFSAs framgangsmåter for 

risikovurdering med hensyn til antimikrobiell 

resistens, med vekt på kommensale mikro-

organismer(6). Den viktigste konklusjonen i alle disse 

uttalelsene og rapportene er at ettersom antimikrobiell 

resistens utgjør en stadig større fare for folkehelsen, er 

det nødvendig å bruke harmoniserte metoder og 

epidemiologiske grenseverdier for å sikre at 

opplysningene er sammenlignbare over tid på 

medlemsstatsplan, og også for å gjøre det lettere å 

sammenligne forekomsten av antimikrobiell resistens i 

forskjellige medlemsstater. 

10)  14. juni 2012 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig 

rapport om tekniske spesifikasjoner for harmonisert 

overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens 

hos Salmonella, Campylobacter og de kommensale 

indikatorbakteriene Escherichia coli og Enterococcus 

spp. som overføres gjennom næringsmidler(7). 

5. oktober 2012 offentliggjorde EFSA en vitenskapelig 

rapport om tekniske spesifikasjoner for harmonisert 

overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens 

hos meticillinresistent Stafylococcus aureus (MRSA) 

hos dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon og i 

næringsmidler(8). Disse vitenskapelige rapportene 

inneholder anbefalinger om nærmere regler for 

harmonisert overvåking og rapportering av 

prevalensen av resistente mikroorganismer i nærings-

midler og dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, 

særlig med hensyn til hvilke mikroorganismer som 

skal tas med, hvor isolatene av mikroorganismer skal 

stamme fra, hvor mange isolater som skal undersøkes, 

hvilke undersøkelser for antimikrobiell følsomhet som 

skal brukes, særskilt overvåking av MRSA og ESBL- 

eller AmpC-produserende bakterier og innsamling og 

rapportering av opplysninger. ECDCs medvirkning i 

dette arbeidet vil sikre at det blir utført en 

sammenligning av opplysninger fra sektoren for 

næringsmidler og dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon og sektoren for menneskers helse. 

11)  Når det skal fastsettes hvilke kombinasjoner av 

bakteriearter, arter av dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon og næringsmiddelprodukter som 

skal tas med i den harmoniserte overvåkingen og 

rapporteringen av antimikrobiell resistens, er det i 

samsvar med konklusjonene i disse rapportene og 

  

(5) EFSA Journal 2011; 9(8):2322. 

(6) EFSA Journal 2011; 9(10):196. 

(7) EFSA Journal 2012; 10(6):2742. 

(8) EFSA Journal 2012; 10(10):2897. 
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uttalelsene viktig å prioritere de som er mest relevante 

fra et folkehelsesynspunkt. For å redusere byrden bør 

overvåkingen i størst mulig grad baseres på biologiske 

prøver eller isolater som er samlet inn innenfor 

rammen av nasjonale bekjempelsesprogrammer som 

allerede er utarbeidet. 

12)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2160/2003(1) skal medlemsstatene utarbeide 

nasjonale bekjempelsesprogrammer som skal omfatte 

prøvetaking for påvisning av Salmonella spp. i 

forskjellige ledd i næringsmiddelkjeden. I kommisjons-

forordning (EF) nr. 2073/2005(2) er det fastsatt 

mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer og 

regler som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

skal overholde. Vedkommende myndighet skal særlig 

sikre at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

overholder reglene og kriteriene fastsatt i nevnte 

forordning i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(3). Overvåkingen av 

antimikrobiell resistens hos Salmonella spp. bør være 

rettet mot isolater hentet fra nasjonale bekjempelses-

programmer og fra undersøkelser og samsvarskontroll 

som er iverksatt av vedkommende myndighet i samsvar 

med artikkel 1 i forordning (EF) nr. 2073/2005. 

13)  I kommisjonsvedtak 2007/407/EF(4) er det fastsatt 

nærmere regler for overvåking av antimikrobiell 

resistens som skal foretas av medlemsstatene, og som 

skal omfatte Salmonella spp. i fjørfe, kalkuner og 

slaktesvin i tidsrommet fra 2007 til 2012. Slik 

harmonisert overvåking bør videreføres for å følge 

utviklingstendenser, og bør utvides til å omfatte 

antimikrobiell resistens hos andre sykdoms-

framkallende stoffer og kommensaler i samsvar med 

rollen disse mikroorganismene spiller i den samlede 

risikoen for antimikrobiell resistens nevnt i de 

vitenskapelige uttalelsene, og den økende faren for 

folkehelsen dette utgjør. Overvåking og rapportering i 

henhold til artikkel 7 og 9 i direktiv 2003/99/EF bør 

derfor skje i samsvar med bestemmelser og tekniske 

krav til harmonisert overvåking og rapportering av 

antimikrobiell resistens, som tar hensyn til 

anbefalingene i EFSAs rapporter. 

14)  Av hensyn til klarhet i Unionens regelverk bør vedtak 

2007/407/EF oppheves. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 

17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og andre 

spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom 

næringsmidler (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 

om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 

29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og 

velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2007/407/EF av 12. juni 2007 om ei 

harmonisert overvaking av antimikrobiell resistens hjå 

Salmonella i fjørfe og svin (EUT L 153 av 14.6.2007, s. 26). 

15)  For å gi medlemsstatene mulighet til å forberede seg 

og for å gjøre det lettere å planlegge overvåkingen og 

rapporteringen fastsatt i denne beslutning, bør den få 

anvendelse fra 1. januar 2014. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I denne beslutning fastsettes nærmere regler for 

harmonisert overvåking og rapportering av antimikrobiell 

resistens som skal foretas av medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 7 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF og 

vedlegg II del B og vedlegg IV til nevnte direktiv. 

Denne overvåkingen og rapporteringen skal omfatte følgende 

bakterier, som skal komme fra prøver fra visse bestander av 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon og visse 

næringsmidler: 

a) Salmonella spp., 

b) Campylobacter jejuni og Campylobacter coli (C. jejuni og 

C. coli), 

c)  den kommensale indikatorbakterien Escherichia coli (E. 

coli) og 

d)  de kommensale indikatorbakteriene Enterococcus faecalis 

og Enterococcus faecium (E. faecalis og E. faecium).  
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2.  I denne beslutning fastsettes særlige krav til den 

harmoniserte overvåkingen og rapporteringen av Salmonella 

spp. og E. coli som produserer følgende enzymer i visse 

bestander av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon og i 

visse næringsmidler: 

a)  betalaktamaser med utvidet spektrum (ESBL), 

b)  AmpC-betalaktamaser (AmpC) og 

c)  karbapenemaser. 

Artikkel 2 

Utvalgsgrunnlag og innsamling av isolater i 

medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal sikre at prøvetaking for overvåking 

av antimikrobiell resistens skjer i samsvar med de tekniske 

kravene fastsatt i del A i vedlegget. 

2.  Medlemsstatene skal samle inn representative isolater av 

følgende bakterier i samsvar med de tekniske kravene fastsatt 

i del A i vedlegget: 

a) Salmonella spp., 

b) C. jejuni, 

c)  den kommensale indikatorbakterien E. coli og 

d)  ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende 

Salmonella spp. og E. coli. 

3.  Medlemsstatene kan samle inn representative isolater av 

følgende bakterier under forutsetning av at dette skjer i 

samsvar med de tekniske kravene fastsatt i del A i vedlegget: 

a) C. coli og 

b)  de kommensale indikatorbakteriene E. faecalis og E. 

faecium. 

Artikkel 3 

Isolater av Salmonella spp. framskaffet av driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak 

Dersom det minste antallet isolater av Salmonella spp. som er 

samlet inn av vedkommende myndighet ved offentlig kontroll 

i samsvar med del A nr. 1 bokstav a) i vedlegget, på grunn av 

en lav bakterieprevalens eller et lavt antall epidemiologiske 

enheter i en medlemsstat ikke er tilstrekkelig til å oppnå det 

påkrevde minsteantallet isolater som skal undersøkes for 

antimikrobiell følsomhet, kan vedkommende myndighet bruke 

isolater framskaffet av driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak, under forutsetning av at slike isolater er framskaffet 

av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i samsvar med 

følgende bestemmelser: 

a)  de nasjonale bekjempelsesprogrammene omhandlet i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2160/2003 og 

b)  hygienekriteriene for prosessen fastsatt i kapittel 2 

nr. 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 2073/2005. 

Artikkel 4 

Analyser ved nasjonale referanselaboratorier 

1.  Nasjonale referanselaboratorier for antimikrobiell 

resistens skal utføre følgende analyser: 

a)  undersøkelse av isolatene for antimikrobiell følsomhet 

som fastsatt i del A nr. 2 og 3 i vedlegget og 

b)  særlig overvåking av ESBL- eller AmpC- eller 

karbapenemaseproduserende Salmonella spp. og E. coli 

som fastsatt i del A nr. 4 i vedlegget. 

2.  Vedkommende myndighet kan i samsvar med 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 882/2004 utpeke andre 

laboratorier enn det nasjonale referanselaboratoriet for 

antimikrobiell resistens til å utføre analysene fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 5 

Vurdering og rapportering 

Medlemsstatene skal vurdere resultatene av overvåkingen av 

antimikrobiell resistens som er fastsatt i artikkel 2 og 3, og ta 

med denne vurderingen i rapporten om tendenser for og kilder 

til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og antimikrobiell 

resistens som er fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2003/99/EF. 

Artikkel 6 

Offentliggjøring og fortrolig behandling av opplysninger 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet skal i 

samsvar med artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2003/99/EF 

offentliggjøre nasjonale isolatbaserte kvantitative 

opplysninger om antimikrobiell resistens og resultatene av 

analysene som er rapportert i samsvar med artikkel 4. 

Artikkel 7 

Oppheving 

Vedtak 2007/407/EF oppheves. 
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Artikkel 8 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

Artikkel 9 

Mottakere 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. november 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

TEKNISKE KRAV 

DEL A 

UTVALGSGRUNNLAG OG ANALYSE 

1. Isolatenes opprinnelse 

Medlemsstatene skal samle inn representative isolater for overvåking av antimikrobiell resistens fra minst hver 

av følgende dyrebestander og næringsmiddelkategorier: 

a) Salmonella spp.-isolater fra: 

 i)  hver bestand av verpehøner, broilere og slaktekalkuner det er tatt prøver av innenfor rammen av de 

nasjonale bekjempelsesprogrammene opprettet i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 2160/2003, 

 ii)  skrotter av både broilere og slaktekalkuner det er tatt prøver av til undersøkelser og samsvarskontroll i 

samsvar med kapittel 2 nr. 2.1.5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005, 

iii)  skrotter av slaktesvin det er tatt prøver av til undersøkelser og samsvarskontroll i samsvar med 

kapittel 2 nr. 2.1.4 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 og 

 iv)  skrotter av storfe under ett år, dersom produksjonen av kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på 

over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, det er tatt prøver av til undersøkelser og samsvarskontroll i 

samsvar med kapittel 2 nr. 2.1.3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005. 

b) C. jejuni-isolater fra blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom 

produksjonen av kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år. 

c)  Isolater av den kommensale indikatorbakterien E. coli fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom produksjonen av 

kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin og av storfe under ett år dersom produksjonen av 

kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år. 

d)  ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom produksjonen av 

kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin og av storfe under ett år dersom produksjonen av 

kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år og 

iii)  prøver av ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt samlet inn i detaljistleddet. 

e)  Dersom en medlemsstat beslutter å undersøke C. coli i samsvar med artikkel 2 nr. 3 bokstav a), isolater 

fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin.  
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f)  Dersom en medlemsstat beslutter å undersøke E. faecalis og E. faecium i samsvar med artikkel 2 nr. 3 

bokstav b), isolater fra: 

 i)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av broilere og av slaktekalkuner dersom produksjonen av 

kalkunkjøtt i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år, 

 ii)  blindtarmprøver samlet inn ved slakt av slaktesvin og av storfe under ett år dersom produksjonen av 

kjøtt av dette storfeet i medlemsstaten er på over 10 000 tonn slaktet kjøtt per år. 

Isolater som medlemsstaten har hentet fra andre kilder enn dem som er nevnt i bokstav a)-f), kan undersøkes 

for antimikrobiell resistens av vedkommende myndighet på frivillig grunnlag og holdes atskilt ved rapportering 

i samsvar med del B nr. 2 i vedlegget. De særlige tekniske kravene i nr. 3, 4 og 5 skal imidlertid få anvendelse 

ved gjennomføringen av slik undersøkelse for antimikrobiell resistens. 

2. Prøvetakingshyppighet, prøveantall og prøvetakingsplan 

2.1. Prøvetakingshyppighet 

Medlemsstatene skal hvert annet år gjennomføre prøvetaking, innsamling og undersøkelse for antimikrobiell 

følsomhet som fastsatt i artikkel 2-4 av hver kombinasjon av bakteriearter og prøvetype fra dyrebestander eller 

næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 i denne del, samt særlig overvåking av ESBL- eller AmpC- eller 

karbapenemaseproduserende Salmonella spp. og E. coli i samsvar med nr. 4 i denne del, etter følgende 

rotasjonsordning: 

a)  2014, 2016, 2018 og 2020 for verpehøner, broilere og ferskt kjøtt fra disse, samt for slaktekalkuner. Den 

særlige overvåkingen av den ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende kommensale 

indikatorbakterien E. coli i samsvar med nr. 4.1 skal imidlertid ikke være obligatorisk i 2014. 

b)  2015, 2017 og 2019 for svin, storfe under ett år, svinekjøtt og storfekjøtt. 

2.2. Prøveantall 

Medlemsstatene skal undersøke 170 isolater for antimikrobiell følsomhet for hver kombinasjon av bakterieart 

og prøvetype fra dyrebestander eller næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f). 

I medlemsstater der det produseres mindre enn 100 000 tonn slaktet fjørfekjøtt per år og mindre enn  

100 000 tonn slaktet svinekjøtt per år(1), skal 85 isolater i stedet for 170 isolater undersøkes for hver tilsvarende 

særlige kombinasjon. 

I medlemsstater der det i et gitt år er tilgjengelig et høyere antall isolater for noen av kombinasjonene av 

bakterieart og prøvetype fra dyrebestander eller næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 bokstav a), b), 

c), e) og f), skal alle isolater eller et representativt tilfeldig utvalg som er høyere enn eller likt antallet isolater 

som kreves i samsvar med første ledd, inngå i undersøkelsen av antimikrobiell følsomhet. 

I medlemsstater der det på grunn av en lav bakterieprevalens eller et lavt antall epidemiologiske enheter i et gitt 

år ikke kan samles inn det antallet isolater som kreves i samsvar med første ledd, for enkelte kombinasjoner av 

bakterieart og prøvetype fra dyrebestander eller næringsmiddelkategorier som er oppført i nr. 1 bokstav a), b), 

c), e) og f), skal alle tilgjengelige isolater ved slutten av overvåkingsperioden inngå i undersøkelsen av 

antimikrobiell følsomhet. 

I forbindelse med den særlige overvåkingen av den ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende 

kommensale indikatorbakterien E. coli fastsatt i nr. 4.1 skal medlemsstatene analysere 300 prøver fra hver 

dyrebestand og næringsmiddelkategori som er oppført i nr. 1 bokstav d). I medlemsstater der det produseres 

mindre enn 100 000 tonn slaktet fjørfekjøtt per år, mindre enn 100 000 tonn slaktet svinekjøtt per år og mindre 

enn 50 000 tonn slaktet storfekjøtt per år(2), skal medlemsstatene analysere 150 prøver i stedet for 300 prøver 

for hver tilsvarende særlige kombinasjon.  

  

(1) Ifølge de nyeste tilgjengelige opplysningene fra Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

(2) Se fotnote 1. 
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2.3. Prøvetakingsplan 

Isolater som undersøkes for antimikrobiell følsomhet som fastsatt i artikkel 2, skal være hentet fra overvåkings-

programmer basert på randomisert prøvetaking. Bakterieisolatene nevnt i artikkel 2 må stamme fra tilfeldig 

utvalgte epidemiologiske enheter eller være tilfeldig utvalgt på slakteriene. Dersom det tas prøver fra syke dyr, 

skal resultatet av undersøkelsen av antimikrobiell følsomhet holdes atskilt ved rapportering i samsvar med 

del B nr. 2. 

Vedkommende myndighet skal sikre at prøvetakingsordningen er randomisert og korrekt gjennomført. 

Ved prøvetaking på slakterier som fastsatt i del A nr. 1 skal prøvetakingen utføres på slakterier som håndterer 

minst 60 % av den aktuelle husdyrbestanden i medlemsstaten, idet prøvetakingen begynner på slakteriene med 

størst kapasitet. 

Høyst ett isolat per bakterieart fra samme epidemiologiske enhet per år skal inngå i overvåkingen som er 

fastsatt i denne beslutning. For verpehøner, broilere og slaktekalkuner skal den epidemiologiske enheten være 

flokken. For slaktesvin og storfe under ett år skal den epidemiologiske enheten være driftsenheten. 

2.3.1. Rep resenta t i v p røvetak ing ved  s lak t  

Den randomiserte prøvetakingsplanen skal være stratifisert etter slakteri ved å fordele antallet prøver fra 

innenlandsproduserte dyr som samles inn per slakteri, proporsjonalt i forhold til slakteriets årlige kapasitet. 

Prøvene som tas ved slakt, skal være jevnt fordelt over årets måneder for å dekke de forskjellige årstidene. 

For å ta hensyn til mulige klynger skal bare én representativ prøve av blindtarminnhold samles inn per 

epidemiologisk enhet, enten fra en enkelt skrott eller fra flere skrotter. Prøvetakingen skal for øvrig være basert 

på et tilfeldig utvalg med hensyn til hvilke dager i hver måned og fra hvilke partier det skal tas prøver på en gitt 

prøvetakingsdag. 

Antallet biologiske prøver som skal samles inn i samsvar med del A nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f), skal 

fastsettes for å oppnå det påkrevde minsteantallet isolater med hensyn til prevalensen av bakteriearten som 

overvåkes. 

2.3.2. In n samlin g  av  rep resen ta t i ve  Salmonel la  spp . - i so la t er  som samles  inn  inn en for  rammen  

av nasjona le p rogrammer for  b ekj emp else av  Salmonel la  spp .  i  r e levant e d yreb estand er  

og  inn enfor  rammen  av  forordnin g (EF) n r .  2073/2005 

Høyst ett isolat per salmonellaserovar fra samme epidemiologisk enhet per år skal undersøkes for 

antimikrobiell følsomhet. 

Dersom antallet salmonellaisolater som er tilgjengelig per år per dyrebestand i medlemsstaten er høyere enn det 

antallet isolater som kreves i samsvar med nr. 2.2, skal det gjøres et tilfeldig utvalg av minst 170 eller 

85 isolater fra årets samling av tilgjengelige isolater i medlemsstaten, på en måte som sikrer geografisk 

representativitet og at prøvetakingsdatoene er jevnt fordelt over året. Dersom det derimot er snakk om en lav 

prevalens, skal alle de tilgjengelige salmonellaisolatene undersøkes for følsomhet. 

2.3.3. P rø vetak in g i  d eta l j i s t ledd et  

Medlemsstatene skal i detaljistleddet ta stikkprøver av ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt uten å 

forhåndsvelge prøver på grunnlag av næringsmidlenes opprinnelsessted. 

3. Antimikrobielle stoffer for undersøkelse av følsomhet, epidemiologiske grenseverdier og konsentrasjons-

områder som skal brukes ved undersøkelse av isolatene for antimikrobiell følsomhet 

Medlemsstatene skal undersøke de antimikrobielle stoffene og tolke resultatene ved hjelp av de 

epidemiologiske grenseverdiene og konsentrasjonsområdene angitt i tabell 1, 2 og 3 for å fastslå følsomheten 

hos Salmonella spp., C. coli, C. jejuni og de kommensale indikatorbakteriene E. coli, E. faecalis og E. faecium. 

Fortynningsmetodene som brukes, skal være i samsvar med metodene som er beskrevet av European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) og Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI), og som er godkjent som internasjonal referansemetode (ISO-standard 20776-1:2006).  
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Tabell 1 

Panel av antimikrobielle stoffer som skal tas med i overvåkingen av antimikrobiell resistens, EUCASTs 

grenseverdier for resistens og konsentrasjonsområder som skal undersøkes hos Salmonella spp. og den 

kommensale indikatorbakterien E. coli (første panel) 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) 
ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Ampicillin 

Salmonella > 8 > 8 

1-64 (7) 

E. coli > 8 > 8 

Cefotaxim 

Salmonella > 0,5 > 2 

0,25-4 (5) 

E. coli > 0,25 > 2 

Ceftazidim 

Salmonella > 2 > 4 

0,5-8 (5) 

E. coli > 0,5 > 4 

Meropenem 

Salmonella > 0 125 > 8 

0,03-16 (10) 

E. coli > 0 125 > 8 

Nalidixinsyre 

Salmonella > 16 f.i. 

4-128 (6) 

E. coli > 16 f.i. 

Ciprofloxacin 

Salmonella > 0 064 > 1 

0 015-8 (10) 

E. coli > 0 064 > 1 

Tetrasyklin 

Salmonella > 8 f.i. 

2-64 (6) 

E. coli > 8 f.i. 

Kolistin 

Salmonella > 2 > 2 

1-16 (5) 

E. coli > 2 > 2 

Gentamicin 

Salmonella > 2 > 4 

0,5-32 (7) 

E. coli > 2 > 4 

Trimetoprim 

Salmonella > 2 > 4 

0,25-32 (8) 

E. coli > 2 > 4 

Sulfametoksazol 

Salmonella f.i. f.i. 

8-1024 (8) 

E. coli > 64 f.i. 

Kloramfenikol 

Salmonella > 16 > 8 

8-128 (5) 

E. coli > 16 > 8 

Azitromycin 

Salmonella f.i. f.i. 

2-64 (6) 

E. coli f.i. f.i. 

Tigesyklin 

Salmonella > 1 (*) > 2 (*) 

0,25-8 (6) 

E. coli > 1 > 2 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

(*) Opplysninger fra EUCAST foreligger for Salmonella Enteriditis, Typhimurium, Typhi og Paratyphi. 

f.i.: foreligger ikke. 
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Tabell 2 

Panel av antimikrobielle stoffer som skal tas med i overvåkingen av antimikrobiell resistens, EUCASTs 

grenseverdier for tolking av resistens og konsentrasjonsområder som skal undersøkes hos C. jejuni og  

C. coli 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell 

resistens 

(mg/l) 

Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) 

ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Erytromycin 

C. jejuni > 4 > 4 

1-128 (8) 

C. coli > 8 > 8 

Ciprofloxacin 

C. jejuni > 0,5 > 0,5 

0,12-16 (8) 

C. coli > 0,5 > 0,5 

Tetrasyklin 

C. jejuni > 1 > 2 

0,5-64 (8) 

C. coli > 2 > 2 

Gentamicin 

C. jejuni > 2 f.i. 

0,12-16 (8) 

C. coli > 2 f.i. 

Nalidixinsyre 

C. jejuni > 16 f.i. 

1-64 (7) 

C. coli > 16 f.i. 

Streptomycin (c) 

C. jejuni > 4 f.i. 

0,25-16 (7) 

C. coli > 4 f.i. 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

(c) På frivillig grunnlag. 

f.i.: foreligger ikke. 

Tabell 3 

Panel av antimikrobielle stoffer som skal tas med i overvåkingen av antimikrobiell resistens, EUCASTs 

grenseverdier for resistens og konsentrasjonsområder som skal undersøkes hos E. faecalis og E. faecium 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Gentamicin 

E. faecalis > 32 f.i. 

8-1024 (8) 

E. faecium > 32 f.i. 

Kloramfenikol 

E. faecalis > 32 f.i. 

4-128 (6) 

E. faecium > 32 f.i. 

Ampicillin 

E. faecalis > 4 > 8 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 4 > 8 

Vankomycin 

E. faecalis > 4 > 4 

1-128 (8) 

E. faecium > 4 > 4 

Teikoplanin 

E. faecalis > 2 > 2 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 2 > 2 
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Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Erytromycin 

E. faecalis > 4 f.i. 

1-128 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

Quinupristin/dalfo

pristin 

E. faecalis f.i. f.i. 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 1 > 4 

Tetrasyklin 

E. faecalis > 4 f.i. 

1-128 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

Tigesyklin 

E. faecalis > 0,25 > 0,5 

0,03-4 (8) 

E. faecium > 0,25 > 0,5 

Linezolid 

E. faecalis > 4 > 4 

0,5-64 (8) 

E. faecium > 4 > 4 

Daptomycin 

E. faecalis > 4 f.i. 

0,25-32 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

Ciprofloxacin 

E. faecalis > 4 f.i. 

0,12-16 (8) 

E. faecium > 4 f.i. 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

f.i.: foreligger ikke. 

4. Særlig overvåking av ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende Salmonella og E. coli 

4.1. Metode for påvisning av ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli i broilere, 

slaktekalkuner, slaktesvin, storfe under ett år og ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt 

Følgende metode skal brukes til å beregne andelen av prøver som inneholder ESBL- eller AmpC- eller 

karbapenemaseproduserende E. coli blant blindtarmsprøvene som er samlet inn fra broilere, slaktekalkuner, 

slaktesvin, storfe under ett år og ferskt kjøtt fra broilere, svinekjøtt og storfekjøtt i samsvar med denne del nr. 1 

bokstav d). 

For påvisning av ESBL- eller AmpC-produserende E. coli skal første trinn i metoden være forutgående 

anriking, etterfulgt av inokulering på McConkey-agar som inneholder en tredjegenerasjons cefalosporin i en 

selektiv konsentrasjon i samsvar med den nyeste utgaven av den detaljerte standardiseringsprotokollen fra Den 

europeiske unions referanselaboratorium for antimikrobiell resistens(3). Mikrobearten E. coli skal påvises ved 

hjelp av en egnet metode. 

Medlemsstaten kan, på bakgrunn av epidemiologiske omstendigheter, beslutte å utføre parallell undersøkelse 

av en andre selektiv plate som hemmer veksten av AmpC-produserende E. coli, for å gjøre det lettere å påvise 

ESBL-produserende E. coli. Dersom denne muligheten benyttes, skal resultatet av den andre selektive platen 

som hemmer veksten av AmpC-produserende E. coli, holdes atskilt ved rapportering i samsvar med del B nr. 2. 

Medlemsstatene kan beslutte å påvise karbapenemaseproduserende mikroorganismer ved hjelp av selektiv 

forutgående anriking med påfølgende dyrking på et selektivt medium som inneholder karbapenemer, i samsvar 

med den nyeste utgaven av den detaljerte standardiseringsprotokollen fra Den europeiske unions 

referanselaboratorium for antimikrobiell resistens(4). 

Ett isolat av sannsynlig ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli fra hver positive 

blindtarmsprøve og kjøttprøve skal undersøkes på det første panelet av antimikrobielle stoffer i samsvar med 

tabell 1 og deretter gjennomgå utvidet undersøkelse av følsomhet som fastsatt i nr. 4.2 dersom de er resistente 

mot cefotaxim, ceftazidim eller meropenem basert på tolkingskriteriene (de epidemiologiske grenseverdiene) 

oppført i tabell 1.  

  

(3) www.crl-ar.eu 

(4) Se fotnote 3. 
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4.2. Metode for ytterligere karakterisering og klassifisering av Salmonella spp.- og E. coli-isolater som viser 

resistens mot tredjegenerasjons cefalosporiner eller meropenem 

Alle isolater av sannsynlig ESBL- eller AmpC- eller karbapenemaseproduserende E. coli som er påvist 

gjennom den selektive dyrkingen beskrevet i nr. 4.1, samt alle tilfeldig utvalgte isolater av Salmonella spp. og 

E. coli som etter undersøkelse med det første panelet av antimikrobielle stoffer i samsvar med tabell 1 er 

resistente mot cefotaxim, ceftazidim eller meropenem, skal gjennomgå ytterligere undersøkelser med et andre 

panel av antimikrobielle stoffer i samsvar med tabell 4. Dette panelet omfatter cefoksitin, cefepim og 

synergiundersøkelser med klavulansyre i kombinasjon med cefotaxim og ceftazidim for påvisning av ESBL- og 

AmpC-produksjon. Det andre panelet omfatter dessuten imipenem, meropenem og ertapenem for fenotypisk 

bestemmelse av de sannsynlige karbapenemaseprodusentene. 

Tabell 4 

Panel av antimikrobielle stoffer, EUCASTs epidemiologiske grenseverdier (ECOFF) og kliniske 

grensepunkter for resistens og konsentrasjonsområder som skal brukes bare ved undersøkelse av 

isolater av Salmonella spp. og den kommensale indikatorbakterien E. coli som er resistente mot 

cefotaxim, ceftazidim eller meropenem — (andre panel) 

Antimikrobielt stoff Art 

Grenseverdier for tolking av antimikrobiell resistens 

(mg/l) 
Konsentrasjonsområder 

(mg/l) 

(antall brønner i parentes) 
ECOFF (a) Klinisk grensepunkt (b) 

Cefoksitin 
Salmonella > 8 f.i. 

0,5-64 (8) 
E. coli > 8 f.i. 

Cefepim 
Salmonella f.i. f.i. 

0,06-32 (10) 

E. coli > 0 125 > 4 

Cefotaxim + 

klavulansyre(*) 

Salmonella f.i.(**) f.i.(**) 
0,06-64 (11) 

E. coli f.i.(**) f.i.(**) 

Ceftazidim + 

klavulansyre (*) 

Salmonella f.i.(**) f.i.(**) 
0 125-128 (11) 

E. coli f.i.(**) f.i.(**) 

Meropenem 
Salmonella > 0 125 > 8 

0,03-16 (10) 
E. coli > 0 125 > 8 

Temocillin 
Salmonella f.i. f.i. 

0,5-64 (8) 
E. coli f.i. f.i. 

Imipenem 
Salmonella > 1 > 8 

0,12-16 (8) 
E. coli > 0,5 > 8 

Ertapenem 
Salmonella > 0,06 > 1 

0,015-2 (8) 

E. coli > 0,06 > 1 

Cefotaxim 
Salmonella > 0,5 > 2 

0,25-64 (9) 
E. coli > 0,25 > 2 

Ceftazidim 

Salmonella > 2 > 4 

0,25-128 (10) 
E. coli > 0,5 > 4 

(a) EUCASTs epidemiologiske grenseverdier. 

(b) EUCASTs kliniske grensepunkter for resistens. 

f.i.: foreligger ikke. 

(*) 4 mg/l klavulansyre. 

(**) Verdiene skal sammenlignes med verdiene for cefotaxim og ceftazidim og tolkes i samsvar med CLSIs eller EUCASTs 

retningslinjer for synergiundersøkelse. 

4.3. Kvantitativ metode for å vurdere andelen ESBL- eller AmpC-produserende E. coli 

Medlemsstatene, særlig medlemsstatene som ved hjelp av påvisningsmetoden fastsatt i nr. 4.1 har påvist en høy 

prevalens av ESBL- eller AmpC-produserende E. coli, kan karakterisere andelen av ESBL- eller AmpC-

produserende E. coli i hele E. coli-bestanden.  
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Dette skal gjøres gjennom å telle ESBL- eller AmpC-produserende E. coli-bakterier og samlet antall E. coli-

bakterier i en prøve ved hjelp av fortynningsmetoder og påfølgende dyrking på selektive og ikke-selektive 

medier i samsvar med den nyeste utgaven av den detaljerte protokollen fra Den europeiske unions 

referanselaboratorium for antimikrobiell resistens(5). 

5. Kvalitetskontroll og oppbevaring av isolater 

Laboratoriene som er utpekt av vedkommende myndighet til å utføre undersøkelsen av antimikrobiell 

følsomhet av isolatene som inngår i det harmoniserte overvåkingsprogrammet, skal ta del i et kvalitetssikrings-

system som omfatter egnethetsundersøkelse, enten på nasjonalt plan eller på unionsplan, av påvisning, 

typebestemmelse og undersøkelse av følsomhet av bakteriene som er omfattet av den harmoniserte 

overvåkingen av antimikrobiell resistens. 

Nasjonale referanselaboratorier for antimikrobiell resistens skal oppbevare isolatene ved en temperatur på  

–80 °C i minst fem år. Andre oppbevaringsmetoder kan også brukes, forutsatt at metodene sikrer stammenes 

levedyktighet og at stammenes egenskaper ikke endres. 

DEL B 

RAPPORTERING 

1. Alminnelige bestemmelser om rapportering av opplysninger 

Dersom vedkommende myndighet gjennomfører overvåking av antimikrobiell resistens på grunnlag av isolater 

som en vedkommende myndighet har hentet fra andre ledd i næringsmiddelkjeden enn leddene nevnt i del A 

nr. 1, men i samsvar med de tekniske spesifikasjonene nevnt i del A nr. 3, 4 og 5, skal resultatene av denne 

overvåkingen av antimikrobiell resistens rapporteres i samsvar med denne del nr. 2, men de skal rapporteres 

separat og dette medfører ingen endring av antallet isolater som skal undersøkes i samsvar med del A nr. 2. 

2. Opplysninger som skal tas med for hver enkelt prøve 

Rapportene skal omfatte opplysningene nevnt i nr. 2.1-2.6 for hvert enkelt isolat, der hver kombinasjon av 

bakterieart og dyrebestand og av bakterieart og næringsmiddel nevnt i del A nr. 1 behandles separat. 

Medlemsstatene skal framlegge resultatene av den harmoniserte overvåkingen av antimikrobiell resistens fastsatt 

i denne beslutning i form av isolatbaserte rådata ved hjelp av datakatalogen og de elektroniske datainnsamlings-

skjemaene som stilles til rådighet av EFSA(6). 

2.1. Allmenn beskrivelse av gjennomføringen av overvåkingen av antimikrobiell resistens 

— Beskrivelse av prøvetakingsplaner, framgangsmåter for stratifisering og randomisering etter dyrebestand og 

næringsmiddelkategori. 

2.2. Generelle opplysninger 

— Isolatets identifikator eller kode 

— Bakterieart 

— Serovar (for Salmonella spp.) 

— Fagtype av Salmonella Enteriditis og Salmonella Typhimurium (frivillig) 

2.3.  Særskilte opplysninger om prøvetakingen 

— Bestand av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller næringsmiddelkategori 

— Trinn der prøvetaking skjer 

— Prøvetype 

— Prøvetaker 

— Prøvetakingsstrategi 

  

(5) Se fotnote 3. 

(6) www.efsa.europa.eu 
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— Prøvetakingsdato 

— Isoleringsdato 

2.4.  Særskilte opplysninger om undersøkelse av antimikrobiell resistens 

— Identifikatoren eller koden som er tildelt isolatet av laboratoriet som utfører undersøkelsen av isolatet for 

antimikrobiell følsomhet 

— Dato for undersøkelse av følsomhet 

— Antimikrobielt stoff 

2.5. Særskilte opplysninger om resultatene av fortynningsmetoden 

— Laveste konsentrasjon som har inhibitoreffekt (MIC) (i mg/l) 

2.6. Resultater av synergiundersøkelse 

— Synergiundersøkelse med klavulansyre for ceftazidim 

— Synergiundersøkelse med klavulansyre for cefotaxim 

 ____________  


