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Årsrapport for 2019: HIV referanse- 
funksjon 

Agens 
Humant immunsvikt virus (HIV)  

Innledning der smittestoffet kort omtales  

HIV er et retrovirus som forårsaker immunsvikt ved at gjennom å ødelegge CD4+ T-celler. 

Viruset kan smitte seksuelt, via blod og blodprodukter, og fra mor til barn. Kronisk HIV-

infeksjon vil ubehandlet føre til progredierende immunsvikt, risiko for opportunistiske 

infeksjoner og etter hvert AIDS. Det finnes i dag tilgjengelig antiretroviral behandling som 

holder virusmengden under kontroll og hindrer utvikling av immunsvikt. Viser for øvrig til 

lærebøker i virologi og infeksjonsmedisin, til nettsidene til FHI og andre publikasjoner for 

fyldigere omtale av viruset.  

 

Anvendt referansediagnostikk og analysemetoder (redegjør for eventuelle 
endringer)  

Analyse 2018 (n) 2019 (n) 

Ag/As EIA kombinasjonstest 32 790 33 034 

Ag/As EIA kombinasjonstest (blodgivere) 37 168 36 378 

HIV-1 Ag-test 19 19 

Western blot 18 29 

Supplerende As-konfirmasjonstest (Geenius) 501 509 

HIV-2 Western blot (New LAV blot) 3 5 

Provirus HIV-1 DNA 239 189 

Provirus HIV-2 DNA 0 1 

HIV-1 RNA kvantitering 5 722 5 745 

HIV-1 Resistensundersøkelser (Revers transkriptase- og proteasehemmere) 276 277 

HIV-1 Resistensundersøkelser (Integrasehemmere) 44 28 

HIV-1 co-reseptor tropisme 1 1 

HIV-1 hurtigtest 0 0 

Kvalitativ HIV RNA PCR (HIV-1) 4 2 

Kvalitativ HIV RNA PCR (HIV-2) 17 11 

HIV-1 RNA (kvalitativ) (MPX, donorer)  181 
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Prøver til konfirmasjon  
Referanselaboratoriet mottar prøver til konfirmasjonsundersøkelser av reaktive primærtester 

(Ag/As EIA kombinasjonstester) fra andre laboratorier. Kvalitativ HIV RNA PCR (Cobas 

6800 MPX) for donorer ble etablert i slutten av 2019 (se rapport fra 2018).  Geenius HIV 1/2 

Assay har siden november 2016 har erstattet western blot som konfirmasjonstest for alle 

reaktive screeningprøver, og vil også avklare evt. koinfeksjon med HIV-2 som beskrevet i 

tidligere rapport. Western blot utføres nå én gang pr. måned for nærmere avklaring i spesielle 

tilfeller. 

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

avklaring av mistenkt dobbeltinfeksjon med HIV-1 og HIV-2 og oppfølging av pasienter med 

HIV-2 infeksjon. Forekomst av HIV-2-infeksjon i Norge er meget lav, og det mottas derfor 

svært få slike prøver.  

 Vi benytter to serologiske tester for konfirmasjon av HIV-2: Geenius HIV-1/2 (Bio-

Rad) og HIV-2 Western blot (Bio-Rad). Ved behov for nærmere avklaring, har vi to 

kvalitative PCR-analyser som kan brukes til å supplere serologisk diagnostikk: HIV-2 

RNA PCR og HIV-2 DNA PCR (HIV-2 provirusundersøkelse). 

 Vår kvalitative HIV-2 RNA PCR, som ikke benyttes som konfirmasjonstest, har bedre 

sensitivitet enn tilgjengelig analyse for kvantitering. Pasienter med HIV-2 infeksjon 

har ofte svært lavt HIV-2 RNA kopitall i plasma. De fleste prøver besvares negative 

på bakgrunn av vår undersøkelse. 

 Referanselaboratoriet utfører ikke selv HIV-2 RNA kvantitering eller 

resistensundersøkelser, men videresender dette til Lund Universitetssjukhus i Sverige 

dersom HIV-2 RNA påvises med vår kvalitative analyse. 

Resistensundersøkelser  
Referanselaboratoriet utfører alle landets genotypiske resistensundersøkelser, både som ledd i 

den nasjonale overvåkningen av HIV primærresistens, og som del av klinisk oppfølging ved 

behandlingssvikt.  

Oppfølging av spesielle grupper  
 

 Barn født av HIV-positive mødre: Undersøkelse av HIV DNA provirus er den 

anbefalte analysen for oppfølging av disse barna, og vi mottar prøver fra 

barneavdelinger i hele landet. Vi har siden 2014 utført undersøkelse av antistoffer 
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(HIV Ag/As EIA) i tillegg til provirusundersøkelse for barn eldre enn tre måneder for 

å følge med på titerfall av maternelle antistoffer.  

 Pre-eksposisjonsprofylakse (PrEP): tett oppfølging inkludert undersøkelse av HIV 

DNA provirus i forbindelse med oppstart av PrEP hos risikogrupper.  

 IVF ved HIV-infeksjon: I forbindelse med at pasienter med HIV-infeksjon nå tilbys 

IVF ved OUS, etablerte referanselaboratoriet i 2017 en metode for å påvise HIV-1 

RNA i sæd. Validering av analysen på ny plattform er i gang, og planlegges overført 

til nytt instrument første kvartal 2019. 

 Blodgivere: Alle nye blodgivere screenes for HIV. Prøver fra blodgivere utgjør mer 

enn halvparten av våre prøver til undersøkelse med HIV primærtest. Vi mottar også 

reaktive prøver fra blodgivere fra andre blodbanker. 

 Donorer: Referanselaboratoriet har i 2019 etablert ny kvalitativ PCR for HIV-1 RNA 

spesielt utviklet for screening av donorprøver.   

  

Epidemiologiske data, bistand til overvåking, beredskap og respons ved 
utbrudd av smittsomme sykdommer  
 
Epidemiologiske data  
HIV-infeksjon er meldepliktig til MSIS, og epidemiologiske data vedr. forekomst av HIV-

infeksjon offentliggjøres via MSIS og FHI. Alle laboratorier som utfører konfirmasjonstesting 

av HIV bidrar til denne overvåkningen.  

Overvåkning, resistensundersøkelser  

 Overvåkning av primærresistens: Vi er i gang med å sende inn sekvenser for 2019 

sendt inn til resistensovervåkningen ved Referanselaboratoriet samarbeider med 

Register for virusresistens (RAVN) ved FHI som ledd i den nasjonale overvåkningen 

av HIV primærresistens. Dette arbeidet venter foreløpig på nødvendige godkjenninger 

av personvernkonsekvensutredninger i forbindelse med overgang til nominativ 

meldeplikt av hiv til MSIS. Tilsvarende tall for tidligere år: 144 (2017), 106 (2016), 

119 (2015) og 139 (2014). Referanselaboratoriet arbeider stadig for å bedre andelen 

prøver til resistensovervåkning fra nydiagnostiserte pasienter i samarbeid med RAVN, 

FHI og regionslaboratoriene.  

 Videre har vi 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, og etablert rutiner for 
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implementering av endringer i MSIS-forskriften med overgang til nominativ 

meldeplikt for hiv. 

 Resistensdata fra overvåkningen offentliggjøres årlig i RAVN-rapporten, og data fra 

2019 vil publiseres i november 2020. (Se: 

https://www.fhi.no/nyheter/2019/bruken-av-antiviralia-og-forekomst-av-

antiviral-resistens-i-norge-2018/ )  

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

dagens RAVN-forskrift fortsatt 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. Det er startet arbeid med ny 

resistensregisterforskrift, men dette arbeidet er forventet å ta lang tid. 

Referanselaboratoriet er noe involvert i dette arbeidet gjennom RAVN.  

 Et forskningsprosjekt basert på nasjonale resistensdata ble i 2017 godkjent fra regional 

etisk komite. Prosjektet styres fra FHI ved RAVN, og samarbeidsavtale er godkjent av 

involverte institusjoner. Arbeidet med prosjektet vil starte for fullt i 2019. Gjennom 

dette prosjektet er det også gitt godkjenning for innsending av resistensdata til ESAR 

(europeisk samarbeidsorgan for resistensovervåkning av HIV) og nyetablert 

overvåkning i ECDC.  

Beredskap og respons ved utbrudd  
Bistand til beredskap og respons ved utbrudd er lite aktuelt ved HIV-infeksjon. 

Referanselaboratoriet arbeider kontinuerlig med bistand og laboratoriestøtte ved diagnostikk, 

oppfølging og behandling og arbeider i samarbeider med andre aktører for økt testaktivitet i 

særskilte risikogrupper:  

 Lavterskeltilbud for HIV hurtigtest: Referanselaboratoriet har siden 2015 vært 

involvert i ulike HIV hurtigtest-prosjekter i Oslo med tanke på å øke testaktiviteten og 

nå frem til høyrisikogrupper. Vi er i dialog med teststedene for å bidra til å 

kvalitetssikre tilbudet og har forsøkt å bidra til best mulig faglig kvalitet på prosjektet 

innenfor de begrensningene som ligger i slike opplegg.  

 Intensivert overvåkning av resistens relatert til Pre-eksposisjonsprofylakse (PrEP): I 

januar 2017 ble det etablert tilbud PrEP til personer med særskilt høy risiko for HIV-

smitte. Hovedansvar for gjennomføring og kvalitetssikring er lagt til 

Kompetansetjenesten ved Olafiaklinikken. Referanselaboratoriet er involvert i 

https://www.fhi.no/nyheter/2019/bruken-av-antiviralia-og-forekomst-av-antiviral-resistens-i-norge-2018/
https://www.fhi.no/nyheter/2019/bruken-av-antiviralia-og-forekomst-av-antiviral-resistens-i-norge-2018/
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planleggingen av kontrollopplegget, og er samarbeidspartner i forskningsprosjekt for 

pasientoppfølging i tilknytning til innføring av PrEP.  

 Oppfølging og monitorering av PrEP: Som ledd i forebygging og overvåkning av 

resistensutvikling i forbindelse med PrEP, har referanselaboratoriet initiert to tiltak:  

o Undersøkelse av HIV DNA provirus i forbindelse med oppstart av PrEP hos 

risikogrupper. Formål: Fange opp evt. omslagsfase og forhindre 

resistensdrivende duoterapi hos evt. nysmittede.  

o Intensivert overvåkning av forekomst av mutasjoner assosiert med resistens 

mot medikamentene som brukes i PrEP.  

 

Har du funn og epidemiologiske data med aktuelle trender (over år) i 
tabells form  

Epidemiologiske data utgis i årlige rapporter fra FHI, se https://www.fhi.no/hn/helseregistre-

og-registre/ravn/  

 

Samling av stammer og annet referansemateriale, eventuelle biobanker 
med tilhørende tillatelser  
 

Avdelingen har en diagnostisk biobank (www.biobankregisteret.no, diagnostisk biobank nr. 

547) der alle serum- og plasmaprøver oppbevares i ti år. Referansemateriale kan oppbevares 

som del av den diagnostiske biobanken.   

 
Vitenskapelig råd og støtte  
 
Avdelingen tilbyr råd og støtte vedrørende diagnostikk, utredning og oppfølging av HIV til 

infeksjonsmedisinske avdelinger og andre leger/helsepersonell i hele landet. Videre tilbyr vi 

rådgivning og referanseundersøkelser til andre mikrobiologiske laboratorier i Norge som ikke 

selv utfører alle supplerende analyser.  

Rapportering, informasjon og utadrettet virksomhet  

 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 også i 2019.  

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/ravn/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/ravn/
http://www.biobankregisteret.no/
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 Transfusjonsmedisin: Representant fra referanselaboratoriet er medlem av 

transfusjonsrådet og har i 2018 vært involvert i arbeidet med revidert 

transfusjonsveileder. Dette arbeidet ble ferdig i 2018 og ble sendt til høring i 2019.  

 Annen utadrettet virksomhet/presentasjoner:  

o RAVN: overvåkning av HIV primærresistens. Avdelingen har bidratt til 

RAVN årsrapport. Leder av referanselaboratoriet er også leder av RAVNs 

fagråd. Avdelingen har bidratt med data til RAVN-rapporten. 

o Studentprosjekter: En medisinstudent har i 2019 levert prosjektoppgave 

tilknyttet referanselaboratoriet, med veiledning fra avdelingen. Oppgaven 

omhandler resistens mot HIV-medikamenter i relasjon til PrEP, og ble 

godkjent i 2020. oppgave.  

 

Samarbeid og forskning  

Samarbeid  

 Samarbeid med primærlaboratoriene: Referanselaboratoriet tilbyr rådgivning og 

referanseundersøkelser til andre mikrobiologisk laboratorier i Norge som ikke selv 

utfører alle supplerende analyser. Vi tilbyr også støtte til laboratorier ved etablering av 

nye metoder. Informasjon om våre analyser, innsending av prøver og om 

prøvemateriale og forsendelse finnes i avdelingens brukerhåndbok (www.ousmik.no).  

 Assistert befruktning til pasienter med HIV: 1.juli 2013 trådte en ny paragraf (§ 2-3) i 

Bioteknologiloven i kraft: «Inseminasjon kan også finne sted når mannen eller 

kvinnen er smitteførende med en alvorlig og kronisk seksuelt overførbar sykdom». 

Dette åpnet endelig muligheten for å tilby assistert befruktning til pasienter med HIV, 

hepatitt B og hepatitt C i Norge. Reproduksjons-seksjonen ved Gynekologisk avdeling 

Oslo universitetssykehus fikk tildelt ansvar, og etter hvert midler, til å opprette 

Nasjonalt behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte». 

Funksjonen er lagt til OUS Ullevål. Referanselaboratoriet har etablert metode 

påvisning av HIV-RNA i sædplasma, og har et tett samarbeid med IVF-seksjonen for 

gjennomføring.  

 Samarbeid med blodbanken: Avdelingen har et nært samarbeid med blodbanken og 

foretar et stort antall screeningundersøkelser av blodprodukter årlig, inkludert 

screening for HIV. 

http://www.ousmik.no/
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Forskning  
Pågående forskningsprosjekter: Referanselaboratoriet har forskningssamarbeid med 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, virologisk forskningsgruppe ved OUS, Folkehelseinstituttet og 

basalmedisinske miljøer innen HIV-feltet:  

 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 Ullevål. 

 Virologisk forskningsgruppe vil videreføre forskningsprosjekt for å studere 

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

Samarbeidsprosjekt med basalmedisinske forskningsmiljøer tilknyttet avdelingens 

molekylærgenetiske forskningsavdeling ved Rikshospitalet og med 

Infeksjonsmedisinsk avdeling,, også som del av nyetablert forskningsplattform for 

klinisk og basal hiv-forskning ved OUS. 

 Forskningsprosjekt i regi av Olafiaklinikken for oppfølging og monitorering av PrEP. 

 Forskningsprosjekt for undersøkelse av primær HIV resistens i Norge i samarbeid med 

RAVN. 

Internasjonale nettverk 

 SPREAD: Program for resistensovervåkning av HIV i Europa. Referanselaboratoriet 

har vært representert på ett møte i 2018.  

 ESAR: European society for antiviral resistance. Referanselaboratoriet er representert, 

og leder av referanselaboratoriet er i 2018 gjenvalgt som norsk representant i ESAR 

council. 

 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. 

Organisatoriske-, administrative- og ressursmessige forhold knyttet til 
referansefunksjonen samt forutsetninger for videre drift 
Virksomheten omkring HIV-diagnostikken i dag er svært omfattende og vi tilbyr et bredt og 

avansert analyserepertoar. Vi håndterer dette innenfor vår daglige rutinedrift og med de 

ressursene vi har til rådighet i dag der vi også legger vekt på å opprettholde en god faglig 

kvalitet. Dette er ikke lett å få til uten tilførsel av ekstra ressurser, og det er et stadig at økende 

omfang av virksomheten ved referanselaboratoriet kommer i konflikt med øvrig rutinedrift 
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ved avdelingen. Økt tilførsel av ressurser hadde gitt muligheter for å ivareta virksomheten på 

en enda bedre måte, særlig med tanke på muligheter for forskning og utvikling, samt 

oppfølging av metode- og kvalitetsarbeid.  

Flere større prosjekter ligger nå på vent i påvente av at nøkkelpersoner har mulighet til å 

videreføre dem. Eksempler på dette er de nasjonale og internasjonale 

overvåkningsprogrammer for HIV-resistens vi ønsker å delta i, samt tett oppfølging av 

relevante pasientkohorter i forbindelse med oppstart av PrEP. Det gjelder også ferdigstilling 

av metoder for undersøkelse av cellulære virusreservoar som del av ulike kliniske studier der 

vi har avtaler om å utføre analysen. 

En stilling (fagbioingeniør eller molekylærbiolog) øremerket referanselaboratoriet ville gi 

muligheter for sikre gjennomføringen av slike viktige prosjekter samt høyne kvaliteten på 

videre drift av referansefunksjonen. 

 

Organisatoriske-, administrative- og ressursmessige forhold knyttet til 
referansefunksjonen samt forutsetninger for videre drift  
 

Virksomheten omkring HIV-diagnostikken i dag er svært omfattende og vi tilbyr et bredt og 

avansert analyserepertoar. Vi håndterer dette innenfor vår daglige rutinedrift og med de 

ressursene vi har til rådighet i dag der vi også legger vekt på å opprettholde en god faglig 

kvalitet. Dette er ikke lett å få til uten tilførsel av ekstra ressurser, og vi ser at et stadig økende 

omfang av virksomheten ved referanselaboratoriet kommer i konflikt med øvrig rutinedrift 

ved avdelingen. Økt tilførsel av ressurser hadde gitt muligheter for å ivareta virksomheten på 

en enda bedre måte, særlig med tanke på muligheter for forskning og utvikling, samt 

oppfølging av metode- og kvalitetsarbeid.  

Flere større prosjekter ligger nå på vent i påvente av at nøkkelpersoner har mulighet til å 

videreføre dem. Eksempler på dette er de nasjonale og internasjonale 

overvåkningsprogrammer for HIV-resistens vi ønsker å delta i, samt tett oppfølging av 

relevante pasientkohorter i forbindelse med oppstart av PrEP. Det gjelder også ferdigstilling 

av metoder for undersøkelse av cellulære virusreservoar som del av ulike kliniske studier der 

vi har avtaler om å utføre analysen. 

En stilling (fagbioingeniør eller molekylærbiolog) øremerket referanselaboratoriet ville gi 

muligheter for sikre gjennomføringen av slike viktige prosjekter samt høyne kvaliteten på 

videre drift av referansefunksjonen. 
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