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Mikrobiologisk referansefunksjon for HIV, Mikrobiol. avd, OUS Ullevål. 

Årsrapport 2015 

Rapport v/ Anne-Marte Bakken Kran, leder referanselaboratorium for HIV 

Virksomhet 2015: 
Utførte rutineanalyser 2015:  

Analyse Antall 2014  
(% vis endring fra 2013) 

Antall analyser utført i 
2015  
(%-vis endring fra 2014) 

Ag/As EIA kombinasjonstest 22 404 (3,2%) 24 148 (8%) 

Ag/As EIA kombinasjonstest (gravide) 9 955 (-0,6%) 6 874 (-31%) 

Ag/As EIA kombinasjonstest 
(blodgivere) 

38 045 (2,0%) 39 585 (4%) 

HIV-1 Ag-test 38 (0%) 37  

Western blot 484 (5,4%) 502 (4%)  

Supplerende As-konfirmasjonstest 
(Geenius) 

 20 (kun november og 
desember) 

HIV-2 Western blot (New LAV blot) 5 9 

HIV-2 Pepti-LAV 4  -  

Provirus HIV-1 DNA 184 (5,1%) 223 (21%) 

Provirus HIV-2 DNA 5 1 

HIV-1 RNA kvantitering 6 356 (-0,2%) 6 255 (-2%) 

HIV-1 Resistensundersøkelser (Revers 
transkriptase- og proteasehemmere) 

342 (-5,0%) 281 (-18%) 

HIV-1 Resistensundersøkelser 
(Integrasehemmere) 

26 (13%) 44 (69%) 

HIV-1 co-reseptor tropisme 5 7 

HIV-1 hurtigtest 1 0 

Kvalitativ HIV RNA PCR (HIV-1) - 5 

Kvalitativ HIV RNA PCR (HIV-2) - 5 

Påvisning, identifikasjon og verifisering: 
 

Prøver til konfirmasjon: Referanselaboratoriet mottar prøver til konfirmasjonsundersøkelser av 

reaktive primærtester (Ag/As EIA kombinasjonstester) fra andre laboratorier.  

HIV-2 diagnostikk: Referanselaboratoriet får tilsendt prøver for konfirmasjonstesting av mulig HIV-2 

infeksjon og avklaring av mistenkt dobbeltinfeksjon med HIV-1 og HIV-2. Forekomst av HIV-2-

infeksjon i Norge er fortsatt meget lav, og vi mottar svært få slike prøver. Siden 2014 har den ene av 

våre to konfirmasjonstester for HIV-2 infeksjon (HIV-1+2 Pepti-LAV) ikke lenger er tilgjengelig i land i 

Europa. Vi har i løpet av 2015 etablert og validert et alternativ til denne testen (Geenius HIV-1/2, Bio-

Rad). 



Årsrapport 2015: Nasjonalt referanselaboratorium for HIV 

 2 

HIV-2 RNA PCR: Referanselaboratoriet utfører ikke HIV-2 RNA kvantitering eller 

resistensundersøkelser. F.o.m. 2015 har vi en avtale med Lund universitetssjukhus i Sverige om at 

prøver til disse undersøkelsene videresendes til Labmedicin Skåne.  

Vi har en kvalitativ PCR der sensitiviteten har vist seg å være minst like god som den analysen som 

utføres i Sverige. Vi anbefaler at prøver der det er aktuelt å kvantitere HIV-2 RNA i plasma sendes oss 

for undersøkelse med kvalitativ HIV-2 RNA PCR. Pasienter med HIV-2 infeksjon har erfaringsmessig 

ofte lavt eller ikke påvisbart HIV-2 RNA kopitall i plasma, og de fleste prøver kan derfor svares ut som 

negative på bakgrunn av vår undersøkelse. Kun de prøver der vi påviser HIV-2 RNA videresendes til 

laboratoriet i Sverige. Dette vil i praksis gjelde svært få prøver (totalt 2 i 2015). Denne ordningen gir 

raskere og billigere svar for våre rekvirenter. 

HIV-1 Antigen-test: HIV-1 antigentest med nøytralisasjon for serumprøver ble etablert i 2010 og har 

medført raskere diagnostikk og avklaring i flere tilfeller. 

Geenius HIV 1/2 Assay: Høsten 2015 har vi etablert og validert en ny metode for konfirmasjon av 

reaktive primærtester. Metoden er tenkt å erstatte western blot som konfirmasjonstest i de fleste 

tilfeller, men hvordan testen vil inngå i utredningsalgoritmen for reaktive HIV-prøver er ikke avklart 

foreløpig. Testen skal også benyttes for å avklare evt co-infeksjon med HIV-2. Referanselaboratoriet 

mottok høsten 201 støtte fra referansegruppen i virologi/serologi for utprøving av metoden med 

tanke på å utarbeide anbefalinger for konfirmasjonstesting med Geenius HIV 1/2 også ved andre 

laboratorier. Prosjektet startet i november 2015 med parallelltesting av alle reaktive prøver med 

både western blot og Geenius. Den nye konfirmasjonsmetoden er rask og enkel å utføre, og kan 

utføres fortløpende i enkeltprøver fremfor ukentlig i batch som ved western blot. Metoden kan 

dermed gi mulighet for raskere konfirmasjon og avklaring enn tidligere i de fleste tilfeller.  

Oppfølging av barn født av HIV positive mødre: I og med at referanselaboratoriet er alene om å 

utføre HIV DNA provirusundersøkelse, mottar vi i dag prøver fra barneavdelinger i hele landet. 

Undersøkelse av HIV DNA provirus er den anbefalte analysen for oppfølging av disse barna. De 

kommersielt tilgjengelige metodene for HIV RNA kvantitering som benyttes i norge i dag er ikke 

validert for diagnostisk bruk, men pga lettere tilgjengelighet av denne analysen mange steder i 

landet, benyttes den allikevel i noen grad til dette formålet. Et kompromiss er derfor at man 

anbefaler at minst en av de tre PCR oppfølgingsprøvene skal være HIV DNA provirus. Vi har siden 

2014 utført undersøkelse av antistoffer ( HIV Ag/As EIA) i tillegg til provirusundersøkelse for barn 

eldre enn 3mnd. Hensikten er å kunne følge med på titerfall av maternelle antistoffer. Nytteverdien 

av dette vil evalueres etter 2 år. 

Resistensundersøkelser: 
 

Overvåkning av primærresistens: Referanselaboratoriet utfører alle landets genotypiske 

resistensundersøkelser som ledd i den nasjonale overvåkningen av HIV primærresistens. Vi har i 2014 

sendt inn 119 slike sekvenser til resistensovervåkningen ved FHI, mot totalt 139 i 2014, 129 i 2013, 

123 i 2012 og 98 i 2011. Vi mottar fremdeles mange prøver der ikke MSIS meldenummer er oppgitt, 

eller det ikke er er påført informsjon på rekvisisjonen om at hensikten med analysen er overvåkning 

av primærresistens. Sekvensdata fra disse prøvene kan ikke brukes slik de er tenkt. 
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Referanselaboratoriet arbeider stadig for å bedre andelen prøver til resistensovervåkning fra 

nydiagnostiserte, først og fremst i samarbeid med RAVN og FHI, men også med regionslaboratoriene.  

Kobling av sekvensdata (RAVN) og epidemiologiske data (MSIS): Det er i henhold til dagens RAVN-

forskrift ikke hjemmel for å koble sekvensdata fra RAVN med epidemiologiske data fra MSIS. Dette er 

til hinder for hensiktsmessig utnyttelse av sekvensdata i RAVN, og for muligheten til å bidra med 

norske data i det europeiske resistensovervåknings-samarbeidet. Referanselaboratoriet har i 2015 

samarbeidet med RAVN, FHI og jurister ved FHI for å se på muligheter til å få på plass en kobling 

mellom disse dataene til bruk i resistensovervåkning, statistikk, informasjon og forskning. Det 

arbeides med en søknad til regional etisk komite for en midlertidig løsning gjennom å etablere et 

forskningsprosjekt. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2016.  

Metodeutvikling/Forskning: 
 

Pågående forskningsprosjekter: Referanselaboratoriet har forskningssamarbeid med 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, virologisk forskningsgruppe ved OUS, Folkehelseinstituttet og 

basalmedisinske miljøer innen HIV-feltet: 

1) Forskningsprosjekt for å undersøke cellulære virusreservoars betydning for immunpatogenese, 

organisert som en substudie til en større pågående studie ved Infeksjonsmedisinsk avdeling 

(”Prognostisk verdi av immunologiske markører ved HIV-1 infeksjon”). Samarbeid med 

Infeksjonsmedisinsk avdeling. 

2) Prosjekt med videre studier av blodprøver tatt på filtrerpapir for HIV resistensanalyser. Pågående 

prosjekt ”Antiretroviral treatment of HIV/AIDS in resource-limited settings. Use of HAART in a 

rural area – Haydom, Tanzania”.  

3) Doktorgradsstipendiat tilsatt i fordypningsstilling (50% forskning): Forskningsprosjekt for å 

studere epigenetisk regulering av latens og reaktivering ved kronisk HIV-infeksjon. 

Samarbeidsprosjekt med basalmedisinske forskningsmiljøer tilknyttet MIKs molekylærgenetiske 

forskningsavdeling ved Rikshospitalet og med Infeksjonsmedisinsk avdeling.  

4) Doktorgradsprosjekt med ultradyp sekvensering av HIV, der man undersøker betydning av 

minoritetspopulasjoner i utvikling av resistens mot antiretrovirale medikamenter. Samarbeid 

med Infeksjonsmedisinsk avdeling. 

 

Internasjonale nettverk:  

CASCADE: Sammen med infeksjonsmedisinsk avdeling, er avdelingen representert i et europeisk 

forskningsnettverk (Cascade collaboration, en del av EuroCoord), som består av 28 kohorter av 

pasienter med kjent serokonversjonstidspunkt. Avdelingen sender inn virologiske data inkludert 

sekvensdata. ( 6 abstracts og 1 artikkel publisert i 2014, 2 abstracts og 1 artikkel publisert i 2014, og 6 

artikler publisert i 2013) 

SPREAD: Program for resistensovervåkning av HIV I Europa. Referanselaboratoriet har vært 

representert på to møter i 2015. Det ble diskutert å gjenoppta norsk deltakelse i europeisk 

samarbeid for overvåkning av HIV-resistens (via ESAR), og et arbeid med å tilrettelegge for at Norge 

kan bidra med data i dette samarbeidet er i gang i samarbeid med RAVN og Folkehelseinstituttet. 
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ESAR: European society for antiviral resistance. Referanselaboratoriet er representert, og leder av 

referanselaboratoriet er valg inn i ESAR council som norsk representant. 

BEEHIVE: Sammen med infeksjonsmedisinsk avdeling, deltar referanselaboratoriet i BEEHIVE, et 

europeisk samarbeid for virologiske studier av HIV, finansiert over ERC.  

Rapportering/Informasjon: 
 

Web-side: Web-side for referanselaboratoriet er etablert, og er under fortsatt utvikling. Sidene 

inneholder informasjon om diagnostikk, analyser, prøvetaking, prøvehåndtering, rutiner, 

kontaktinformasjon, nyheter og relevante lenker. Videre arbeid med nettsider har ikke vært prioritert 

i 2015. 

RAVN: Referanselaboratoriet samarbeider med RAVN om overvåkning av HIV primærresistens. 

Avdelingen har bidratt til RAVN årsrapport. 

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av HIV-infeksjon: Leder av referanselaboratoriet 

har i samarbeid med kliniske miljøer deltatt i arbeidet med å revidere nasjonale faglige retningslinjer 

for oppfølging og behandling av HIV-infeksjon i 2015. 

Kurs: Vi har deltatt i undervisning av almenpraktikere, med særlig fokus på primærdiagnostikk av 

HIV-infeksjon. 

Annet: 
 

Sakkyndighetsarbeid: Referanselaboratoriet har på oppdrag fra politiet utført genetiske 

sammenlikninger av HIV fra flere personer der vi har blitt bedt om å vurdere sannsynlighet for smitte 

mellom personer. Vi har ikke utført noen slike undersøkelser i 2015.  

Lavterskeltilbud for HIV hurtigtest: Referanselaboratoriet har i 2015 vært involvert i ulike HIV 

hurtigtest-prosjekter i Oslo, og er i tett dialog med teststedene for å bidra til å kvalitetssikre tilbudet. 

Vi er representert i referansegruppen for ”Sjekkpunkt”, et likemannsbasert hurtigtesttilbud i regi av 

Helseutvalget for bedre homohelse, etablert og driftet med støtte fra Oslo kommune. Målet med 

dette tilbudet er å øke testaktiviteten og nå frem til høyrisikogrupper som ellers ikke ville oppsøkt 

helsevesenet. Referanselaboratoriet har vært representert i referansegruppen for dette tilbudet, og 

har forsøkt å bidra til best mulig faglig kvalitet på prosjektet innenfor de begrensningene som ligger i 

et slikt opplegg. Referanselaboratoriet har også vært involvert i utredning av et nytt prosjekt vedr. 

hjemmetester for HIV i regi av Helseutvalget. 

HIV-test uka: Vi har vært engasjert i arbeid med HIV-test uka og har vært med på tilrettelegging. 

Denne uka er et prosjekt for å øke testaktiviteten for HIV i Norge. 

Hospitering: Båder klinikere og leger ved andre mikrobiologiske laboratorier har hospitert ved 

avdelingen for å lære om referanselaboratoriets HIV-analyser og diagnostiske rutiner (totalt 4 

personer i 2015). 
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Oslo, 31.03.16 

 

              

 

Anne-Marte Bakken Kran     Fredrik Müller 

Førsteamanuensis, konst. Overlege       Avdelingsleder 

Avdeling for mikrobiologi, OUS 


