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Klinikk for laboratoriemedisin

Forsidebilder fra sopplaboratoriet vårt
I midten (bakgrunn) Lichtheimia corymbifera fra koloni i
laktofenol og bomullsblått . L. corymbifera er en
muggsopp innen ordenen Mucorales som kan gi alvorlig
infeksjon hos immunsupprimerte pasienter.
Bilder i forgrunnen, øverst fra venstre og med klokken:
 Candida albicans pseudohyfer i calcofluor white
mikroskopi. C. albicans er den vanligste årsaken til
sopp-sepsis hos immunsupprimerte pasienter.
 Rhizopus microsporus fra koloni i laktofenol og
bomullsblått. Dette er også en muggsopp innen
Mucorales.
 luftboble med Aspergillus fumigatus i calcofluor white
mikroskopi. A. fumigatus er en muggsopp som kan gi
alvorlig infeksjon hos immunsupprimerte pasienter.
 og nederst til venstre Aspergillus flavus fra koloni i
laktofenol og bomullsblått. A. flavus er en annen
muggsopp i slekt med A. fumigatus.

En stor takk til alle som i en travel hverdag
har bidratt med flotte innlegg og bilder
til Årsrapporten!
Spesialrådgiver Magli Bøvre «Redaktør»
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Avdeling for mikrobiologi - Generelt
Avdelingens visjon:
«Avdelingen skal være internasjonalt ledende
innen mikrobiologisk diagnostikk, forskning og
formidling»
Fredrik Müller
Avdelingsleder

Avdelingen har sykehus- og universitetsfunksjoner som er integrert i virksomheten. Våre
hovedoppgaver omfatter infeksjonsdiagnostikk, forskning og utdanning. Den diagnostiske
virksomheten omfatter rask og korrekt infeksjonsdiagnostikk, resistensbestemmelse,
utvikling av nye diagnostiske metoder, deltakelse i konsulentvirksomhet på de kliniske
avdelingene og overfor andre rekvirenter samt infeksjonstesting av blod og organgivere til
transplantasjon. Forskningsvirksomheten, som er betydelig, omfatter både basal biologisk
forskning og translasjonsforskning. Basalforskningen er særlig knyttet til DNA-reparasjon,
genomstabilitet, epigenetikk og horisontal genoverføring. Translasjonsforskningen omfatter
studier av antibiotikaresistens, spesielt hos bakterier og sopp, samt patogenese ved
bakterielle og virale infeksjoner. Forskningsvirksomheten er i stor grad eksternt finansiert
takket være godt tilslag på søknader. Avdelingens ansatte underviser medisin-, tannlege- og
ernæringsstudenter fra Universitetet i Oslo. I tillegg drives opplæring av egne leger i
spesialisering, bioingeniører, bioingeniørstudenter og andre personellgrupper.
Avdelingen har utarbeidet en strategiplan for virksomheten fram mot 2020. Den er vedlagt til
slutt i denne årsrapporten.
Avdelingen har laboratorievirksomhet ved Ullevål (US) og Rikshospitalet (RH). Foruten å
levere til OUS utføres også mikrobiologisk diagnostikk for Diakonhjemmet sykehus,
Lovisenberg Diakonale sykehus, Sunnaas sykehus og andre sykehus i Helse Sør-Øst samt den
øvrige helsetjenesten i Oslo. Avdelingen har også medisinsk-faglig ansvar for det
mikrobiologiske laboratoriet ved OUS Radiumhospitalet (ligger administrativt under
Avdeling for medisinsk biokjemi). Vi er en akkreditert avdeling etter ISO 15189, i tillegg er
Seksjon for kontroll og produksjon sertifisert etter ISO 13485:2016.

Vi har en felles Brukerhåndbok (laboratoriehåndbok), se http://ousmik.no/
Avdelingen har landsfunksjoner i form av seks nasjonale referansefunksjoner (en i samarbeid
med Avdeling for smittevern) i tillegg til regionsoppgaver for Helseregion Sør-Øst.
Det ble i 2018 utført 1.492.877 analyser. Dette inkluderer alle analyser som har HELFO-takst i
henhold til det nye nasjonale laboratoriekodeverket (NLK) som ble innført 01.01.18. På
grunn av nytt takstsystem kan ikke analysetall for 2018 sammenlignes med tidligere år.
Avdelingen følger forekomsten av resistente mikroorganismer og utgir en årlig rapport over
antibiotikaresistens. I luftveissesongen rapporteres også ukentlige funn av luftveispatogene
mikrober. Begge rapporter er tilgjengelige via vår Brukerhåndbok.
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Generelt
Avdelingen har arbeidet med følgende større saker i løpet av 2018:
Utvidet tilbud innen hurtigdiagnostikk
Dypsekvensering: typing av bakterier og resistensbestemmelse av virus
Planlegging og anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr
Tildeling av nasjonal referansefunksjon for syfilisdiagnostikk
Sendt søknad om referansefunksjon i parasittologi
Nytt kodeverk for laboratorieanalyser og nytt takstsystem
HSØ-avtaler om anskaffelse av polikliniske laboratorietjenester fra private laboratorier
Deltakelse i planlegging av nytt OUS (fokusgrupper)
Gjennomgang av regelverk om «Biologiske faktorer» for å forbedre avdelingens rutiner
Elektroniske svar til andre HF i Helse Sør-Øst
e-rekvirering fra Lovisenberg sykehus
Forberedelser til innføring av kompetanseportalen (Dossier)
Produksjon av «in house» PCR-reagenser i hht CE/IVD-regler
Deltakelse i kurs om IVD-regulativet (IVDR)
Kompetanseplan for avdelingen
Aktivitets- og bemanningsplan for avdelingen
Utvide sertifisering ved Seksjon for kontroll og produksjon i hht ISO13485: 2016
Ny LIS-utdanning
Ny utgave av lærebok i medisinsk mikrobiologi
Planlegging av flytting av hoveddelen av avdelingens forskningsvirksomhet fra A- og Bbygget, RH til SINTEF-bygget. Lagt planer for omrokeringer av diagnostikken i B-bygget
som muliggjøres ved denne flyttingen.
 Styrke avdelingens forskningsinnsats
 Drive forskningsnettverket TTA («Turning the Tide of Antimicrobial resistance») med
gjennomføring av midtveisevaluering





















Antall kliniske analyser utført ved Avdeling for mikrobiologi i 2018
Enhet for bakteriologi
Ullevål
Enhet for bakteriologi
Rikshospitalet
Seksjon for bakteriologi
Enhet for virologi og
infeksjonsimmunologi
Enhet for serologi

Inneligende
224 932

Polikliniske *
291 625

165 484

85 801

390 416

377 426

52 075

64 148

29 541

201 589

Blodgivere

Total pr enhet
516 557

Totalt pr seksjon

Avdeling

251 285
767 842
116 223
141 113

Enhet for
92 024
144 545
molekylærdiagnostikk og virologi
Seksjon for
173 640
410 282
141 113
molekylærdiagnostikkvirologi og serologi
Total antall analyser
564 056
787 708
141 113
Mikrobiologisk avdeling
*Omfatter også analyser utført i prøver mottatt fra pasienter som er inneliggende ved andre sykehus.

372 243
236 569
725 035
1 492 877

Det er stor endring i antall analyser for Seksjon for bakteriologi i 2018 da det ble innført nytt takstsystem med
flere «takstbærende» analyser innen bakteriologi. Dette utgjorde en økning for seksjonen på 87% for
takstbærende analyser. For Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og serologi var ikke endringen i
takstsystemet særlig stor, seksjonen hadde en reell økning på 6%.
53 % av avdelingens analyser er polikliniske og fra innlagte pasienter ved andre sykehus, 37 % er fra
inneliggende og 10% av analysevolumet er infeksjonstesting av blodgivere..
Infeksjonstesting av blodgivere i 2018 utgjorde 141 113 analyser, en økning på 2 % fra 2017.
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Generelt
Budsjett og regnskap - diagnostikk og produksjon 2018 (OUS-midler)
Budsjett

Regnskap

Avvik

Driftsinntekter

220 937 000

194 683 000

-26 254 000

Driftutgifter

220 937 000

229 261 000

-8 324 000

Driftsresultat

-34 579 000

Nytt takstsystem ble innført i 2018. Da dette ble innført etter budsjett for 2018 var avsluttet ble
det ikke justert for forventede store endringer i avdelingens inntekter. Økte varekostnader og
økte lønnsutgifter gjorde at utgiftssiden ikke nådde budsjett.

Budsjett og regnskap forskning 2018 (OUS- og eksterne midler)
Budsjett

Regnskap

Avvik

Driftsinntekter

81 116 000

81 553 000

437 000

Driftutgifter

81 116 000

81 253 000

-137 000

Driftsresultat

300 000

Av forskningsbudsjettet var ca 64 mill eksterne midler.
Stillinger i 2018

Avdelingsleder
1 lederassistent og 0,5 spesialrådgiver i stab
8 seksjonsledere
8 enhetsledere
157,5 stillinger tilknyttet diagnostikk og produksjon (0,5 ny stilling i 2018)
Ca. 80 stillinger tilknyttet forskning
UiO stillinger tilknyttet MIK
Avdelingsleder 20%
Undervisningsleder / forskningsgruppeleder 100%
1,5 ingeniører innen undervisning (3x50%)
0,5 ingeniør til produksjon av reagenser og medier for forskning
3 professor emeritus
1 førsteamanuensis 20%
2 førsteamanuensis 20% (avsluttet sommer 2018)
1 førsteamanuensis 50%
2 forskningsgruppeledere 20%
3 forskningsingeniører 100%
Universitetsfunksjonene omfatter undervisning og forskning og er organisert i linje fra
Medisinsk fakultet – Institutt for klinisk medisin- Klinikk for laboratoriemedisin – Avdeling for
mikrobiologi. I tillegg har avdelingen ansatte som også er knyttet til Institutt for medisinske
basalfag, Medisinsk fakultet og til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
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Generelt
Organisasjon

*: MED har fag- og personalansvar for leger ved Rikshospitalet. Fag- og personalansvar for leger ved Ullevål er
delegert til enhetsleder.
Avdelingsleder har ansvar for både OUS- og UiO-funksjonene innen avdelingen.
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Beredskap
Beredskap
Avdeling for mikrobiologi har beredskapsplaner som sikrer at avdelingen kan ivareta sine
oppgaver i forbindelse med større ulykker og kriser. Planene omfatter både pasientrelaterte
hendelser og hendelser som påvirker infrastruktur eller massefravær av ansatte.
Avdelingens beredskapsteam ledes av avdelingsleder med støtte fra Seksjon for kvalitet, IT og
drift og vakthavende mikrobiologer.
Enhet for serologi, Ullevål, har beredskapsvakt for infeksjonstesting av blodgivere. På Enhet
for virologi og infeksjonsimmunologi, Rikshospitalet, infeksjonstestes donorer med
vakthavende mikrobiolog i beredskap utenom åpningstid.
Epidemi og høyrisikosmitte
Det er utnevnt en egen beredskapskoordinator med særskilt ansvar for mikrobiologiske
analyser som utføres ved Isolatsenteret, Ullevål. Vi har en beredskapsgruppe på 12 ansatte
fra forskjellige fagområder med spesialkompetanse innen håndtering av materiale med
høyrisikosmitte i P3/4 laboratoriet. Gruppen har årlige praktiske øvelser.
Vår aktivitet blir i stor grad påvirket av infeksjonsutbrudd i sykehuset, i andre institusjoner
og i samfunnet generelt.
I begynnelsen av desember 2017 startet et utbrudd med betahemolytiske streptokokker,
gruppe B (GBS) på nyfødt intensiv, Ullevål. Dette utbruddet innebar mange smitteverntiltak
og etter hvert også ukentlig screening fra 3 lokalisasjoner fra alle innlagte pasienter.
Utbruddet varte utover vinteren 2018 og krevet en del ekstra ressurser, særlig på legesiden.
Massetilstrømning av pasienter
MIK infeksjonstester blod fra blodbanken. Massetilstrømning av pasienter kan føre til behov
for ekstraordinær tapping av blodgivere, og vi har vakthavende bioingeniør i beredskap for
infeksjonstesting av blod.
IKT svikt
Avdelingen har utarbeidet egne nødrutiner knyttet til IKT-svikt. De ansatte har kompetanse
innen gjennomføring av manuelle rutiner, og laboratoriet har egne ansatte med
spesialkompetanse innen generell IKT og innen våre laboratoriedatasystemer Unilab og
Swisslab samt DIPS.

HLR
Det er besluttet sentralt i OUS at alle ansatte skal ha kompetanse innen HLR, -inkludert bruk
av hjertestarter. MIK har utdannet egne HLR-instruktører, og gjennom 2018 gjennomførte ca
150 ansatte teoretisk og praktisk opplæring i HLR avholdt i regi av disse.
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Diagnostikk og produksjon
Seksjon for kvalitet, IT og driftsstøtte
Seksjonsleder: Belinda Langnes Lindstad
Øvrige stillinger:
1 ingeniør
3 spesialbioingeniører
1 IT-medarbeider

Seksjonens hovedoppgaver er å lede avdelingens kvalitetssikringsarbeid, vedlikeholde
kvalitetsstyringssystem, og følge opp avdelingens IKT-systemer. I tillegg koordinerer
seksjonen avdelingens HMS-arbeid, følger opp samarbeidet med Medisinsk teknologisk
virksomhetsområde og koordinerer generelle driftssaker (bygning, renhold, heiser, kontor,
låsing) og beredskap ved begge lokaliteter.
IKT
Videreføring av elektronisk rekvirering til rekvirenter ved OUS via DIPS og sluttføring av
arbeidet med å etablere løsninger for elektronisk svaroverføring til andre helseforetak i Helse
Sør-Øst var noen av de største prosjektene seksjonen var involvert i.
En stadig større andel av avdelingens prøver kan nå rekvireres elektronisk, og andelen
mottakere som kan motta elektroniske prøvesvar øker jevnt.
Arbeidet med å utvide mulighetene for elektronisk rekvirering og svaroverføring vil
videreføres i 2019, med særskilt fokus på opplæring og kompetanseheving innen rekvirering
av mikrobiologiske prøver blant våre rekvirenter. Arbeidet med å etablere elektronisk
rekvirering fra Lovisenberg Diakonale Sykehus til Avdeling for mikrobiologi, Ullevål vil også
bli sluttført i 2019.
Kvalitet
På kvalitetssikringssiden bød 2018 på resertifisering etter ny 2016-versjon av ISO13485 for
Seksjon for kontroll og produksjon, samt oppfølgingsbesøk fra Norsk Akkreditering. Samtidig
ble arbeidet med CE-merking av avdelingens egenutviklede analyser videreført, og arbeidet
med GAP-analyse mot IVDD/IVDR påbegynt. I tillegg har seksjonen bidratt til å opprettholde,
vedlikeholde og videreutvikle avdelingens kvalitetssikringssystem i henhold til krav angitt i
ISO 15189, ISO 13485 og andre gjeldende forskrifter, lover og kravdokumenter samt jobbet
for å sikre implementering av kvalitetssystemet i alle ledd.

Beredskap
Seksjonen har det overordnede ansvaret for å koordinere avdelingens beredskap.
I tillegg til å gjennomføre praktisk HHLR opplæring av 150 ansatte ved MIK (se utfyllende
beskrivelse under kapittelet Beredskap), gikk 2018 med til å sluttføre endringsarbeidet
påbegynt i 2017. Alle MIKs ansatte har nå tilgang til viktig beredskapsinformasjon via
avdelingens nyetablerte beredskapstavler.
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Diagnostikk og produksjon
Seksjon for medisin

Seksjonsleder:
Cecilie Torp Andersen

Enhetsleder 2018 (Ullevål):
Karianne Wiger Gammelsrud

Seksjonen organiserer alle legespesialister og leger i spesialisering (LIS) som har sitt daglige
arbeid ved de diagnostiske enheter i avdelingen, 12 overleger (inklusive seksjonsleder og
enhetsleder) og 9 leger i spesialisering (LIS).
Seksjonsleder representerer legene i avdelingsledelsen. Seksjonen samarbeider tett med
øvrige seksjoner i avdelingen. Seksjonen skal bidra til å sikre medisinskfaglig høyt nivå,
kompetanseutvikling, utdanning og godt arbeidsmiljø blant legene på tvers av geografi innen
avdelingen. Legene har sitt daglige virke enten ved Rikshospitalet eller på Ullevål. Legene på
Ullevål er samlet i en egen enhet for å ivareta stedlig ledelse. Seksjonsleder sitter på
Rikshospitalet og ivaretar stedlig ledelse av legene der. For kontaktinformasjon og fordeling
av fagansvar vises det til de diagnostiske enhetene.

Seksjon for felles eksternt prøvemottak
Seksjonsleder: Dora Haugenes
Øvrige stillinger; 2 spesialbioingeniører, 2 ingeniør, 1,5 bioingeniører og 8
sekretærer/helsesekretærer
Seksjonen holder til i bygg 25 på Ullevål. Seksjonens oppgaver er mottak, kontroll og
registrering av prøver fra interne og eksterne rekvirenter til både Avdeling for mikrobiologi
og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Seksjonen registrerer prøver i tre ulike
laboratoriedatasystem (Swisslab, Unilab og Prosang), sender ut papirsvar for Avdeling for
mikrobiologi på Ullevål og overvåker meldingsflyten for interne og eksterne elektroniske
svar fra Swisslab.
I 2018 mottok seksjonen rekvisisjoner og prøver tilhørende ca. 1 125 000 mikrobiologiske
analyser. Av prøver til Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin mottok seksjonen
prøver tilhørende i overkant av 490 000 analyser til Seksjon for medisinsk immunologi.
Seksjonen bruker Cobas p612 til prøvefordeling. Til Seksjon for transplantasjonsimmunologi
og Seksjon for ex vivo cellelaboratorium på RH ble i underkant av 18 500 prøver mottatt,
registrert og videresendt. For Blodbanken i Oslo håndterte seksjonen ca. 15 000
svangerskapsprøver.
Våren 2018 startet LEAN-prosjektet «Prøveflyt i Felles eksternt prøvemottak» i seksjonen.
Prosjektet er en del av de klinikkvise forbedringsprogrammene via «Nettverk for kontinuerlig
forbedring».
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Diagnostikk og produksjon
Seksjon for Molekylærdiagnostikk, virologi og serologi
Seksjonsleder: Jane Glende
Seksjonen har tre enheter og til sammen 38 stillinger.
Seksjonen har i 2018 hatt en økning i antall analyser. I 2018 ble det utført 723 610 analyser
mot 684 587 i 2017, en økning på 5,7 %. Økningen er jevnt fordelt på alle enhetene og gjelder
både på serologi og molekylærdiagnostikk.
Seksjonen har en gammel instrumentpark, noe som er utfordrende. I 2018 har det vært flere
store anbudsprosesser for å skaffe nytt utstyr og dette vil fortsette i 2019.
Referansefunksjoner for Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus, HIV og Syfilis er underlagt
seksjonen. Det har vært innlegg fra seksjonen på brukermøter, konferanser og fagmøter.
Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi
Enhetsleder: Tone Berge
Øvrige stillinger: 6 spesialbioingeniører, 3 bioingeniører
Enheten har hatt en økning i spesialanalyser også i 2018. Økningen gjelder særlig de
kvantitative PCR analysene, og også for påvisning av Aspergillus galaktomannan antigen.
Enheten fikk etablert beta-glukan analysen i 2018. Det ble også etablert Norovirus hurtigtest
på Genexpert.
Enheten fikk byttet ut defekte ekstraktorer og ett PCR instrument. Enheten bidrar til å dekke
IKT oppgaver i avdelingen.
Enheten har startet arbeidet med CE merking av egenproduserte analyser.
Enheten har hatt en økning i antall analyser på 5,5%, vesentlig polikliniske analyser.

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi
Enhetsleder: Beth-Marie Brotnov
Øvrige stillinger: 1 overingeniør, 5 spesialbioingeniører, 6,5 bioingeniører
Etter ny anbudsrunde på nytt instrument til HIV og Hepatitt PCR analysene ble Cobas 6800 fra
Roche valgt. Instrumentet ble satt i rutinedrift i slutten av november. Allerede etter kort tids
drift kunne man se bedring i svartid. Influensa/RS virus hurtigtest ble i 2018 etablert på
Genexpert.
Enheten bidrar til å dekke IKT oppgaver i avdelingen.
Det var et økende antall analyser på enheten i 2018; tilsammen 9,8%. Det var størst økning i
veneria analyser, men også noe økning i luftveisanalyser og HIV/hepatitt PCR analyser.
Økningen omfattet prøver både fra inneliggende og polikliniske pasienter.
Enhet for serologi
Enhetsleder: Mona Elisabeth Olsen
Øvrige stillinger: 4 spesialbioingeniører, 8,5 bioingeniører
Flere manuelle analyser ble i 2018 overført til en halvautomatisk plattform hvor analysene kan
kjøres oftere og dermed gir kortere svartid. Enheten fikk en Hamilton pipetteringsrobot som
skal brukes til arkivering av prøvemateriale.
Nøkkelpersonell er fortsatt en del ute av daglig drift for å dekke IKT oppgaver.
Enheten har det siste året hatt en økning i antall analyser på 4,3%. Dette er økning i antall
analyser på prøver fra polikliniske pasienter.
Det var i tillegg en økning på 1,8% for infeksjonstesting av blodgivere.

11

Diagnostikk og produksjon
Seksjon for bakteriologi
Seksjonsleder: Heidi Barbøl Langaas
Seksjonen har tre enheter og til sammen 63,5 stillinger.
Bakteriologiske enheter, Ullevål
Enhetsledere: Guri Mugaas og Wibeke Lunde/Finn Bjørnar Jakobsen
Øvrige stillinger: 1 overingeniør, 11 spesialbioingeniører og 27 bioingeniører
Enheten avga 0,5 stilling til Maldi-tof robot (Galaxy) «business case». Wibeke Lunde sluttet
som enhetsleder og Finn Bjørnar Jakobsen ble ansatt som ny enhetsleder fra 01.12.18.
Endringer i analyser er innføring av Acanthamoeba-PCR og avvikling av ELISA-test for
Entamoeba. I tillegg er ny analyse for gonokokkundersøkelse fra skål tatt i bruk, der prøver
såes ut på Olafia.
I 2018 ble «business case» for ny MaldiTof innvilget, FilmArray Torch anskaffet og Galaxy
pipetteringsrobot ble implementert.
Feces- og parasittlab ble ombygget og feces-PCR instrumenter ble flyttet fra 5. til 3.etasje. Det
pågikk flere ombygginger i etasjen; blodkulturplassen ble utvidet, sikkerhetsbenker ble
innbygget, gammelt inkubatorrom ble renrom og tidligere areal tilhørende Avdeling for
medisinsk genetikk ble omgjort til tre kontorer. Sikkerhetsbenk tilknyttet blodkultur ble
skiftet og sikkerhetsbenk på TB-lab ble flyttet til hovedlab.
Enheten har gått over til elektronisk registrering av internkontroller på
resistensbestemmelse og innført faste HMS møter med verneombud. Enheten jobber fortsatt
med harmonisering av blodskåler og soppskål, i tillegg til å ferdigstille prosedyrer om
håndtering av P3-mikrober. Enheten har i 2018 brukt mye tid på IKT oppgaver og opplæring
av ansatte for å sikre nødvendig kompetanse i driften.
Bakteriologisk enhet, Rikshospitalet
Enhetsleder: Marit Hektoen Bruun til 1.mai/Arsalan Moghen fra 01.april
Øvrige stillinger: 8 spesialbioingeniører, 10,5 bioingeniører, 1 laborant og 1 sekretær
Overtid ble omgjort til en fast bioingeniørstilling i budsjettprosessen.
Endringer i analyser: Illumigen er tilbakeført som primærtest for Clostridium difficile. Tbhybridisering er fjernet og erstattet av sekvensering. Automatisert utsæd av morsmelk på
utsædsmaskin WASP er innført. Kryptokokkantigen er flyttet til Enhet for virologi og
infeksjonsimmunologi. Videre er VIP-sjekk (sopp) og VRE-PCR direkte fra buljong ferdig
verifisert.
Det pågår en prosess med endring av ansvarsområder for spesialbioingeniørene der
endringer i rutiner ved prøvemottak og innen resistens har vært fokus i 2018.
Enheten har gjennom sammenbrudd fått innvilget midler til innkjøp av nytt utstyr til
automatisert resistensbestemmelse, anskaffelsesprosess er påbegynt. Det arbeides videre
med utskifting av gammelt utstyr som MALDI-TOF og PCR instrumenter inn i 2019. Et
gammelt CO2-skap er erstattet.
Det har vært stor utskifting av bioingeniører og nødvendig opplæring har vært prioritert.
Seksjon for kvalitet, IT og drift har avlastet enheten med IKT-oppgaver siste halvdel av året.
Enheten har behov for økt grunnbemanning.
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Diagnostikk og produksjon

Seksjon for bakteriologi utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale fra
pasienter innlagt i Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten samt noen
nasjonale funksjoner. Seksjonen har hatt stor utskifting av bioingeniører. Dette har medført
stor ressursbruk på opplæring og for å sikre driften. På grunn av utskifting har ikke alle
stillinger vært besatt gjennom hele året.
Det ble i 2018 totalt utført 767 842 analyser.
Flere bioingeniører har holdt faglige innlegg på kongresser, konferanser og fagmøter i 2018.
Referansefunksjon for medisinske soppsykdommer er underlagt seksjonen.
Antibiotikaresistens
Seksjonen gjør en årlig opptelling av forekomsten av antibiotikaresistente bakterier ved
Ullevål, Rikshospitalet og innen primærhelsetjenesten i Oslo.
Se nettside for opptelling 2018:
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-ogforskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering

Blodkultur –og MRSA statistikk for 2018:
Analyse

Antall

Aerob blodkultur

25 296

Anaerob blodkultur

23 127

Soppdyrking blodkultur
MRSA

4 467
27 415

Blodkultur –og MRSA statistikk fordelt på lokalisasjon:
Lokalisasjon
Ullevål

Rikshospitalet

Analyse
Aerob blodkultur
Anaerob blodkultur
Soppdyrking blodkultur
MRSA
Aerob blodkultur
Anaerob blodkultur
Soppdyrking blodkultur
MRSA

Antall
19 735
18 458
1 227
22 213
5 561
4 669
3 240
5 202
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Diagnostikk og produksjon
Seksjon for utvikling
Seksjonsleder: Mona Holberg-Petersen
Øvrige stillinger:
6 molekylærbiologer (2 i 50%)
3 spesialbioingeniør (Hvorav en er avdelingens
beredskapskoordinator for mikrobiologi i isolatsenteret)

Seksjonen utvikler nye diagnostiske metoder for identifikasjon, typing og genotypisk
resistensbestemmelse av mikroorganismer og deltar i forskningsprosjekter knyttet til dette.
Opplæring av personell, tilrettelegging, kvalitetssikring og oppfølging av de
molekylærbiologiske analysene som utføres ved andre seksjoner. Utførelse av enkelte rutineanalyser er også en sentral oppgave.
Seksjonen utførte i 2018 ca 3800 analyser. Det er gen-baserte analyser for påvisning av sopp
(ITS/D1D2), bakterier (16S), Legionella sp, M. tuberculosis-, Aspergillus-, CMV-, og HIVresistensmutasjoner, og HIV-tropisme med sekvensering, samt PCR-påvisning av
meningokokker inkludert serogruppebestemmelse, pneumokokker, H. influenzae, gruppe B
streptokokker, L. monocytogenes, E. coli, malaria, og Leishmania spp. Achantamoeba sp PCR på
korneavev, hjernebiopsi og spinalvæsker ble etablert, og analysen Bacillus anthracis PCR ble
nedlagt. ESBL hurtigtest fra koloni (easyplex Superbug CRE og eazyplex SuperBug AmpC) er
verifisert, og Magna Pure 24 nukleinsyre-ekstraktor er validert og satt i rutinedrift.
Seksjonens hovedfokus er å styrke kompetansen på Next Generation Sequencing (NGS) for
diagnostiske formål og å jobbe med prosjekter knyttet til genotyping av bakterier og CMV
resistensbestemmelse. Helgenomsekvensering for typing av Clostridium difficile, E. coli, VRE,
Cutibacterium acnes og Stenotrophomonas maltophilia er gjennomført. Prosjekt for utredning
av smittesporing, kartlegging av resistensgener og patogenisitetsfaktorer med nanopore
sekvensering (MinIon) i forbindelse med utbrudd av gruppe B streptokokker hos nyfødte ved
OUS er etablert. Andre utviklingsprosjekter er påvisning av EHEC, EPEC og ETEC direkte fra
fæcesprøver og bfp-genet ved PCR (skille mellom typiske og atypiske EPEC), vanA/B
(hurtigpåvisning av VRE) fra koloni, PCR på NTM (non-tuberkuløse mykobakterier) og
påvisning av M. tuberculosis isoniazid resistens med PCR. Dessuten er IR Biotyper
typingssystem testet ut, og seksjonen har deltatt i evalueringsprogrammet for FilmArray
pneumoni panelet og i prosjektet «CE-merking av in house analysereagenser».
Seksjonen har deltatt i dr gradsprosjektet «Sero- og pilustyping av gruppe B streptokokker
fra fødende», til lege Anne Karin Brigtsen, Barneavdelingen, som disputerte i mai, og
samarbeider med Ortopedisk avdeling i forskningsprosjektet «Påvisning av bakterier fra
mellomvirvelskiver hos pasienter med ryggsmerter og modic changes». En masterstudent
jobber i seksjonen med å etablere multiplex-PCR for AMR gener (direkte på blodkulturpellet) og en forsker jobber med helgenomsekvensering og MinIon. Seksjonens ansatte er
medforfatter på 1 artikkel, publiserte 2 postere, holdt 23 innlegg på konferanser og fagmøter,
arrangerte NGS-dagen og 1st Scandinavian user-meeting for MALDI TOF MS in Clinical
Microbiology, vært med å arrangere Molekylærmøte i medisinsk mikrobiologi (MiMM) og
vært medveileder for 1 masterstudent i bioteknologi.
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Diagnostikk og produksjon
Seksjon for kontroll og produksjon
Øvrige stillinger:
2 spesialingeniører
1 bioingeniør
1, 5 ingeniører
14 laboranter
(2 i 50% stilling)
0,5 spesialingeniør
tilknyttet UiO
Seksjonsleder:
Ingun Ytterhaug

Enhetsleder:
Rolf Hugo Jespersen

Seksjon for kontroll og produksjon holder til på Ullevål i bygg 25 i 4. etasje.
Seksjonen produserer mikrobiologiske vekstmedier, løsninger, buffere, reagenser til interne
og eksterne kunder. Det arbeides også med produksjon av CE-merkede «in house» PCR kit til
andre seksjoner i avdelingen.
In vitro medisinsk utstyr (IVD) oppfyller de generelle kravene til CE-merking i henhold til
direktiv om medisinsk utstyr, og er produsert etter standarder, forskrifter og veiledninger
som gjelder innen fremstilling av mikrobiologiske medier for dyrking og identifikasjon. Det
videre arbeidet med å følge kravene i det nye IVD regulativet (IVDR) er i gang og er svært
krevende.
Det ble i 2018 produsert ca 750 000 skåler (17 000 L) og ca 5 500L til flasker og rør. Dette er
omtrent som i 2017.
Seksjonen har ansvar for stammearkivet i avdelingen. Vi kjøper inn og opparbeider
kulturene. Stammene oppbevares i -70 °C fryser. På bestilling opparbeides de og leveres ut
som arbeidskulturer til Seksjon for bakteriologi. Arbeidskulturene benyttes også i seksjonen
til kontroll av våre produkter.
Seksjonen har ansvar for dekontaminasjon. Det vil si reprosessering og sterilisering av utstyr
(stativ, flasker, sakser ol). Avfallshåndtering av biologisk materiale og kjemikalier.
Spesialrengjøring og destruksjon ved avdelingene MIK og IMM med satellitt lokasjon i
Hausmannsgate.
Seksjonen samarbeider med MICLIS A/S i utviklingen av MLxSubstrat produksjonsplanleggingsprogram.
Seksjonen har fått på plass et nytt revers osmose vannanlegg med rørsløyfe. I tillegg et ultra
rent vannanlegg. Vannet som produseres benyttes til produksjon av medier, samt tilkobling til
medisinsk utstyr som brukes til dekontaminering.
Det arbeides med LEAN. Driften, HMS, samspill og rolledefinering har vært i fokus. Vi har fått
en bedre arbeidsflyt. 22 skap er plassert i korridoren slik at vi har fått større orden i
seksjonen.
Seksjonen ble sertifisert etter ISO 13485:2016 i 2018. Etter denne revisjonen ble omfanget
utvidet. Design og utvikling er nå en del av sertifiseringen.
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Referansefunksjoner
De fagansvarlige tilknyttet referansefunksjonene utfører oppgavene ved
siden av andre oppgaver i Avdeling for mikrobiologi
Nasjonalt referanselaboratorium for Toxoplasma gondii
Referansefunksjon for Toxoplasma gondii har som mål å utvikle og validere metoder for
påvisning av parasitten, enten DNA- eller antistoffpåvisning, tidfesting av infeksjon hos
gravide, samt rådgiving ved mistanke om smitte i svangerskap, med eventuell smitte av
fosteret. Diagnostikken har også en plass ved utredning av uklare infeksiøse tilstander, ved
eksempelvis glandelsvulst og feber, ved transplantasjoner, ved immunsvikt, ved
øyeinfeksjoner og ved sykdom hos nyfødte.
Fagansvarlig overlege er Grete Birkeland Kro, fagansvarlig bioingeniør og enhetsleder er
Tone Berge og i tillegg er overlege Pål Jenum konsulent.
Analyse

Antall i 2018

Toxo-IgG
Toxo-IgM
Toxo-IgA
Toxo-IgG aviditet
Toxo-PCR

3 414
1 327
24
271
296

Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-ogforskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-fortoxoplasmose

Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis
Referanselaboratoriet har ansvar for primær diagnostikk av syfilis og serologisk screening av
gravide, blodgivere og bendonorer.
Det utføres serologisk oppfølging av pasienter etter syfilis-behandling, av barn født av mødre
med syfilis, og utredning av nevrosyfilis. Rådgivning vedrørende diagnostikk er en av
hovedoppgavene. Screeningtest er immunkjemisk analyse (CMIA) for påvisning av antistoffer
mot Treponema pallidum (IgG eller total-antistoff). Reaktive prøver undersøkes videre med
supplerende serologiske tester: spesifisitetstest (TPHA) og non-treponema-test som markør
for sykdomsaktivitet (reagin test, RPR) og helst også IgM. Direkte påvisning av Treponema
pallidum DNA med kvalitativ sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR) utføres i prøver fra
primær lesjon og som tilleggsanalyse i spinalvæske hos pasienter med mistenkt nevrosyfilis.
Fagansvarlig overlege er Andreas Lind, fagansvarlig bioingeniører er Hege Solem, Nejra Hasic
Dautbegovic og Vethanayaki Sriranganathan.

16

Analyse
Treponema pallidum totalantistoff, rutine
Treponema pallidum totalantistoff, blodgivere
Treponema pallidum IgM
Treponema pallidum hemagglutinasjonstest (serum)
Treponema pallidum hemagglutinasjonstest, (spinalvæske)
Syfilis reagin test (RPR)
Treponema pallidum DNA PCR

Antall i 2018
28 631
13 821
3 095
3 076
43
3 090
775

Referansefunksjoner
Nasjonalt referanselaboratorium for HIV
Referansefunksjon for humant immunsviktvirus (HIV) har som mål å utvikle, kvalitetssikre og
validere metoder for diagnostikk og oppfølging av HIV-infeksjon.
Anne-Marte Bakken Kran er fagansvarlig overlege, Mona Holberg-Petersen er fagansvarlig
molekylærbiolog, Ingvild Klundby er fagbioingeniør med overordnet kvalitetsansvar, og
Gunilla Løvgården, Dag Norvall og Vethanayaki Sriranganathan er fagansvarlige bioingeniører
for henholdsvis resistensundersøkelser, molekylærdiagnostikk og serologiske analyser.
Referanselaboratoriet utfører primærdiagnostikk av HIV-infeksjon, samt analyser som ledd i
oppfølging av pasienter med erkjent HIV-infeksjon. I primærdiagnostikken utføres
konfirmasjonstesting av reaktive primærprøver, oppfølging av barn født av mødre med HIVinfeksjon, donorutredning, utredning og konfirmasjonstesting av mulig HIV-2 infeksjon, samt
rådgivning om diagnostikk. I tillegg har referanselaboratoriet ansvar for serologisk screening
av gravide og blodgivere i Oslo, og er primærlaboratorium for sykehusene i Oslo,
Olafiaklinikken, legevakten og flere legekontorer og andre deler av primærhelsetjenesten i
Oslo-området. For oppfølging av pasienter med HIV-infeksjon utføres viruskvantitering,
undersøkelser av resistens mot antiretrovirale midler, samt virologisk rådgivning om klinisk
resistens.
Referanselaboratoriet har i 2018 etablert og validert ny analyseplattform for kvantitering av
HIV-1 RNA. Vi har også arbeidet med å videreutvikle løsninger og prosedyrer for håndtering
og bearbeiding av HIV-resistensdata for overvåkning av primærresistens i samarbeid med
RAVN (Resistensovervåkning av virus i Norge) og FHI. Nasjonale resistensdata lagres i
nyetablert RAVN-database, kobles med epidemiologiske data fra MSIS i forbindelse med et
forskningsprosjekt, og sendes inn til SPREAD som ledd i den europeiske overvåkningen av
primærresistens.
Nettside:https://oslo-universitetssykehus.no/fag-ogforskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-hiv

Nasjonalt referanselaboratorium for Clostridioides difficile
Avdeling for mikrobiologi har i samarbeid med Avdeling for smittevern ansvaret for det
nasjonale referanselaboratoriet for Clostridioides difficile. Referanselaboratoriet tar i hovedsak
imot innsendte isolater fra laboratorier som ønsker en nærmere karakterisering og en
epidemiologisk oversikt av sine stammer. Laboratoriet bistår også i utbruddssituasjoner i
helseinstitusjoner. Daglig drift ivaretas av Avdeling for smittevern der mikrobiolog André
Ingebretsen har det faglige ansvaret.
Utvalgte analyser
Dyrkning
Toksinspesifikke PCR
PCR ribotyping
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Antall i 2018
668
447
558

Referansefunksjoner
Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi (NRMM)
Referanselaboratoriet har ansvar for identifikasjon og resistensbestemmelse av invasive
soppisolat, med særskilt ansvar for oppfølging og overvåkning av invasive Candida
infeksjoner. Vi utfører også en rekke analyser direkte på pasientprøver og
referanseundersøkelser av soppisolater tilsendt fra andre laboratorier, men vi kan av
kapasitetshensyn kun unntaksvis gjøre ordinær soppdyrkning for andre sykehus.
Referanselaboratoriet samarbeider tett med Bakteriologisk enhet og Enhet for virologi og
nfeksjonsimmunologi på Rikshospitalet (VIM) og med vår utviklingsseksjon. Galaktomannan,
Beta-glukan og kryptokokkantigen utføres på VIM. Referanselaboratoriet tar imot
bioingeniører og leger til hospitering og deltar i kurs og utdanning av bioingeniører og
legestudenter. Bemanningen på referanselaboratoriet har vært utfordrende i 2018, og økning
av infeksjonsimmunologiske soppanalyser er utfordrende for driften på VIM.
Lonny Margrethe Kløvfjell var fagansvarlig bioingeniør til 01.07 etterfulgt av Aina Myhre fra
01.09. Cecilie Torp Andersen er fagansvarlig overlege. Sammen med forskningsansvarlig
overlege og førsteamanuensis Jørgen Bjørnholt samarbeider vi med ulike nasjonale og
internasjonale institusjoner og forskningsgrupper om forskning innen mykologi og resistens
mot soppmidler. Vi har deltatt i et nettverksprosjekt finansiert av Forskningsrådet;
«Tverrfaglig tenketank for å minimere fremvekst og spredning av antifungal resistens»
(ResAzoleNet) som leverte rapporten «Knowledge and knowledge gaps on azole resistance in
a One Health perspective» i februar 2019.(Last ned rapporten). NRMM er en også en del av det
norske soppnettverket Norwegian Fungal Network, hvor vi samarbeider med norske
mikrobiologer og infeksjonsmedisinere fra hele landet. Fagligansvarlig overlege er norsk
representant i EUCAST AFST (anti fungal suseptibility testing) Nettside: http://mykologi.no
Utvalg isolat mottatt eller analyse utført
Gjærsoppisolat fra blod
Gjærsoppisolat fra andre lokalisasjoner
Tilsendte muggsopp og dermatofytt isolater
Dermatofytter: Tilsendte isolater
Dermatofytt dyrkning
Calcofluorwhite mikroskopi
Pneumocystis IF
Pneumocystis jiroveci PCR
Dermatofytt PCR
Aspergillus sp PCR
A.fumigatus PCR
Mucorales PCR
Direkte påvisning av soppDNA
A. fumigatus (presipiterende) antistoff
Antistoff mot dimorfe sopparter (prøver)
Galaktomannan
Kryptokokkantigen
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2014
262
183
100
27
81
218
126
796
1270
337
333
572
112
21
1911
111

2015
240
191
111
32
54
166
179
898
990
664
661
11
440
141
39
2179
130

2016
248
146
95
17
45
169
218
1255
842
1024
1017
224
395
178
37
2543
163

2017
239
188
88
14
55
147
188
1308
823
1102
1101
256
582
195
36
2754
177

2018
232
187
109
17
42
199
199
1355
917
1225
1221
241
446
240
60
3093
134

Referansefunksjoner
Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirus
Over halvparten av befolkningen i Norge har cytomegalovirus i kroppen. Hos de fleste gir
viruset ingen symptomer, men hos immunsvekkede personer kan viruset gi alvorlige
infeksjoner. Cytomegalovirusinfeksjon kan også gi fosterskader og er i industrialiserte land
den vanligste infeksiøse årsaken til sensorinevralt hørselsstap og utviklingsavvik i
nervesystemet. Fagansvarlige er bioingeniør og enhetsleder Tone Berge og overlege Grete
Birkeland Kro.
Cytomegalovirus-referansefunksjon har som mål å utvikle og validere metoder for påvisning
av cytomegalovirus i ulike prøvematerialer, tidfeste infeksjon hos gravide, påvise resistens
mot antivirale midler, måle humoral og cellemediert immunitet samt å gi kunnskapsbaserte
råd. I 2018 har vi spesielt vektlagt påvisning av cytomegalovirusinfeksjon hos gravide, fostre
og nyfødte samt T-celleimmunitet hos organtransplanterte.
Utvalgte CMV analyser
CMV-PCR i blod
CMV-PCR i andre prøvematerialer
CMV-PCR i fostervann
CMV-PCR på filterpapir (fra nyfødte)
CMV-IgG aviditet hor gravide
CMV-resistens
CMV-T-celleimmunitet(IGRA)

Antall i 2018
18 857
1 460
28
27
57
33
883

Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-ogforskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-forcytomegalovirus
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Undervisning

Tone Tønjum
Undervisningsleder UiO

MIK UiO har i profesjonsstudiet Medisin ansvar for undervisning i mikrobiologi og relaterte
fagfelt for medisinstudenter, odontologer og ernæringsstudenter. Våre undervisere holder
forelesninger, seminarer, kurs, smågruppeundervisning, og teambasert læring (TBL).
1. Studieplanen Oslo2014 fordrer at undervisningen skal være forskningsbasert oppdatert og
fag-integrert med perspektivet problembasert læring (PBL), samtidig som den skal være
klinisk rettet og studentaktiviserende. Derfor har MIK laget mange nye integrerte seminarer,
kurs, gruppeundervisning og TBL og er aktivt engasjert i modulene 1-3, 6 og 8. Her er det
viktig å lage nye læringsverktøy og presentasjonsmateriell. Lærer-ressursene er knappe, og
MIK har samtidig gjennomgått et generasjonsskifte i sin undervisningsstab. All undervisning
blir hele tiden nøye evaluert.

2. Digitalisering av undervisningen er et sentralt tema. E-læring er generelt viktig, og
studentene trenger elektronisk basert læring i ulike formater (pod-cast, digitale selvstudier,
MOOC, etc). I tillegg til nye kurs utvikler MIK-lærere også nytt eLæringsmateriale inkludert
AV-presentasjoner. Noe av undervisningen i Modul 3 er streamet.
3. MIK har i modulene 1 og 3 elektronisk digital eksamen, både ordinær og konte-eksamen.
Den psykometriske analysen av MIK-oppgaver viser at oppgavene er representative og at de
skjelner godt mellom studentenes prestasjoner. MIKs eksamensoppgaver publiseres offentlig
slik at studentene kan øve seg. Utvikling av digitale eksamensoppgaver er en høyspesialisert
utfordring som krever stort forarbeid. Vi har nå bygget opp en bank med eksamensoppgaver
og jobber videre med å utvikle disse.

4. Gradert karakterskala ble gjeninnført i profesjonsstudiet medisin i modul 1 høsten 2017.
Digital eksamen med reproduserbar psykometri viser seg å være en god basis for vurdering
og derved gi graderte karakterer. Dette har i 2018 krevet grundig forarbeid for at det skal bli
et rettferdig karaktersystem.
5. Generelt representerer MIK’s undervisningstilbud en gullgruve for kompetanseheving hos
våre studenter og ansatte. Ansatte fra flere yrkesgrupper ved MIK OUS har i hvert semester
deltatt i UiO-kursene i Modul 1 og 3.
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Undervisning
MIK OUS/UiO har betydelig undervisning av egne og eksterne LIS og bioingeniører,
har stor møte-, seminar- og kursaktivitet og organiserer internasjonale konferanser. Leder
av utdanningsutvalget ved MIK OUS: overlege Andreas Lind.
DNLF-godkjent kurs: Den 5.-8.mars 2018 avholdt MIK sammen med Folkehelseinstituttet
kurset «Mykobakteriologi» med 21 deltakere. MIK legger stor vekt på utadvendt
informasjonsaktivitet i sin service. Kurset var 2 dager teori / forelesninger og 2 dager
laboratoriedemonstrasjoner / mikroskopi / praktiske øvelser med avslutningsvis quiz
(Kahoot).
Kurset er godkjent for spesialitetene Medisinsk mikrobiologi, Infeksjonssykdommer,
Lungesykdommer og Barnesykdommer.
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Forskning

Arne Klungland
Seksjonsleder

Seksjon for forskning bestod i 2018 av 9 forskningsgrupper og 5 prosjektgrupper. Vi
rekrutterer PhD studenter og postdoktorer internasjonalt og totalt arbeider ca 80 personer
fra 17 land på fulltid med forskning. Alle forskningsgruppene har et solid nasjonalt og
internasjonalt nettverk av samarbeidende forskningsgrupper. Vi har ukentlige seminarer
med lokale og internasjonale forelesere, årlig konferanse for forskningsseksjonen og
ukentlige gruppemøter.
Forskningsseksjonen ved MIK har lenge fokusert på genomstabilitet og DNA-reparasjon,
horisontal genoverføring og antibiotikaresistens. Etterhvert som forskningsseksjonen har
ekspandert har vi også utvidet forskningsområdet. Vi benytter tverrfaglige
molekylærbiologiske verktøy innen blant annet molekylærbiologi, biokjemi, strukturbiologi,
mikrobiell patogenese, kreftbiologi, neurobiologi og stamcelleforskning. Vi benytter flere
modellorganismer som E. coli, gjær og mus samtidig som vi har translasjonsforskning med
flere kliniske humanstudier på infeksjoner, aldring og ikke-overførbare sykdommer. MIK er
også ansvarlig for flere utmerkede kjernefasiliteter ved OUS og UiO.

Nyttig info: https://www.ous-research.no/microbiology/

Figur1. Strategi for å studere epigenetiske faktorer som regulerer transkripsjon tidlig under
embryoutvikling (fra Dahl et al. Nature, 2016, 537:548-552).
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Forskning
Regulering og reparasjon av genomet
Gruppeleder: Arne Klungland
Forskergruppens hovedfokus er å identifisere og karakterisere nye mekanismer for
dynamiske modifikasjoner i relasjon til reparasjon og regulering av genomet. Våre nye
genetiske modeller inkluderer også gener som affiserer post-translasjonelle modifikasjoner i
RNA og proteiner og epigenetisk arv. Vi har for tiden hovedfokus på studier av dynamiske
modifikasjoner i RNA. Vår gruppe er samlokalisert med syv forskningsgrupper som fokuserer
sin forskning omkring DNA-reparasjon, DNA-regulering, epigenetikk og deres rolle i sykdom.
Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/klungland/

Genomdynamikk-gruppen (GD)
Gruppeleder: Tone Tønjum
GD-gruppen fokuserer på mekanismene involvert i variasjon og vedlikehold av
arvematerialet (DNA) hos mikrober og mennesker og hvilken effekt dette har på helse og
sykdom som tuberkulose og hjernehinnebetennelse.
Vi studerer genominstabilitet og horisontal genoverføring i bakterier, noe som har betydning
for antibiotikaresistens, infeksjoner, mikrobiom, diagnostikk, vaksiner og nye antibiotika. Hos
mennesker undersøker vi betydningen av genomintegritet og mikrobiom for normal helse,
aldring, infeksjoner og ikke-overførbare sykdommer som Alzheimer’s sykdom og
inflammatorisk tarmsykdom (the Brain-Gut Axis).
Link til nettsider: http://www.ous-research.no/tonjum/
https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/ttonjum/

Virologisk forskningsgruppe
Gruppeleder: Mari Kaarbø

Virologisk forskningsgruppe består av mikrobiologer og molekylærbiologer ved OUS og UiO.
Vårt fokus er molekylære og kliniske aspekter ved infeksjoner med humant cytomegalovirus
(CMV) og humant immunsviktvirus-type-1 (HIV). Vi ønsker å øke forståelsen av hva som
skjer mellom viruset og vertscellen, både i celler med aktiv og latent infeksjon. Vi studerer
bl.a. mekanismer for latens og reaktivering av CMV og HIV, samt regulering av
virusreplikasjon og immunrespons. Vi forsker også på sammenhenger mellom behandling,
ulike prognostiske markører og genetisk variasjon ved HIV-infeksjon.
Link til OUS nettside: http://ous-research.no/virology/
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Forskning
Parasitter-Bakt-Sopp  PBS!
Gruppeleder: Tone Tønjum

Forskningsgruppen Parasitter- Bakt- Sopp (PBS) har i 2018 fungert som en ressurs for å
stimulere og fremme forskning ved MIK, sømløst integrert med forskningsnettverket TTA.
PBS har avholdt felles faglige-, informasjons- og diskusjonsmøter på RH, Ullevål og Domus
medica.
OUS har som en av sine fremste visjoner å styrke sin posisjon som internasjonalt
fremragende universitetssykehus og bidra til å skape et fremtidsrettet helsetilbud av høy
kvalitet. MIK-ansatte har derfor rett og plikt til å forske. Målet er å fremme en god
forskningskultur, sikre fremragende forskning og pasientbehandling, og bidra til
fremragende forskerutdanning og rekruttering av forskertalenter.
PBS deltar aktivt for å bidra til å strukturere forskningsaktivitet i MIK ved å avholde møter
med faglige foredrag og ide-vrimling. PBS har sammen med TTA bidratt med informasjon om
forskerkurs, lokale og internasjonale møter, søknadsmuligheter og frister i et årshjul, slik at
MIK-ansatte kjenner til søknadsprosedyrer og –utlysninger.

DNA replikasjon og kromosomdynamikk
Gruppeleder: Kirsten Skarstad

Forskningsgruppen arbeider med studier av DNA replikasjon, reparasjon av kollapsede
replikasjonsgafler, organisering av DNA, kontroll av cellesyklus og stresskontroll i Escherichia
coli. Kollaps av replikasjonsgafler fører ofte til genom ustabilitet og øker sannsynligheten for
utvikling av antibiotikaresistens. Målet er å forstå molekylære mekanismer i E. coli, for så
videre å bidra til bekjempelse av resistensutvikling i patogene bakterier og definere nye mål
for nye typer antibiotika og adjuvanter.
Link til OUS nettside: https://www.ous-research.no/skarstad/
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Forskning
Bioinformatikk-gruppen
Gruppeleder: Torbjørn Rognes
Bioinformatikkgruppen arbeider med utvikling og anvendelse av
dataverktøy for analyse av biologiske data. I samarbeid med andre
Forskergruppens
grupper anvender vi avanserte verktøy til å undersøke sekvenser og
prøve å forstå molekylære mekanismer. For tiden arbeider vi med
utvikling av nye og bedre verktøy (Swarm og VSEARCH) for
mikrobiota-undersøkelser basert på amplikonsekvensering, primært
16S rRNA. Vi gjør også mutasjonsdeteksjon i helgenomsekvenseringsdata fra musecellelinjer for å se på mutasjonsspekteret
forårsaket av defekte DNA-reparasjonsgener. Vi arbeider dessuten med
modellering og analyse av proteinstrukturer, blant annet for å se på
strukturelle konsekvenser av mutasjoner.
Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/rognes/

Genomstabilitet i gjær
Gruppeleder: Ingrun Alseth
Forskergruppens hovedfokus har vært, som tittelen sier, å øke
forståelsen av proteiner, enzymer og mekanismer som bidrar til å
holde DNA intakt. Vi har brukt gjær som modellorganisme, fordi disse
Forskergruppens
prosessene er svært like i alle arter, og kunnskap funnet i gjær vil ofte
være direkte overførbar til mennesket. I vårt arbeid har vi funnet at
aktiviteten for enkelte proteiner ikke begrenser seg til kun
skader/modifikasjoner i DNA, men inkluderer også RNA. Dette har ført
til en dreining i forskningsfokus til analyser av RNA og RNA
metabolisme/vedlikehold. Vi er spesielt interesserte i Endonuklease V
som er et enzymet med aktivitet på bestemte RNA. For å finne den
biologiske funksjonen til Endonuklease V, gjør vi for tiden analyser i
mus. Foreløpige data viser at mangel på Endonuklease V gir ubalanse i
sukker- og fettmetabolismen, særlig etter at musene er gitt en fettrik
diett. Dette indikerer at Endonuklease V er viktig for normalt
energistoffskifte.
Link til OUS nettside: http://ous-research.no/alseth/
Cellular responses to DNA damage
Gruppeleder: Magnar Bjørås
Forskergruppens
hovedfokus er å studere reparasjon av endogene
Forsker
DNA skader og mekanismer for å fjerne DNA skader. På celle- og
organisme-nivå er målet å forstå mekanismene for genomisk
vedlikehold i mammalske så vel som mikrobielle celler, utvikle ny
intervensjon for antimikrobiell behandling og å forebygge kreft og
nevrologiske sykdommer assosiert med genom-instabilitet forårsaket
av DNA-skader.
Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/bjoras/
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Forskning
Genome and epigenome regulation in embryo development, ageing and disease
Gruppeleder: John Arne Dahl
Forskergruppen jobber med å forstå reguleringen av genomet og
Laboratoriet
epigenomet i in vivo nøkkelsystemer som oocyttmodning,
embryoutvikling, aldring og kreft. Våre oocyttstudier lar oss
undersøke ”genome silencing” og arv av epigenetiske faktorer. Tidlig
embryoutvikling tilbyr et system for å forstå genomaktivering.
Aldring og kreft innebærer feil i reguleringen av genomet og
epigenomet. Ved å bygge opp innsikt på tvers av disse biologiske
systemene vil vi avdekke ny kunnskap for å kunne forstå både
korrekt regulering av genomet og epigenomet, og feil i denne
reguleringen.
Vår kartlegging av histonkoden i eggceller fra mus har ført til at vi oppdaget et helt unikt
program som kun finnes i eggceller. Dette nyoppdagede programmet i eggceller og overføring
gjennom arv til neste generasjon er absolutt nødvendig for dannelsen av et nytt individ. En
kan si at det er selve livets ”software”, nødvendig for at en generasjon kan gi opphav til den
neste. Våre grunnleggende oppdagelser ble gjort i mus og vi jobber nå videre med studier av
eggceller fra andre arter og fra mennesker. Vi gjør også mekanistiske studier for dypere
forståelse av eggcelleprogrammet.
Aldringsrelaterte prosjekter har fokus på stamcellealdring og ”rejuvenation”/foryngelse etter
blodstamcelletransplantasjon og ved kreft. Vi har en spesielle interesse for mekanismene bak
aldring og ”rejuvenation”.
Link til OUS nettside: https://www.ous-research.no/dahl/

Regulation of Cellular Metabolism and Development by DNA Modifications
Prosjektgruppeleder: Adam B. Robertson
Cellular
Basic research is an essential element of cancer diagnostics and
therapeutics. Indeed, if we do not understand the aberrant cellular
processes underlying cancer formation and progression, we cannot
know how to exploit these pathways for therapeutic gain. Our
research harnesses the power of basic research to make leaps in
clinical diagnostics and drug design.
Cancer is frequently defined as unrestricted cell growth and
division. Unrestricted cell division requires DNA replication.
Therefore, we begin by discussing basic aspects of DNA replication; the misregulation of
these processes often results in cancer. As we progress through the work packages, we
expand on our soon to be published finding that 5hmC directly prevents unregulated DNA
replication. Taking advantage of this knowledge, we identify novel diagnostic and prognostic
biomarkers. Using a rational approach, we identify novel drug targets and chemotherapeutic
drugs: drugs that show high selectivity and specificity for certain often difficult to treat
cancers – including gliomas, melanomas, and pancreatic cancers. Finally, we have begun to
move these newly discovered, chemotherapeutic drugs into preclinical trials.
Link til OUS nettside: https://www.ous-research.no/robertson/
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Forskningssamarbeid og -priser
Mikrobiologi ved andre sykehus, tilknyttet ved UiO-stillinger
Truls Leegaard
Avdelingsoverlege på Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Divisjon for diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus.
Førsteamanuensis, Medisinsk mikrobiologi, UiO.
Forskningsinteresser:
Antibiotikaresistens - bl.a. anaerobe bakterier, antibiotikastyring,
resistente bakterier av sykehushygienisk interesse(MRSA, ESBL,
VRE), epidemiologi og matematisk modellering.
Klinisk mikrobiologisk forskning i samarbeid med kliniske avdelinger.
Her nevnes tre prosjekter:
• "Pneumonier hos barn" i samarbeid med Barne- og ungdomsavdelingen Ahus og
Folkehelseinstituttet,
• "Helicobacter pylori - infeksjon, blødning, metronidazolresistens" i samarbeid med
Avdeling for gastroenterologi på Ahus og Sykehuset Østfold,
• "Gonokokkinfeksjoner" i samarbeid med Olafiaklinikken på OUS.
Leder for forskningsgruppen: Infeksjon og mikrobiologi – Ahus. Forskningsgruppen består av
medarbeidere fra både Avdeling for infeksjonsmedisin og Avdeling for mikrobiologi og
smittevern. I tillegg er to forskere fra Institutt for klinisk epidemiologi og molekylærbiologi
(tidligere Epigen, Ahus) tilknyttet gruppen. Det er for tiden fire stipendiater i gruppen.

Nettsted:http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/infeksjonsmedisin-ogmikrobiologi-ahus/index.html

Priser og utmerkelser
Arne Klungland fikk tildelt Excellent Researcher Award for 2018 fra OUS, kr 300 000,-.
Miaomiao Li og Arne Klungland fikk pris på kr 50 000,- fra OUS for fremragende artikkel
publisert i første halvår av 2018: Ythdf2-mediated m6A mRNA clearance modulated neural
development in mice
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Forskning
TTA - Turning the Tide of Antimicrobial Resistance
Antimikrobiell resistens (AMR) truer både lokal og global helse og er en stor belastning for
helsevesenet og samfunnsøkonomien. Dette ønsker MIK å gjøre noe med og dannet derfor i
2016 forskningsnettverket «Turning the Tide of Antimicrobial Resistance (TTA)» som et nytt
tematisk område finansiert av Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst (HSØ) fra
2016 (OUS) hhv 2017 (HSØ). TTA og det regionale HSØ nettverket «Network on Antimicrobial
Resistance (ReN-AMR)» fungerer sømløst integrert. TTA-konsortiet er dannet av sterke
forskningsmiljøer ved OUS, AHUS, Vestre Viken sykehus, Sykehuset i Vestfold, UiO, FHI, K-res,
UiT som samarbeider nasjonalt og har prominente internasjonale samarbeidspartnere med
kompetanse innen mikrobiologi, infeksjonsmedisin og basal molekylærbiologi, der
fagpersonene faglig utfyller hverandre. TTA fokuserer i sin forskning på resistensutvikling,
overvåking, ny diagnostikk og nye former for behandling og forebyggelse. For øvrig er
nettverksbygging, formidling og kunnskapsdeling sentralt i TTAs arbeid.
TTA ledes av MIK avdelingsleder Fredrik Müller med professor Tone Tønjum som nestleder. I
TTA-styret sitter også Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Dag Berild, Pål Rongved, Dagfinn Skaare
(SiV), Truls Lergaard (Ahus), Karianne Wiger Gammelsrud, Anette Onken, Jasper Littmann
(FHI) og bruker-representant Heine Århus. Jessica Lönn-Stensrud, Meryl Sønderby Lillenes
og Marta Gòmez Muñoz var koordinatorer i 2018. Koordinatorene bidrar sterkt til å generere
og spre informasjon og å støtte forskere til å skrive søknader og samordne dette omfattende
samarbeidsprosjektet. To ingeniører er med på å drifte den bioinformatiske og molekylære
satsningen
og
håndtere
de
massive
datamengdene
som
genereres
ved
nestegenerasjonssekvensering (NGS) og andre –omics-studier («BigData»).
TTA styret:

Fredrik Müller

Leder

Ingeniører:

Tone Tønjum

Nestleder

Marta Gómez
Muñoz

Jessica LönnStensrud

Meryl Sønderby
Lillenes

Koordinator
fra oktober

Koordinator

Koordinator

Timo Lutter

Nermin Zecic

Brukerrepresentant

Øvrige styremedlemmer:

Dag Berild
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Jørgen V.
Bjørnholt

Pål Rongved Dagfinn Skaare

Karianne W.
Gammelsrud

Truls Leegaard

Anette Onken

Jasper Littmann

Heine Århus

Forskning
Sykehusledelsen ved OUS ønsker, i samarbeid med UiO, å stimulere miljøer til å arbeide
tverrfaglig med nye initiativer og konstellasjoner som kan bidra til ny kunnskap om AMR. TTA
bidrar derfor til at OUS/UiO støtter aktivt opp under handlingsplanen Nasjonal strategi mot
antibiotikaresistens 2015-2020 og til at norsk AMR-forskning kompetitivt skal kunne hevde
seg i konkurransen om forskningsmidler til AMR-studier i både Forskningsrådet, EU og
globalt. TTA-forskere har i 2018 mottatt forskningsfinansiering fra NFR, OUS, HSØ, EU,
NordForsk og Olav Thon-stiftelsen. Flere PhD-studenter er nå tilknyttet TTA.

WP1 Resistensmekanismer og nye drug targets

WP2 Klinisk forskning for å bekjempe AMR

WP1.1 Innovativ
behandling

WP2.1 Overvåking og
kliniske studier

WP1.2 Resistensmekanismer
og utvikling av resistens

WP2.2 Infeksjonsforebygging

TTA-prosjektet adresserer spesifikke arbeidspakker som hovedsakelig fokuserer på de basale
akademiske forskningsprosjektene og de mer kliniske prosjektene på sykehusene. Den basale
forskningen utvikler nye behandlingsformer og finner ut hvordan resistens oppstår på
molekylært plan. Flere nye antimikrobielle kandidater er testet med godt resultat, og nye
mekanismer for resistensutvikling er oppdaget. Kliniske nettverk for å dokumentere nye
behandlingsformer for å implementere overvåking og tiltak som kan redusere bruken av
antibiotika generelt er etablert. Helgenomsekvensering av bakterielt DNA har også avslørt
smitteutbrudd. Det er viktig å fokusere på hurtigdiagnostikk, for å få rask identifikasjon av
sykdomsfremkallende mikrober og deres AMR-gener/-modifikasjoner. Da kan riktig
behandling raskt startes opp og dermed korte ned på behandlingstiden, noe som igjen bidrar
til å redusere unødvendig bruk av antibiotika og selektivt press som fremmer AMR.
TTA har i 2018 avholdt fire styremøter, ett årsmøte og en internasjonal konferanse innen
genomdynamikk og AMR (GMM5/TTA3, www.gmm5.no ). TTA har bidratt med stand på
Forskningstorget i regi av Universitet i Oslo og under «World Antibiotic Awareness Week». I
november hadde nettverket en vellykket midtveisevaluering ved OUS sitt internasjonale
Scientific Advisory Board (SAB). Medlemmene i TTA har vært aktive i mange ulike fora for å
formidle forskningsresultater og øke bevisstheten og kunnskapen rundt AMR og har frontet
behovet for globalt samarbeid og samhandling til myndighetene og andre aktører.

Nettside: www.ous-research.no/amr/
Facebook: www.facebook.com/TTAforskningsnettverk/
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Nettverk og formidling
Forskningstorget
MIK & Turning the Tide of Antimicrobial Resistance (TTA) på
Forskningstorget 21. og 22. september 2018
Arrangør: Norges forskningsråd (NFR) Sted: Universitetsplassen, Oslo
MIK og TTA hevder i sine visjoner at formidling er særdeles viktig. Det er nødvendig med økt
kunnskapsnivå og bevissthet om mikrobiologi blant helsepersonell, pasienter og folk flest.
Derfor stilte TTA med MIK medarbeidere UiOs telt-stand på Forskningstorget i Oslo 2018 der
årets tema var: «Oppvekst»
Fokus var «Antibiotikaresistens – én verden, én helse» og vi var godt representert sammen
med representanter fra Folkehelseinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,
Kreftforeningen, Universitetet i Oslo og den NFR-finansierte nasjonale forskerskolen
Infeksjonsbiologi & Antibiotika (IBA). Med bakterier og sopp, mikroskop, leker, buttons,
globale kart, og informasjonsplakater holdt mikrobiologene fullt hus begge dagene. En egen
resept for hvordan du kan oppnå redusert antibiotikabruk ble delt ut. Bred interesse fra store
og små ble reflektert ved at MIK medarbeidere var travelt opptatt med formidling på standen.

Bioinformatikk
TTA har avholdt kurs i nivå 1 og 2 innen bioinformatikk for nettverket. Et initiativ for å bidra
til økt kompetanse og utnyttelse av NGS-data. Det har vært stor interesse for disse kursene,
og nettverket ønsker å fortsette utvikling av flere nivåer, for å øke kompetansen ytterligere.
TTA har også sponset et vellykket kurs i QIIME som ble holdt av Amanda Birmingham fra
Universitetet i California, San Diego.

Twitter
Twitter-kontoen «@Mikrobiologen» ble startet i 2016. Første tweet ble publisert 3/2/16.
Kontoen er ikke veldig aktiv da det kreves litt ressurser det har vært vanskelig å prioritere
inn i dette. Avdelingen vurderer hvordan kontoen skal tas mer aktivt i bruk igjen.

MikrobiologenOUS
@Mikrobiologen
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Nettverk og formidling
Brukerhåndbok i mikrobiologi
Brukerhåndboken i mikrobiologi (www.ousmik.no) ble første gang publisert i juni 2017.
Redaksjonen arbeider tett med avdelinger i Medisinsk klinikk, som også har tilsvarende
oppslagsbøker med stor grad av krysslinking mellom disse bøkene.
Siden publisering har det vært over 100.000 emneoppslag. De fleste oppslag blir gjort i webutgaven, men bruk av App-versjonen har økt det siste året til (ca. 26 % av alle oppslag). De
mest populære oppslagene det siste året var kapitlene «Sendeprøver», «Luftveisfunn»
(statistikk over luftveisagens fra MoV), «Om boken» og «Kontakt og åpningstider», men med
stor variasjon fra måned til måned.
I 2019 jobbes det videre med utvidelse av innhold og en systematisk gjennomgang og
kvalitetssikring av allerede eksisterende tekst. Redaksjonen satser også på tett samarbeid
med Infeksjonsmedisinsk håndbok og andre relevante oppslagsbøker.

Skandinavisk brukermøte for MALDI-TOF MS i regi av Avdeling for mikrobiologi
MALDI-TOF MS representerer en teknikk som kan brukes til analysering av biomolekyler.
Instrumentet er mye brukt og et viktig redskap for identifisering av bakteriearter. I oktober
tok avdelingen initiativ til å avholde et skandinavisk brukermøte for MALDI-TOF MS i klinisk
mikrobiologi. Møtet gikk over to dager og hadde som formål å invitere til samarbeid og finne
et felles konsortium for utveksling av erfaringer på regelmessig basis. Internasjonale,
nasjonale og lokale bidrag ble presentert. Initiativet ble godt tatt imot og det ligger an til at
møtene vil fortsette i tiden fremover.

Molekylærmøtet i Medisinsk Mikrobiologi (MIMM )
MIMM 2018 ble avholdt 12.-14.juni 2018. Møtet er et veletablert forum for alle laboratorier
innen molekylær mikrobiologisk diagnostikk i Norge.
Nytt av året var en egen dag viet til Next Generation Sequencing (NGS) med oppdatering fra
flere laboratorier om ulike prosjekter og fremgang med bruk av metodikken.
Resten av møtet var som vanlig viet til gode diskusjoner rundt daglige problematikk og
oppdateringer molekylær diagnostikk.
Totalt 120 deltagere var innom MIMM 2018.
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Publikasjonsliste
Publikasjonsliste for Avdeling for Mikrobiologi OUS/UiO for 2018
Publikasjonsår basert på første offentliggjøring (på nett eller trykket). Sortert på
førsteforfatter. Forfattere ved MIK er uthevet.
Inkluderer tidsskriftspublikasjoner, rapporter, bøker, deler av bøker, totalt 45.
Ahmadi A, Rosnes I, Blicher P, Diekmann R, Schüttpelz M, Glette K, Tørresen J, Bjørås
M, Dalhus B, Rowe AD (2018)
Breaking the speed limit with multimode fast scanning of DNA by Endonuclease V
Nat Commun, 9 (1), 5381
Alexeeva M, Guragain P, Tesfahun AN, Tomkuvienė M, Arshad A, Gerasimaitė R, Rukšėnaitė
A, Urbanavičiūtė G, Bjørås M, Laerdahl JK, Klungland A, Klimašauskas S, Bjelland S (2018)
Excision of the doubly methylated base N4,5-dimethylcytosine from DNA by Escherichia
coli Nei and Fpg proteins
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 373 (1748)
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Strategidokument
Strategiplan 2016-2020 for Avdeling for mikrobiologi, KLM
Oslo universitetssykehus skal kjennetegnes ved at:

Vi tar utgangspunkt i pasientenes perspektiv
Avdeling for mikrobiologi skal:
ha mikrobiologiske laboratorietjenester av høy kvalitet som til enhver tid er
tilgjengelige og tilpasset pasientens behov
bruke sin fagkompetanse i kontakt med rekvirentene for å understøtte
pasientenes behov
delta i antibiotikastyringsprogram og rapportere på antibiotikaresistens
ha ett godt og funksjonelt laboratorieinformasjonssystem med laboratorienær
forvaltning og andre relevante IKT-systemer som forenkler arbeidet
Oslo universitetssykehus skal ha et:

Arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt
Avdeling for mikrobiologi skal:
være en attraktiv og faglig utfordrende arbeidsplass med aktive medarbeidere
som samarbeider godt
ha tilstrekkelig og kompetent personell for å dekke avdelingens oppgaver
ha synlig lederskap, gode ledere og ansatte som medvirker
ha ledere og ansatte med god kompetanse og bevissthet om arbeidsmiljøet
Oslo universitetssykehus skal være:

Et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon
Avdeling for mikrobiologi skal:
opprettholde og øke kompetanse innen avdelingen og være nasjonalt ledende i
å utvikle og ta i bruk nye diagnostiske metoder
drive fremragende undervisning, basalforskning og translasjonsforskning
ha et tett og integrert samarbeid med UiO og høyskolene innen undervisning og
forskning
opprettholde status som akkreditert og sertifisert laboratorium og drive
kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid
Oslo universitetssykehus skal være:

En god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør
Avdeling for mikrobiologi skal:
ha god kommunikasjon og godt samarbeid med de andre avdelingene i Klinikk
for laboratoriemedisin, andre avdelinger i OUS og eksterne aktører
synliggjøre egen virksomhet og det mikrobiologiske fagområdet på egnede
arenaer ha medarbeidere som er aktive bidragsytere i regionale, nasjonale og
internasjonalefaglige fora
drive og forbedre nasjonale referansefunksjoner
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mikrolab@ous-hf.no
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF Avdeling for mikrobiologi
Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
eller
Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresse
Rikshospitalet: B2, 3.etg. Sognsvannsveien 20 Ullevål sykehus: Bygg 25 nord. Kirkeveien 166
Nettside
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi
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