
   
 
 
 
 
 

Årsrapport for 2020:  
Referansefunksjon for medisinske soppsykdommer 
ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus 
 
 

Agens 
Medisinsk mykologi omfatter flere hundre ulike agens. Ulike candidaarter og 
dermatofytter er vanlige årsaker til overfladiske infeksjoner. Candida, Pneumocystis 
jirovecii, Aspergillus og Mucoralesarter er vanligste agens ved invasive infeksjoner. I 
Norge er soppinfeksjoner med Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, 
Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidiodes, Blastomyces og Talaromyces marneffei svært 
sjeldne. 

Innledning der smittestoffet kort omtales  
 

Referansefunksjonen håndterer medisinsk viktige agens innen mykologi. 
 

Anvendt referansediagnostikk og analysemetoder  
 
Vi søker å tilby oppdaterte diagnostiske metoder for påvisning av sykdomsfremkallende 
agens innen mykologi samt infeksjonsimmunologiske metoder. Hovedfokus er på 
alvorlige invasive infeksjoner. Avhengig av problemstilling utfører vi primærdiagnostikk 
som ikke tilbys ved andre laboratorier (hovedsakelig infeksjonsimmunologisk- og DNA-
basert diagnostikk). Vi har med aktuell bemanning ikke mulighet for å utføre vanlig 
rutine/standard soppdyrkning for andre laboratorier, men mottar soppisolat til 
identifikasjon og resistensbestemmelse i tillegg til alle invasive Candida isolater for 
overvåknings formål (NORM).  
 
I 2008 ble de fleste dyrkningsanalysene ved laboratoriet akkreditert. Laboratoriet deltar 
i ekstern kvalitetskontroll gjennom UK NEQAS, QCMD og INSTAND. Vi deltar dessuten i 
et nordisk-nederlandsk samarbeid for kvalitetskontroll av Pneumocystis 
immunfluorescens mikroskopi. Galaktomannan og betaglukan inngår i SLP-programmet 
vårt, men er foreløpig ikke akkrediterte analyser. Pga driftsutfordringer i 2019, og 
senere skifte av analyseinstrumenter og intern flytting ble våre molekylære analyser av-
akkreditert og er ikke blitt re-akkreditert i 2020.  
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Dyrkning med identifisering og resistensundersøkelse for ulike sopparter tilsendt 
fra andre laboratorier:  

Gjærsoppdyrkning 
Ved primær dyrkning av gjærsopp inkuberes Sabouraud dextrose agar (SAB)(Difco) 
skåler og eventuelt kromogent medium (CHROMagar Candida (BD))i 2-3 døgn. Ved 
enkelte problemstillinger eller ved påvisning av sopp i vev forlenges inkubasjonstiden. 
Til gjærsoppdyrkning fra slimhinner og overfladiske prøver benyttes inkubering i 37 ˚C i 
2 døgn. 

Muggsoppdyrkning 
Primær dyrkning av muggsopp-prøver utføres på SAB-skåler som inkuberes ved 28 ˚C 
og 37 ˚C i 5-28 dager avhengig av problemstilling.  

Langtidsdyrkning av sopp  
Som ved muggsoppdyrkning, evt. med anrikningsbuljong. 

Sopp langtidsdyrkning med buljonganrikning  
Vev dyrkes i Heart-infusion-buljong (HIB) i 48 timer, deretter sekundærutsæd til 2 SAB-
skåler som inkuberes som over i 28 døgn. 

Dermatofyttdyrkning 
Ved dermatofyttdyrkning benyttes SAB skåler og Mycobiotic agar m 0,04 % 
cycloheximid (Mycosel agar (BBL))som inkuberes aerobt i 28-30˚C i 28 dager.  

Ved mottak av isolater til identifikasjon og resistensbestemmelse benyttes skåler som 
angitt over avhengig av agens. 

Til identifikasjon av soppisolat benyttes følgende metoder: 
1. Massespektrometri (Maldi-TOF) (Bruker); dette er hovedmetoden for 

identifikasjon av gjærsopp.  Metoden er også et nyttig supplement til annen 
identifikasjon av filamentøse sopparter, enten ved direkte metode eller etter 
inkubering i flytende medium. Metoden ble validert for muggsopp i 2017, og er 
tatt i bruk i rutinen i løpet av 2018-19. 

2. Vekstbetingelser, morfologi og mikroskopi: For identifikasjon av 
dermatofytter og muggsopp er dette fortsatt viktige, men tidkrevende 
hjelpemidler for artsidentifikasjon. 

a. Kromogen agar (BD). Morfologi og farge på kromogen agar benyttes som 
supplement til annen identifikasjon av gjærsopp. Vekstmorfologi på PAL 
agar benyttes nå unntaksvis. 

b. Tapepreparat fra kulturer: Ved identifikasjon filamentøse sopp er 
mikroskopi med Laktofenolblått (Lactophenol solution, Merck) viktig for 
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riktig artsidentifikasjon, eventuelt benyttes tilsvarende farging av 
nålepreparat. 

3. Sekvensering av soppisolat (ikke akkreditert metode).  
a. ITS2 sekvensering fra kulturer benyttes ved vanskelig eller ikke entydig 

identifisering av ulike sopparter. 
b. D1D2 sekvensering benyttes ved behov for bedret artsidentifikasjon.  
c. Beta-tubulin sekvensering benyttes for bedre diskriminering innad i 

Aspergillus-kompleksene. Validering utført i 2019. 
4. Biokjemiske metoder brukes kun unntaksvis. 

 

Resistensbestemmelse 
Alle systemiske soppisolater blir resistensbestemt.  
 

1. Vi benytter MIC-gradienttest (ETEST® Biomérieux) og RPMI medium med 
MOPS (Sigma/DIFCO) til MIC bestemmelse av antimykotika. MIC gradienttest fra 
Liofilchem® benyttes for enkelte midler (isavuconazol og evt vorikonazol). 
Resistensbestemmelse av muggsopp er ikke akkreditert analyse. 

2. Vi samarbeider med Statens Seruminstitutt i København for verifisering av 
(antatt) ervervet resistens hos Candida, og videresender isolat til 
buljongfortynning (EUCAST referansemetode med mikrobuljongfortynning), og 
for genetisk påvisning av echinocandinresistens (FKS gen sekvensering) hos 
candidaarter, metoder som av kapasitetshensyn fortsatt ikke er implementert i 
rutinen hos oss (dette er ikke akkrediterte analyser på SSI). 

3. Påvisning av azolresistens hos Aspergillus fumigatus: In-house metode for 
genetisk påvisning av azolresistens ved hjelp av sekvensering av CYP51 genet 
hos Aspergillus sp. Vi påviser de vanligste genvariantene ved azolresistens, 
TR34/L98H og TR46/Y121F/T289A. (Ikke akkreditert analyse) 

4. Fenotypisk påvisning av azolresistens hos Aspergillus fumigatus med 
brytningspunksagar (VIP CHECKTM) verifisert i 2018, blir implementert som 
rutinescreening i 2021.  

Mikroskopi  
1. Calcofluorwhite farging (BD diagnostics): Fargemetoden benyttes for 

påvisning av soppelementer i vev.  

2. Pneumocystis immunfluorescens mikroskopi (MONOFLUO 
Pneumocystis carinii IFA, Bio-Rad) utføres rutinemessig på PCP PCR 
moderat- eller sterkt positive prøver. Monoklonalt anti-Pneumocystis 
antistoff konjugert til fluorescein-isothiocyanat (FITC) binder seg til alle 
former av Pneumocystis jirovecii (cyster, sporozoitter, trophozoitter og 
extracellulær matrix). 

3. Giemsa farging kan benyttes til påvisning av dimorf sopp i benmarg. 
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4. KOH mikroskopi (10 % kalilut): Benyttes oftest sammen med 
Calcofluorwhite. 
 

Påvisning av sopp DNA: 

Spesifikke PCR-analyser til bruk direkte på prøvematerialet:  
1. Påvisning av Aspergillus sp DNA og Aspergillus fumigatus DNA ved PCR: In-

house metode. Analysene gjøres vanligvis parallelt og fortrinnsvis på sterilt 
materiale og i BAL som et supplement til galaktomannan og muggsoppdyrkning.  

2. Påvisning av Mucorales DNA: In-house PCR med 3 ulike prober som påviser 
DNA fra Rhizomucor sp, Lichtheimia sp og hhv Mucor sp eller Rhizopus sp direkte i 
prøvematerialet (BAL, spinalvæsker, biopsier og annet fortrinnsvis sterilt vev).  

3. Påvisning av Pneumocystis jirovecii DNA: In-house PCR som tilbys alle 
hverdager.  Prøver med Ct verdi > 28 anses som svak positive, > 22 til < 28 som 
moderat positive og < 22 som sterk positive. Påfølgende IF mikroskopi gjøres på 
moderat - og sterkt positive prøver. Da mengden DNA er høyest i nedre luftveier 
kan påvisning av små mengder DNA i prøver fra øvre luftveier også indikere 
infeksjon, ved tvil om diagnose anbefales BAL. 

4. Påvisning av Pneumocystis jirovecii resistensgener: Validering av metode 
gjennomført, men analysen er lite etterspurt og ikke implementert i rutinen. 

5. Påvisning av sopp DNA direkte i prøvematerialet: Der sopp ikke påvises ved 
spesifikke PCR analyser kan sopp DNA påvises direkte i prøvematerialet ved 
påvisning av ulike målgener som er felles for de fleste sopparter, men som også 
har en variabilitet som muliggjør artsidentifikasjon. I 2014 byttet vi fra 
målgenene 18s og ITS1 til ITS2 og D1D2. Dersom sopp DNA påvises gjøres en 
sekvensering, og gensekvensene sammenlignes med tilsvarende sekvenser i 
internasjonale databaser for sopp, fortrinnsvis ISHAM og NCBI BLAST. 
Analysene utføres IKKE på materialer der sopp inngår som en del av 
normalfloraen. 

6. Påvisning av Dermatofytt DNA: Pan-dermatofytt PCR med SYBRGreen og 
analyse av smeltepunkt for artsbestemmelse. Vi har også validert en spesifikk 
Trichophyton PCR som supplement til eksiterende PCR for å identifisere T. 
rubrum og T. mentagrophytes/interdigitale.   

Serologi:  
1. Presipiterende antistoffer mot Aspergillus fumigatus (A. fumigatus ID 

ANTIGEN fra IMMY). Påvisning av presipiterende antistoffer mot Aspergillus 
fumigatus ved motstrømselektroferese. Positive prøver titreres. Metoden 
erstattes i 2021 av Aspergillus fumigatus IgG, metoden utføres på Avdeling for 
immunologi og transfusjonsmedisin, OUS. 

2. Ved mistanke om allergisk alveolitt kan vi også påvise antistoff mot 
fugleantigener (due, høns, undulat) i tillegg til Aspergillus antistoffer med 
samme metode. Analysen ersattes i 2021 av IgG analyser. 
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3. Presipiterende antistoffer mot dimorfe sopparter. (ID - Fungal antibody 
System, IMMY) Vi påviser presipiterende antistoff mot Histoplasma capsulatum, 
Blastomyces dermatitidis og Coccidioides immitis. 
 

Antigenpåvisning  
Disse analysene utføres på Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (VIM), Avd for 
mikrobiologi, OUS.  

1. Galaktomannan (Aspergillus antigen) påvisning. (Platelia™ Aspergillus Antigen 
Bio-Rad Laboratories AB). ELISA-test for påvisning av antigen. Analysen svares ut 
som tallverdi, indeks, som angir ratio i forhold til en intern kontroll. Cut-off er 0,5.  

a. Screeningtest i serum mtp invasiv aspergillose for utvalgte 
høyrisikopasienter som ikke får profylakse.  

b. Analysen benyttes som supplement til annen utredning ved mistanke om 
invasiv aspergillose hos immunsupprimerte pasienter, og er 
«surrogatmarkør» for invasiv aspergillusinfeksjon. Analysen utføres i 
serum, BAL og spinalvæske hos disse. Hos pasienter uten nøytropeni er 
undersøkelse av BAL spesielt viktig da galaktomannan i serum ofte er 
negativ og ikke utelukker invasiv aspergillose hos disse pasientene. 
Analysen benyttes fortrinnsvis på pasienter som er immunsupprimert 
eller med klinisk mistanke om kronisk pulmonal aspergillose (CPA) og 
utføres kun unntaksvis uten kliniske opplysninger. 

2. Kryptokokkantigen: Vi benytter 2 ulike metoder. Hurtigdiagnostikk med 
immundiffusjon (IMMY) i serum, spinalvæske og eventuelt BAL. Alle positive 
serumprøver og spinalvæsker titreres ved hjelp av en agglutinasjonstest (Orion 
Diagnostica, Espoo, Finland).  

3. Beta-glukan (Fungitell Assay, ASSOCIATES OF CAPE COD INCORPORATED).     
Pan-fungal test til påvisning av infeksjon med Candida, Aspergillus og 
Pneumocystis hos pasienter med svekket immunforsvar. Mucorales og 
kryptokokkarter har lite (1-3)-β-D-Glukan i celleveggen, og både falsk negative 
og falske positive prøver forekommer.  
Prøvesvar gis ut i pg/ml og «PÅVIST»/ «IKKE PÅVIST».  
Teknisk cut-off for analysen er 70 pg/ml  
Positiv: ≥80pg/ml 
Negativ: <60pg/ml og  
Gråsone: 60-79pg/ml 
Metoden er ikke like etterspurt som forventet. 

 Serumkonsentrasjonsmålinger av antimykotika 
1. Vorikonazol og posakonazol serumkonsentrasjonsmålinger utføres ikke av oss på 

Referanselaboratoriet men på Avd. for farmakologi, Rikshospitalet. Se 
www.anx.no 

 
Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker 
universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål 
universitetssykehus 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 
 

http://www.anx.no/


   
 

2. Isavukonazol må i dag sendes til SSI, København. Avdeling for farmakologi er 
forespurt om å implementere denne i sine analyser. 

3. Flucytosin serumkonsentrasjonsmåling gjøres på SSI, København eller 
Karolinska, Stockholm. 

 
Epidemiologiske data, bistand til overvåking, beredskap og respons ved 
utbrudd av smittsomme sykdommer  
 
Referanselaboratoriet bistår andre laboratorier med diagnostikk ved mistanke om 
særskilte infeksjoner som endemiske mykoser, men det har til nå ikke vært brukt i 
sammenheng med beredskap eller utbrudd.  
Infeksjon eller bærerskap med C. auris er gjort meldepliktig til MSIS med bakgrunn i 
denne soppens resistensegenskaper. Soppinfeksjoner for øvrig er ikke 
rapporteringspliktige til MSIS med mindre de inngår som AIDS definerende infeksjon 
(kryptokokk- eller Pneumocystis jirovecii infeksjon). 
 
Det finnes ingen epidemiologisk oversikt over ulike alvorlige soppinfeksjoner i Norge. 
Opptelling av dyrkningspositive prøver alene eller annen diagnostikk gir ingen fullgod 
oversikt over epidemiologien ved soppinfeksjoner.  Studier er helt avgjørende for å få 
bedre kjennskap til epidemiologiske forhold, men det har vært vanskelig å få 
finansiering. Det ble publisert et estimat over forekomsten av soppinfeksjoner i Norge i 
2018, men bare gode prospektive studier kan gi oss bedre oversikt over infeksjonenes 
omfang.  
 
På eget initiativ forsøker vi å overvåke forekomst av azolresitens hos Aspergillus 
fumigatus, se under.  
 
Alle gjærsoppisolater fra blodkultur fra alle norske mikrobiologiske laboratorier sendes 
til Det nasjonale referanselaboratoriet for medisinske soppsykdommer for endelig 
identifikasjon og resistensbestemmelse.  
Referanselaboratoriet rapporterer forekomst av Candida i blodkultur til NORM, og 
artsdistribusjon og resistensdata publiseres årlig, se NORM NORM-VET 2019. Med 
støtte i disse data er det publisert flere artikler med epidemiologiske candidemidata i 
Norge fra perioden 1991-2015.  
 
Soppisolat fra blodkultur: 
I 2020 mottok Referanselaboratoriet 222 prøver med totalt 245 ulike soppialat fra 
positive blodkulturer. Candidaartene dominerer fortsatt, hvorav vel 60 % er C. albicans, 
mens 12 isolat (knapt 5 %) var fra non-candida fungemier, bl.a. to Cryptococcus 
neoformans, to Rhodotorula mucilaginosa og fire Saccharomyces cerevisiae. 
Endelig oversikt over Candida artsdistribusjon og resistens i blod publiseres i NORM-
rapporten for 2020. 
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Gjærsopp:  
Vi mottok ingen C. auris isolat i 2020, men fikk 161 andre gjærsoppisolat fra et bredt 
spekter av andre materialtyper enn blod. Både fra materialer hvor candida og annen 
gjærsopp inngår som en del av normalfloraen, og invasive prøver som biopsier og 
spinalvæske. I 2020 mottok vi tre Cryptococcus neoformans isolat fra spinalvæske fra 
pasienter med meningitt, hvorav to pasienter samtidig hadde oppvekst i blod. Det er 
interessant å merke seg at bare en av episodene var relatert til HIV-infeksjon.  
 
Dermatofytter: 
Påvisning av Dermatofytt DNA har i økende grad erstattet dyrkning ved diagnostikk av 
dermatofyttinfeksjoner, og utføres normalt av mange laboratorier i Norge. Dyrkning 
anbefales fortsatt ved uventet negativ PCR.  
Vi ønsker å bevare kompetansen på dermatofytter og dermatofyttinfeksjoner i 
laboratoriet, men opplevde under pandemien at mange rekvirenter sendte prøver 
direkte til referanselaboratoriet pga manglende tilbud lokalt, noe som medførte mer enn 
en dobling av antallet dermatofyttdyrkninger som ble utført hos oss.  
 
Muggsopp: 
Antallet tilsendte muggsoppisolat er fortsatt lavt. Vi ønsker å få tilsendt alle invasive 
isolat, muggsoppisolat fra potensielt systemiske infeksjoner og isolat fra pasienter hvor 
kliniker planlegger behandling med antimykotika. I 2020 mottok vi bare 85 ulike 
muggsoppisolat, hvorav 35 A. fumigatus og 14 andre aspergillusarter.  
Muggsoppinfeksjoner er alvorlige infeksjoner hvor riktig artsidentifikasjon vanligvis kan 
rettlede optimal behandling. Internasjonalt er det stor bekymring knyttet til økende 
forekomst av azolresistens hos Aspergillus fumigatus, men slik resistens synes fortsatt 
sjelden i Norge. Ervervet azolresistens kan sees under langvarig azolterapi, men 
azolresistens påvises også hos pasienter som ikke har fått slik behandling. I 2020 påviste 
vi resistensutvikling under pågående terapi i én tilsendt prøve. Vi har tidligere også 
påvist genvariantene TR34/L98H og TR46/Y121F/T289A som er assosiert med bruk av 
azoler i miljø (bl.a. plantevernmidler), men vi fant ingen slike isolat i stammene som ble 
undersøkt i 2020.  
 
Påvisning av galaktomannan (Aspergillus antigen), Aspergillus fumigatus DNA og 
Aspergillus sp DNA benyttes som støtte i diagnostikk av aspergillusinfeksjoner, som 
”markører” for sykdom eller fravær av sykdom, avhengig av klinisk problemstilling, 
klinikk og andre parametere. Behovet for analysene er fortsatt stort, men andelen 
galaktomannan er noe redusert mens PCR-analysene fortsetter å stige.  
 
Pneumocystis jirovecii 
Vi anser påvisning av DNA som primær analyse ved spørsmål om 
pneumocystisinfeksjon, men har rutinemessig søkt å verifisere prøver med lave Ct-
verdier med mikroskopi.  Vi innførte restriksjoner på IF-mikroskopi etter en 
risikovurdering i Covid-19 pandemiens første fase, og utførte bare 62 IF mikroskopier 
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på moderat positive og sterkt positive prøver i 2020, mot totalt 169 året før. Påvisning 
av cyster ved mikroskopi er diagnostisk for PCP, men underestimerer reell forekomst av 
infeksjon hos pasienter som ikke er HIV-positive. Forekomsten av cyster er lav hos 
hematologiske pasienter og pasienter fra andre risikogrupper enn pasienter med AIDS.  
Man antar at små mengder DNA i nedre luftveier kan være uttrykk for kolonisering uten 
kjennskap til hvor «cut-off» for infeksjon ligger, mens små mengder DNA i øvre luftveier 
kan være indikasjon på større mengder DNA i alveolene og negativ PCR fra øvre 
luftveier kan følgelig ikke utelukke infeksjon. Vi håper at muligheten til å påvise beta-
glukan i serum kan bidra til å skille mellom infeksjon og kolonisering med Pneumocystis 
jirovecii, men man har foreløpig ikke stort nok erfaringsmateriale med denne metoden 
til å kunne konkludere. 
 
Molekylære soppanalyser:  
Pga pandemihåndtering og leveranseproblemer av plast og reagenser påtok 
referanselaboratoriet seg oppgaven med DNA påvisning av ulike sopparter for 
laboratorier i Helse Sør-Øst som tidligere har påvist Pneumocystis DNA og dermatofytt 
DNA selv. Pandemien synes å ha medført et totalt manglende tilbud om 
dermatofyttdiagnostikk mange steder, og vi har merket stor pågang fra rekvirenter som 
normalt samarbeider med lokale laboratorier om dette. På tross av dette så vi en 
nedgang i prøver til Dermatofytt PCR fra 900 i 2019 til 814 i 2020. 
Tilsvarende så vi en nedgang i prøver til Pneumocystis DNA fra 1305 i 2019 til 1160 i 
2020, på tross av avtalen med laboratorier som vanligvis gjør denne analysen selv.  
For de molekylære soppanalysene var det bare en økning i prøver til påvisning av 
Aspergillus DNA, fra 1447 i 2029 til 1557 i 2020. Det er uvisst om dette er relatert til 
opplysninger om økt fare for alvorlig aspergillose relatert til Covid-19 i pandemiens 
andre fase, eller at noen rekvirenter velger denne analysen fremfor galaktomannan i 
luftveismateriale. 
 
Antallet prøver til påvisning av sopp DNA direkte i prøvematerialet ved hjelp av ITS2 og 
D1D2 PCR og sekvensering er redusert, da analysen nå delvis erstattes av raskere, mer 
sensitive og mindre arbeidskrevende spesifikke PCR-metoder som påviser Pneumocystis 
jirovecii og ulike aspergillus- og mucoralesarter.  
 

Antall isolat mottatt eller analyser utført 2016 2017 2018 2019 2020 
Gjærsoppisolat fra blod til identifisering og 
resistensbestemmelse  

248 
 

239 
 

232 
 

252 
 

245 

Gjærsoppisolat fra andre lokalisasjoner 146 188 187 195 161 
Tilsendte muggsoppisolat 78 74 92 96 85 
Dermatofytter: Tilsendte isolater  17 14 17 14 50 
Dermatofytt dyrkning (ikke tilsendte isolat) 45 55 42 40 91 
Langtidsdyrkning sopp 128 62 108 45 15 
Calcofluorwhite ikroskopi 169 147 199 147 126 
Bromthymol-cotton-blue mikroskopi 279 381 388 269 208 
Pneumocystis IF 218 188 199 169 72* 
Pneumocystis jirovecii DNA 1255 1308 1355 1305 1160 
Dermatofytt DNA 842 823 917 900 813 
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Aspergillus sp DNA 1024 1102 1225 1447 1557 
A.fumigatus DNA 1017 1101 1221 1447 1554 
Mucorales DNA 224 256 241 247 213 
Direkte påvisning av sopp DNA (ITS2+D1D2 
rDNA med sekvensering) 

395 582 446 448 298 

A. fumigatus (presipiterende) antistoff 178 195 240 239 150 
Antistoff mot fugleantigen  12 14 11 8 4 
Antistoff mot dimorfe sopparter (prøver) 37 36 60 34 24 
Galaktomannan 2543 2754 3093 3720 3326 
Kryptokokkantigen 163 177 134 112 87 
Beta-glukan (ny 2018/19)    161 145 

 
 
 
Funn og epidemiologiske data med aktuelle trender (over år) i tabellform  
 
Se NORM NORM-VET 2019 
 
 
Samling av stammer og annet referansemateriale, eventuelle biobanker 
med tilhørende tillatelser  
 
Det er etablert en diagnostisk stammebank ved candidemier. I tillegg samles alle andre 
tilsendte soppisolater i stammebanken sammen med våre egne isolat med antatt klinisk 
betydning.  

 
 
Vitenskapelig råd og støtte  
 
De ansatte på referanselaboratoriet søker aktivt å videreformidle kjennskap til 
diagnostikk ved soppinfeksjoner til klinikere både i og utenfor OUS. 
Referanselaboratoriet får stadig henvendelser fra laboratorier, kollegaer og andre som 
søker råd om diagnostikk og behandling av soppinfeksjoner, eller problemer knyttet til 
medisinsk mykologi. 
 
Vi mottar normalt hospitanter fra andre laboratorier som ledd i kompetanseoppbygging 
av bioingeniører og leger i spesialisering. Representanter fra referanselaboratoriet 
holder foredrag og undervisning og arrangerer jevnlig kurs innen medisinsk mykologi.  
Pandemien har vanskeligjort mye av denne virksomheten i 2020. Resistensbestemmelse 
av sopp ble i 2017 gjeninnført som tema på AFA-kurset.  
 
Vi samarbeider også med andre laboratorier blant annet vedrørende kontrollstammer 
for dermatofytt PCR, etablering av pneumocystis PCR, og gir råd vedrørende 
implementering av metoder relatert til mykologi.  
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Samarbeid og forskning  
 
Det er opprettet en egen hjemmeside for referanselaboratoriet på OUS’ hjemmeside over 
referansefunksjoner med link fra domenet www.mykologi.no. Siden vil videreutvikles 
for å nå rekvirentene med nyttig informasjon om virksomheten ved 
referanselaboratoriet. 
Avdelingen har også publisert en elektronisk brukerhåndbok i mikrobiologi hvor 
analysene som tilbys ved referanselaboratoriet er beskrevet, se www.ousmik.no 
 
Referanselaboratoriet deltar i arbeidet for standardisering av brytningspunkter for 
soppmidler gjennom EUCAST, vi har representant i AFA og nasjonal representant i 
EUCAST-AFST.  
 
Det er etablert god kontakt mellom de medisinske mikrobiologiske laboratoriene i 
landet. Alle resultater av identifisering og resistensbestemmelse rapporteres tilbake til 
rekvirerende laboratorium.  
 
Referanselaboratoriet samarbeider med ulike forskningsgrupper i og utenfor OUS, som 
avdelingens PBS-gruppe (parasitter, bakterier og sopp), forskningsnettverket Turning 
the Tide of Antimicrobial resistance (TTA) i OUS, og det nasjonale nettverket av 
mikrobiologer, infeksjonsmedisinere og pediatere i Norwegian Fungal Network, ledet av 
infeksjonsmedisiner og mikrobiolog Ingvild Nordøy. 
 
I 2017 innledet vi et samarbeid med The European Pediatric Mycology Network 
(EPMyN) bestående av barneleger fra ulike europeiske institusjoner og har bidratt med 
epidemiologiske data til EUROCANDY studien som ser på candidemier hos barn i Europa 
2005-2015. Studien er en retrospektiv europeisk multisenterstudie som inkluderer barn 
ved 25 store sykehus i 10 europeiske land. Alle pasienter < 18 år med candidemi innlagt 
på Oslo Universitetssykehus i studieperioden ble inkludert. 
 
Fra 2017-2019 deltok vi i et nettverksprosjekt finansiert av Forskningsrådet; 
«Tverrfaglig tenketank for å minimere fremvekst og spredning av antifungal resistens» 
(ResAzoleNet). Vi har fortsatt samarbeidet med Veterinærinstituttet, Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk 
Landbruksrådgiving (NLR), Mattilsynet, Radboud University Nijmegen Medical Center 
(RUNMC), Nederland og Statens Serum Institut (SSI), Danmark og vårt felles prosjekt 
«Navigating the threat of azole resistance development in human, plant and animal 
pathogens in Norway» (Navazole) ble tildelt midler fra forskningsrådet i 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker 
universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål 
universitetssykehus 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 
 

http://www.mykologi.no/
http://www.ousmik.no/


   
 
Organisatoriske-, administrative- og ressursmessige forhold knyttet til 
referansefunksjonen samt forutsetninger for videre drift  
 
Referansefunksjonen mottar ikke særskilt finansiering fra eget HF/RHF.  
Cecilie Torp Andersen er fagansvarlig overlege for referanselaboratoriet og er norsk 
representant i EUCASTs Subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing (AFST) og 
styremedlem i Nordic Society for Medical Mycology (NSMM). Førsteamanuensis Jørgen 
Vildershøj Bjørnholt er forskningsansvarlig overlege. Aina Myhre er fagansvarlig 
bioingeniør, og er hovedansvarlig for den daglige driften på referanselaboratoriet. 
 
Leger og bioingeniører tilknyttet referansefunksjonen utfører oppgavene i tillegg til 
andre oppgaver ved Avdeling for mikrobiologi, og manglende finansiering gjør at vi 
bruker lang tid på å implementere ny og nødvendig diagnostikk da virksomheten til 
denne referansefunksjonen konkurrerer med svært mange andre funksjoner og 
oppgaver avdelingen er pålagt.  Tilsvarende referansefunksjoner i våre naboland 
ivaretas med større økonomiske og personellmessige ressurser. 
 
Driften av referansefunksjonen har vært utfordrende også i 2020 både grunnet pandemi 
og kjensgjerningen at referansefunksjonen ivaretas av små enheter med få 
medarbeidere med mange ulike oppgaver som krever spesiell kompetanse. I tillegg til 
egne utfordringer ba samarbeidene laboratorier om hjelp til molekylære analyser de 
vanligvis gjør selv, og dessuten enkel, men svært mye mer tidkrevende 
dermatofyttdyrkning. 
 
Ressurstilgang er en gjentagende problemstilling. Referanselaboratoriet ønsker fortsatt 
å implementere EUCAST buljongfortynning som referansemetode ved 
resistensbestemmelse av gjærsopp, vi har omsider startet planlegging for 2021.  Vi 
ønsker også å innføre genetisk påvisning av echinocandinresistens hos Candida (FKS 
gen sekvensering) og å implementere en PCR-metode for påvisning av Candida DNA 
direkte på prøvematerialet. Dette arbeidet settes stadig på vent grunnet 
kapasitetsutfordringer. Nye utfordringer med IVDR-direktivet og våre in-house 
soppanalyser kan også påvirke videre fremdrift av nye analyser. 
 
Med økende bekymring for azolresistent A. fumigatus er det ønskelig med en bedre 
overvåkning av forekomst av slik resistens i Norge. Vi mener fortsatt det er viktig å følge 
denne utviklingen nøye og har tidligere påvist azolresistens i vel 1 % av de 500 kliniske 
A. fumigatus stammer vi har undersøkt, men dette er langt fra en nasjonal overvåkning. 
Det er svært bekymringsfullt dersom kritisk syke, immunsvekkede pasienter får 
infeksjon med resistente stammer da de er avhengig av azoler for optimal behandling. Vi 
håper med vårt nye forskningsprosjekt (NavAzole) å kunne følge opp denne 
problemstillingen. 
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Som referanselaboratorium ønsker vi å tilby nødvendig diagnostikk og ha ressurser til 
adekvat håndtering av problemer knyttet til mykologi og resistens, men med dagens 
manglende finansiering er dette vanskelig.  
 
 

Publikasjoner 
 
1. Warris A, Pana ZD, Oletto A ... Andersen CT et al. Etiology and Outcome of 

Candidemia in Neonates and Children in Europe: An 11-year Multinational 
Retrospective Study. Pediatr Infect Dis J 2020; 39: 114-120.  

2. Andersen CT, Candida spp in blood cultures 2019 NORM/NORM-VET 2019. Usage of 
Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. 
Tromsø / Oslo 2020. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic).  

 
3. Arendrup, M.C.; Friberg, N.; Mares, M.; Kahlmeter, G.; Meletiadis, J.; Guinea, J.; 

Andersen, C.; Arikan-Akdagli, S.; Barchiesi, F.; Chryssanthou, E.; et al. How to 
interpret MICs of antifungal compounds according to the revised clinical breakpoints 
v.10.0 European committee on antimicrobial susceptibility testing (EUCAST). Clin. 
Microbiol. Infect. 2020, 26, 1464–1472 

 
 
Oslo 29.03.2021 
 
 

Cecilie Torp Andersen 
Overlege 

Avdeling for 
mikrobiologi 

Oslo 
universitetssykehus 

(sign) 
 

 

Aina Myhre 
Fagansv. bioingeniør  

Avdeling for 
mikrobiologi 

Oslo 
universitetssykehus 

(sign) 
 

Jørgen Vildershøj 
Bjørnholt 
Overlege, 

førsteamanuensis 
Avdeling for 
mikrobiologi 

Oslo 
universitetssykehus 

(sign) 
 

Fredrik Müller 
Avdelingsleder, 

professor 
Avdeling for 
mikrobiologi 

Oslo 
universitetssykehus 

(sign) 
 

 

 
Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker 
universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål 
universitetssykehus 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 
 


	Årsrapport for 2020:  Referansefunksjon for medisinske soppsykdommer ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus
	Agens
	Innledning der smittestoffet kort omtales
	Anvendt referansediagnostikk og analysemetoder
	Dyrkning med identifisering og resistensundersøkelse for ulike sopparter tilsendt fra andre laboratorier:
	Gjærsoppdyrkning
	Muggsoppdyrkning
	Langtidsdyrkning av sopp
	Sopp langtidsdyrkning med buljonganrikning
	Dermatofyttdyrkning
	Til identifikasjon av soppisolat benyttes følgende metoder:
	Resistensbestemmelse
	Mikroskopi
	Påvisning av sopp DNA:
	Serologi:
	Serumkonsentrasjonsmålinger av antimykotika


	Publikasjoner
	2. Andersen CT, Candida spp in blood cultures 2019 NORM/NORM-VET 2019. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2020. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic).



