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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.  
  
I juni 2017 lanserte avdelingen en ny, felles Brukerhåndbok (laboratoriehåndbok), se 
http://ousmik.no/ 
  
Avdelingen har landsfunksjoner i form av fem nasjonale referansefunksjoner (en i samarbeid 
med Avdeling for smittevern) i tillegg til regionsoppgaver for Helseregion Sør-Øst.  
  
Analyseoversikten for avdelingen viser en økning på 0,5 % fra 2016 slik at det totalt ble utført  
1 093 999 analyser i 2017.   
  
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. 

Generelt 

 
Fredrik Müller 
Avdelingsleder 

Avdelingens visjon: 
«Avdelingen skal være internasjonalt ledende 

innen mikrobiologisk diagnostikk, forskning og 
formidling». 

http://ousmik.no/
http://ousmik.no/
http://ousmik.no/
http://ousmik.no/
http://ousmik.no/


Avdelingen har arbeidet med følgende større saker i løpet av 2017:  
 Tiltak for å oppnå raskere blodkulturdiagnostikk  
 Utvidet tilbud innen hurtigdiagnostikk  
  Harmonisering av mykobakteriediagnostikk og mottak av prøver til  
                           mykobakteriedyrkning fra Sykehuset Innlandet 
 Nytt kodeverk for laboratorieanalyser og nytt takstsystem 
 Ferdigstilling og publisering av felles Brukerhåndbok (laboratoriehåndbok) 
 Gjennomgang av regelverk om «Biologiske faktorer» for å forbedre avdelingens 
 rutiner 
 Elektroniske svar til andre HF i Helse Sør-Øst 
 Oppdatere rutiner ved Seksjon for kontroll og produksjon i hht ny versjon av 
 ISO13485 (2016 versjon) 
 Etablere dypsekvensering for typing av bakterier 
 Ny LIS-utdanning 
 Ny utgave av lærebok i medisinsk mikrobiologi 
 Forskningsnettverket TTA (Turning the Tide of Antimicrobial resistance) 
 Stefan Krauss og medarbeidere har fått midler til nytt Senter for fremragende 
 forskning: “Developing an integrated open access organ on chip platform for 
 drug discovery” som vil bli drevet i regi av Universitetet i Oslo, med støtte og 
 samarbeid med OUS 
 
      
 
 

         Antall kliniske analyser utført ved Avdeling for mikrobiologi 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ca 52 % av avdelingens analyser er polikliniske og fra innlagte pasienter ved andre sykehus.  
Infeksjonstesting av blodgivere i 2017 utgjorde 135 978 analyser. Totalt var det en økning i 
analysetall på 0,5 % fra 2016. I 2016 ble det utført 1 088 836 analyser. 
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Generelt 

Inneligende Polikliniske * Blodgivere Total pr enhet Totalt pr seksjon Avdeling 

Enhet for bakteriologi 

Ullevål 

131 866 140 269 272 135 

Enhet for bakteriologi 

Rikshospitalet 

  94 467   42 330 136 797 

Seksjon for bakteriologi 226 333 182 599 408 932 

Enhet for virologi og 

infeksjonsimmunologi 

  52 052   59 079 111 131 

Enhet for serologi   29 530 192 828 135 978 358 336  

Enhet for 

molekylærdiagnostikk og virologi 

74 456 141 144 215 600 

Seksjon for 

molekylærdiagnostikkvirologi og serologi 

156 038 393 051 685 067 

Total antall analyser 

Mikrobiologisk avdeling 

382 371 575 650 135 978 1 093 999 

*Omfatter også analyser utført i prøver mottatt fra pasienter som er inneliggende ved andre sykehus. 

135 978 

  

    



      Budsjett og regnskap 2017 (OUS-midler) 
 

 

 

 

 

Seksjon for forskning hadde et budsjett på til sammen ca 66 mill kr. Herav 16,7 mill kr interne 
OUS-midler (inngår i tabell over) og en ekstern finansiering på 49,3 mill kr. Seksjonen er 
derved i hovedsak finansiert med eksterne forskningsmidler.  
 
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.  
 
 
 

      Stillinger i 2017 

Avdelingsleder  
1 lederassistent og 0,5 rådgiver i stab 
8 seksjonsledere 
8 enhetsledere  
157 stillinger tilknyttet diagnostikk og produksjon (3 nye stillinger i 2017) 
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 
3 førsteamanuensis 20% 
1 førsteamanuensis 50% 
2 forskningsgruppeledere 20% 
3 forskningsingeniører 100% 
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Generelt 

Budsjett Regnskap   Avvik 

Driftsinntekter 203 629 201 229   -2 400 

Driftutgifter 203 629 212 572      -8 943 

Driftsresultat -11 343 

Alle tall er i mill kr. 



      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. 
 

 

Generelt 
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                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, infeksjons testes 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. 
 
Vi hadde et stort utbrudd av vankomycin resistente enterokokker(VRE) ved OUS våren 2017.  
Utbruddet ble en stor utfordring for driften og ekstraressurser måtte settes inn også i helger 
og helligdager. Som følge av dette utbruddet ble det gjort endringer i metoden for VRE 
screening. 
 
I begynnelsen av desember 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 har 
vart utover vinteren 2018. Det har krevd 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 laboratoriedatasystem Unilab og 
Swisslab samt DIPS.  
 
2017 var preget av mange hendelser innen IKT, med både hacker-angrep og krypteringsvirus.  
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      Seksjon for kvalitet, IT og driftstøtte 
                                                      Seksjonsleder: Belinda Langnes Lindstad  
                                                      Øvrige stillinger: 
                                                      1 ingeniør 
                                                      3 spesialbioingeniører 
                                                      1 IT-medarbeider  (fra 1/6) 
 
 
 
 
Seksjonens hovedoppgaver er å lede avdelingens kvalitetssikringsarbeid, vedlikeholde 
kvalitetsstyringssystem, og følge opp avdelingens IT-systemer. I tillegg koordinerer seksjonen 
avdelingens HMS-arbeid, følger opp samarbeidet med Medisinsk Teknologisk 
Virksomhetsområde, samt koordinerer generelle driftssaker (bygning, renhold, heiser, 
kontor, låsing) og beredskap ved begge lokaliteter. 
 
IKT 
I 2017 var videreføring av elektronisk rekvirering til rekvirenter ved OUS via DIPS og for 
primærleger gjennom implementering av interaktiv henvisning og rekvirering(IHR), noen av 
de største prosjektene seksjonen var involvert i. I tillegg fortsatte arbeidet med å etablere 
løsninger for elektronisk svaroverføring til andre Helseforetak i Helse Sør-Øst. 
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 2018, bl a gjennom fortsatt arbeid med IHR og prosjekt for svaroverføring fra 
Helseforetak til Helseforetak innen Helse Sør-Øst.  
 

 
Kvalitet 
På kvalitetssikringssiden bød 2017 på fornyelsesbesøk fra Norsk Akkreditering og ekstern 
bedømmelse etter ny 2016-versjon av ISO 13485 for avdelingens produksjonsenhet. Samtidig 
ble arbeidet med CE-merking avdelingens egenutviklede analyser ble 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. I 2018 vil hovedtema være å heve kompetansen innen ISO 
13485:2016 og det kommende IVD-regulativet (IVDR) samt bidra ved implementering av nytt 
elektronisk kompetansestyringssystem.  
 

 
Beredskap 
Seksjonen har det overordnede ansvaret for å koordinere avdelingens beredskap. 
Innen beredskap har det i 2017 vært utført flere endringer ved at ansvar og oppgaver har 
blitt omfordelt. 
Det påbegynte endringsarbeidet vil videreføres i 2018 med gjennomgang av etablerte rutiner 
og dokumenter.  
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      Seksjon for medisin 
      Seksjonsleder: Cecilie Torp Andersen 
      Enhetsleder (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 Ullevål. Legene på 
Ullevål er samlet i en egen enhet med Karianne Wiger Gammelsrud som enhetsleder. 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 interne og eksterne  elektroniske svar fra Swisslab. 
I 2017 mottok seksjonen rekvisisjoner og prøver tilhørende ca. 710 000 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, 
hvorav ca 33 600 prøver til analysen Calprotectin i fæces. Alle blodprøver til Seksjon for 
medisinsk immunologi registreres og fordeles til sekundærrør ved seksjonen. Seksjonen 
bruker Cobas p 612 til prøvefordeling. Til Seksjon for transplantasjonsimmunologi og 
Seksjon for ex vivo cellelaboratorium på RH ble 15 000 prøver mottatt, registrert og 
videresendt. For Blodbanken i Oslo håndterte seksjonen ca. 16 800 svangerskapsprøver. 
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      Seksjon for Molekylærdiagnostikk, virologi og serologi 
      Seksjonsleder: Jane Glende 
      Seksjonen har tre enheter og til sammen 38 stillinger.  
 
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi   
Enhetsleder: Mona Elisabeth Olsen/Beth-Marie Brotnov 
Øvrige stillinger: 1 overingeniør, 5 spesialbioingeniører, 6,5 bioingeniører  
 
Enheten overtok den daglige analysering av VRE fra Seksjon for utvikling (UTS) sommeren 
2017.  HIV-2 ble også overført fra UTS mars 2017. 
 
Enheten var ute på anbud på nytt instrument til HIV/ Hepatitt PCR analysene. Veris fra 
Beckman Coulter ble valgt. Like før oppstart ble det gitt beskjed fra leverandør at 
instrumentet ble tatt av markedet. Ny anbudsrunde ble satt i gang.   
Enheten opplevde ikke like stor influensastigning som året før, men valgte likevel å bemanne 
opp alle dager i julen, inkludert helligdager og søndager. Dette ble gjort på bakgrunn av 
bekymring fra Akuttmottaket om opphopning av pasienter. Sammenliknet med 2016 har 
antallet analyser utført på inneliggende pasienter i OUS økt med 4,1 %, total økning på 
enheten er 7,8%. 
 
Enhet for serologi   
Enhetsleder: Mona Elisabeth Olsen 
Øvrige stillinger: 4 spesialbioingeniører, 8,5 bioingeniører 
 
Enheten har det siste året hatt en liten økning av prøver både fra primærhelsetjenesten og fra 
inneliggende pasienter ved OUS. Nedgang i Blodgiveranalysene skyldes i hovedsak at 
Blodbanken har sluttet rutinemessig med Cytomegalovirus IgG screening. Enheten har det 
siste året utvidet repertoaret ved at vi nå utfører Zikavirus serologi. Vi har også i løpet av det 
siste året overtatt all TB-Quantiferon testing ved OUS. 
Året har vært krevende, mye ressurser har gått til IKT testing. 
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Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi   
Enhetsleder: Tone Berge 
Øvrige stillinger: 6 spesialbioingeniører, 3 bioingeniører 
 
Enheten har hatt en økning i spesialanalyser i 2017. Økningen gjelder særlig de kvantitative 
PCR analysene, men også for påvisning av Aspergillus galaktomannan antigen. Det er ikke tatt 
opp nye analyser ved enheten i 2017, mest på grunn av manglende IKT støtte, men også på 
grunn av ressursmangel på lab.  Vi  håper å kunne tilby beta-glukan analysen i 2018.  
 
Seksjonen har i 2017 hatt en økning i antall analyser. I 2017 ble det analysert 685 324 
analyser mot 673 752 i 2016, en økning på 1,7 %. Økningen er jevnt fordelt på alle enhetene 
og gjelder både på serologi og molekylærdiagnostikk.  
Referansefunksjoner for Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus og HIV er underlagt seksjonen.  
Det har vært innlegg fra seksjonen på brukermøter, konferanser og fagmøter. 
 
 
       

 

 

 

 

 

       

      Seksjon for bakteriologi 
      Seksjonsleder: Heidi Barbøl Langaas 
      Seksjonen har tre enheter og til sammen 63 stillinger. 
 
Bakteriologiske enheter, Ullevål  
Enhetsledere: Guri Mugaas og Wibeke Lunde 
Øvrige stillinger: 1 overingeniør, 11 spesialbioingeniører og 27,5 bioingeniører 
 
Høsten 2017 innførte enheten fæces PCR diagnostikk, inkludert innkjøp og etablering av nytt 
utstyr. Dette erstattet tradisjonell dyrkning som primæranalyse.  Videre ble også 
Schistosoma-PCR etablert. Fra høsten 2017 overtok enheten dyrkning av TB-prøver fra 
Sykehuset Innlandet, anslagsvis 700 prøver per år. 
 
Fem sikkerhetskabinett ble skiftet ut; på TB-lab, fæces-lab og parasitt-lab.  
 
På grunn av for liten kapasitet på instrumentet Maldi-tof gikk man bort fra parallell-oppsett 
og tok i tillegg ut gule stafylokokker til agglutinering i stedet. 
 
Leishmania-dyrkning, Giemsa-farging og Modifisert Ziehl Neelsen ble avakkreditert etter 
anbefaling ved NA-bedømmelse da enheten har lite volum av disse analysene. 
Enhetene har videre gjeninnført fagmøter på torsdager, ansatt flere ekstravakter, kjøpt nye 
kjemikalie- og brannskap og bestilt flere hev-senk bord. Enhetene har fått godkjent  innkjøp 
av Maldi-pipetteringsrobot  (Bruker Galaxy)  businesscase. 
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Bakteriologisk enhet, Rikshospitalet  
Enhetsleder: Marit Hektoen Bruun 
Øvrige stillinger: 8 spesialbioingeniører, 9,5 bioingeniører, 1 laborant og 1 sekretær 
To engasjement ble omgjort til faste stillinger i budsjettprosessen. 
 
Enheten innførte i 2017 automatisert utsæd av uriner på instrumentet WASP fra Copan. Det 
arbeides videre med automatisert utsæd av morsmelk.  
En blodkulturinkubator ble flyttet fra rutinelaboratoriet til et rom nærmere ekspedisjon for å 
gjøre den lettere tilgjengelig for eksterne brukere. Det ble opprettet lokalt nettverk (VLAN) 
slik at blodkulturinkubatoren kan overvåkes fra EPI-center på hovedlaboratoriet. Det har 
vært jobbet med løsninger for å redusere tiden fra prøvetaking til inkubering for blodkulturer 
tatt på kveld og natt. Høsten 2017 startet Avdeling for medisinsk biokjemi med innsetting av 
blodkulturer en gang per natt som et bidrag til bedret diagnostikk.  
En gammelt CO2 -inkubator er skiftet ut . Videre har man flyttet enkelte CO2-inkubatorer opp 
fra gulvet for å bedre brukervennligheten. Prosessen har vært utfordrende pga stor 
arealknapphet på enheten. Enheten har fått noen hev/senk bord og nye stoler.  
 
Seksjonen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale fra pasienter innlagt i 
Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten samt noen nasjonale funksjoner.  
Det ble i 2017 totalt utført 408 932 analyser.  
Det er etablert en harmoniseringsplan for skåler og medier, og harmonisering av blodskål og 
soppskåler ble startet i 2017. Dette arbeidet videreføres første del av 2018.  Harmonisering 
av auramin-farging som direkte mikroskopi ved mykobakteriediagnostikk er gjennomført.  
Seksjonen bruker store ressurser på opplæring av ansatte for å sikre driften. Dette har preget 
året 2017. Flere bioingeniører har holdt faglige innlegg på kongresser, konferanser og 
fagmøter i 2017. 
Referansefunksjon for medisinske soppsykdommer er underlagt seksjonen.  
Seksjonen gjør en årlig opptelling av forekomsten av antibiotikaresistente bakterier ved 
Ullevål, Rikshospitalet og innen primærhelsetjenesten i Oslo. Se nettside for opptelling 2017: 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering 
 
Blodkultur –og MRSA statistikk for 2017: 
 
 
 
 
 
Blodkultur –og MRSA statistikk fordelt på lokalisasjon: 
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Analyse Antall 

Aerob blodkultur 24 486  

Anaerob blodkultur 22 430  

Soppdyrkning blodkultur    4 876  

MRSA 26 979  

Lokalisasjon Analyse Antall 

Ullevål Aerob blodkultur 18 595  

Anaerob blodkultur 17 375  

Soppdyrkning blodkultur    1 190  

MRSA 22 732  

Rikshospitalet Aerob blodkultur    5 891  

Anaerob blodkultur    5 055  

Soppdyrkning blodkultur    3 686  

MRSA    4 247 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering


      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, samt utførelse av enkelte 
rutine-analyser er også sentrale oppgaver.  
 
Seksjonen utførte i 2017 ca 6300 analyser. Det er gen-baserte analyser for påvisning av sopp 
(ITS/D1D2), bakterier (16S), Legionella sp, M. tuberculosis-, Aspergillus-, CMV-, og HIV-
resistensmutasjoner, og HIV-tropisme med sekvensering, samt PCR-påvisning av 
meningokokker inkludert serogruppebestemmelse, pneumokokker, H. influenzae, gruppe B 
streptokokker, L. monocytogenes, E. coli, malaria, Leishmania spp., og B. anthracis. Seksjonen 
var sterkt involvert i VRE-utbruddet, både videreutvikling og tilrettelegging av PCR-analysene 
og rutinedrift. Forbedret dermatofytt PCR ble ferdigutviklet og er klar for rutinedrift. De 
kommersielle hurtiganalysene for norovirus og influensa/RSV (Genexpert) og  
blodkulturpanel (BioMerieux FilmArray) ble verifisert, og et system for oppfølging av «in 
house» molekylærbiologiske metoder for hele avdelingen ble etablert. Seksjonen har deltatt i 
verifisering av Viasure kit for påvisning av tarmpatogene bakterier og parasitter og 
tilrettelegging av utvidet molekylær fæcesdiagnostikk. 
 
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 er 
gjennomført. Andre utviklingsprosjekter er påvisning av EHEC, EPEC og ETEC direkte fra 
fæcesprøver og bfp-genet ved PCR (skille mellom typiske og atypiske EPEC), validering av 
overføring av «in house» norovirus PCR til fæces PCR-plattform, verifisering av Easyplex 
Superbug CRE (hurtigpåvisning av «vanlig ESBL» og «ESBL–karba») og vanA/B 
(hurtigpåvisning av VRE) fra koloni, PCR på NTM (non-tuberkuløse mykobakterier) og 
påvisning av M. tuberculosis resistensmarkører med PCR (direkte og fra kultur), Acathamoeba 
sp og Naegleria fowleri PCR, sekvensering av β-tubulin for å skille artene i A. fumigatus 
komplekset, og sterilkontroll av bakteriefrie mus (gnotobiotiske mus) for forskningsenheten 
for eksperimentell gnotobiologi ved Rikshospitalet. Seksjonen har deltatt i prosjektet «CE-
merking av in house analysereagenser». 
 
Seksjonen samarbeider med andre avdelinger i forskningsprosjektene «Sero- og pilustyping 
av gruppe B streptokokker fra fødende», og «Påvisning av bakterier fra mellomvirvelskiver 
hos pasienter med ryggsmerter og modic changes». Prosjektet «16S-dypsekvensering av 
fæcesprøver fra kvinner med hyperemesis gravidarum» ble avsluttet. Seksjonens ansatte er 
medforfatter på 1 artikkel, publisert 1 poster, holdt 23 innlegg på konferanser og fagmøter og 
er medveileder for 1 masterstudent i bioteknologi. 
 

14 

Diagnostikk og produksjon 



     Seksjon for kontroll og produksjon 
                                                Seksjonsleder: Ingun Ytterhaug 
                                                Enhetsleder: Rolf Hugo Jespersen 
                                                Øvrige stillinger: 
                                                1 avdelingsingeniør 
                                                1 spesialbioingeniør 
                                                1bioingeniør 
                                                1,5 ingeniører 
                     15  laboranter (2 i 50% stilling, 1 i 90 %) 
                                                I tillegg 0,5 ingeniør tilknyttet UiO 
                                              Laboratorieassistentstillinger ble i 2017 omgjort til laborantstillinger 
 
Seksjon for kontroll og produksjon holder til på Ullevål i bygg 25 i 4. etasje. Vi produserer 
mikrobiologiske vekstmedier, eller in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVD), til interne og 
eksterne kunder. Vi produserer løsninger, buffere, reagenser og medier fra kommersielt 
tilgjengelige dehydrerte dyrkningsmedier, og dyrkningsmedier tillaget fra 
enkeltkomponenter. Det som produseres til diagnostisk virksomhet blir CE merket.  
 
Det ble i 2017 produsert ca 770 000 skåler (17 000 L) og ca 210 000 flasker og rør (6 100 L). 
Dette er en liten nedgang fra 2016. Seksjonen har ansvar for stammebanken i avdelingen. Vi 
kjøper inn, oppbevarer stammene i -70 °C fryser, opparbeider og leverer ut arbeidskulturer 
til Seksjon for bakteriologi. Arbeidskulturene benyttes også i seksjonen til kontroll av våre 
produksjoner. Vi ferdigstilte CLP merking (klassifisering og merking av kjemikalier) på IVD i 
juni 2015. Det videre arbeidet med å følge kravene i det nye IVDR er i gang og er svært 
krevende. 
 
Seksjonen har ansvar for dekontaminasjon, avfallshåndtering av farlig- og biologisk materiale 
og destruksjon ved avdelingene MIK og IMM med satellitt lokasjon på Hausmannsgate.  
Seksjonen har vært sertifisert etter ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012.  Etter Presafe 
revisjon høsten 2017, blir vi sertifisert etter den nye standarden,  ISO 13485:2016. 

15 

Diagnostikk og produksjon 



      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. Referanselaboratoriet utfører undersøkelser på prøver og soppisolater tilsendt 
fra andre laboratorier og på prøver fra OUS Rikshospitalet. Vi samarbeider tett med Enhet for 
bakteriologi og Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi på Rikshospitalet samt Seksjon 
for utvikling om oppgaven. Leger og bioingeniører tilknyttet referansefunksjonen utfører 
oppgavene ved siden av sine oppgaver ved avdelingen. Lonny Marie Kløvfjell er fagansvarlig 
bioingeniør og Cecilie Torp Andersen ansvarlig overlege. NRMM er en del av det norske 
soppnettverket «Norwegian Fungal Network», hvor vi samarbeider med norske 
mikrobiologer og infeksjonsmedisinere fra hele landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-
medisinsk-mykologi 
 
       

       Nasjonalt referanselaboratorium  for cytomegalovirus 

Cytomegalovirus er vidt utbredt i befolkningen. Alvorlig infeksjon finner en først og fremst 
hos immunsvekkede pasienter og hos fostre. 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 2017 har vi spesielt vektlagt 
påvisning av cytomegalovirusinfeksjon hos gravide, fostre og nyfødte samt T-celleimmunitet 
hos organtransplanterte.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-
cytomegalovirus 
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Utvalgte analyser Antall i 2017 

Soppisolat til referanseundersøkelse  576 (239 unike isolat fra blodkultur)  

Aspergillus -antigen (galaktomannan) 2 754  

Spesifikke sopp PCR ( Aspergillus  sp/ A.fumigatus /Mucoralis sp) 2 462  

DermatofyttPCR  823 

Soppsekvenseringer direkte på prøvematerialet    291  

Pneumocystis jirovecii  PCR 1 308  

PCP-IF mikroskopi    188 

Calcofluorwhite mikroskopi    147 

Presipiterende antistoff mot ulike sopparter    305 

Kryptokokkantigen    177 

Utvalgte CMV analyser Antall i 2017 

CMV-PCR i blod 18 958 

CMV-PCR i andre materialer 1 357  

CMV-PCR i fostervann        28 

CMV - PCR på filterpapir fra Nyfødte        14 

CMV-IgG aviditet hos gravide        62 

CMV-resistens      32 

CMV-T-celleimmunitet (IGRA)      907 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-medisinsk-mykologi
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-medisinsk-mykologi
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-medisinsk-mykologi
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-medisinsk-mykologi
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https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-medisinsk-mykologi
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https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-cytomegalovirus
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https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-cytomegalovirus


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. For primærdiagnostikk 
av HIV-infeksjon, utføres konfirmasjonstesting av reaktive primærprøver, oppfølging av barn 
født av mødre med HIV-infeksjon, donorutredning, utredning og konfirmasjonstesting av 
mulig HIV-2 infeksjon, samt rådgivning om diagnostikk. Referanselaboratoriet har ansvar for 
primærdiagnostikk i Oslo-området, inkludert serologisk screening av gravide og blodgivere. 
For oppfølging av pasienter med HIV-infeksjon, utføres viruskvantitering, undersøkelser av 
resistens mot antiretrovirale midler, samt virologisk rådgivning om klinisk resistens. 
 
Leger og bioingeniører tilknyttet referansefunksjonen utfører oppgavene ved siden av sine 
oppgaver ved Avdeling for mikrobiologi. Anne-Marte Bakken Kran er fagansvarlig overlege, 
Mona Holberg-Petersen og Kirsti Jakobsen er fagansvarlige molekylærbiologer, og Gunilla 
Løvården, Therese Rognmo og Vethanayaki Sriranganathan er fagansvarlige bioingeniører for 
henholdsvis resistensundersøkelser, molekylærdiagnostikk og serologiske analyser. 
 
Referanselaboratoriet har i 2017 arbeidet med å etablere analyse for HIV RNA kvantitering i 
sædplasma i forbindelse med tilbud ved OUS om in vitro fertilisering til pasienter med HIV-
infeksjon. Vi har også arbeidet med å etablere 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: I løpet av 2017 er nasjonale resistensdata 
lagret i nyetablert RAVN-database, resistensdata fra 2014-2016 er koblet med 
epidemiologiske data fra MSIS  i forbindelse med et forskningsprosjekt, og norske 
resistensdata fra 2014 og 2015 er sendt inn til SPREAD som ledd i den europeiske 
overvåkningen av primærresistens. 
 
Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-hiv 
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      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.  
 
Leger og bioingeniører tilknyttet referansefunksjonen utfører oppgavene ved siden av andre 
oppgaver ved avdelingen. Fagansvarlig overlege er Grete Birkeland Kro, fagansvarlig 
bioingeniør og enhetsleder er Tone Berge og i tillegg er overlege Pål Jenum konsulent. 
 
Toxoplasma-referanseundersøkelser:  
 
 
  
 
 
 
Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-
toxoplasmose 
 

      Nasjonalt referanselaboratorium for Clostridium difficile  

Avdeling for mikrobiologi har i samarbeid med Avdeling for smittevern ansvaret for det 
nasjonale referanselaboratoriet for Clostridium 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. 
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Undersøkelser i 2017 Antall i 2017 

Toxo-IgG 3 414  

Toxo-IgM 1 453 

Toxo-IgA      21 

Toxo-IgG aviditet    318 

Toxo-PCR    280 

Utvalgte analyser Antall i 2017 

Dyrkning     693 

Toksinspesifikke PCR     599 

PCR ribotyping     602 

Antall i 2015 Antall i 2017 
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MIK UiO har ansvar for undervisning av medisinstudenter, odontologer og 
ernæringsstudenter i mikrobiologi og relaterte fagfelt. Våre undervisere holder forelesninger, 
seminarer, kurs, problembasert læring (PBL) og teambasert læring (TBL).  
 
1. Den nye studieplanen Oslo2014 fordrer at undervisningen i tillegg til å være 
forskningsbasert oppdatert, fag-integrert og problemløsende også 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 og 6-8. Her er det viktig å 
lage nye læringsverktøy og presentasjonsmateriell. Den gamle studieplanen Oslo96 løp til 
våren 2017 og det var derfor et betydelig dobbeltløp 2015-2017. Ressursene er knappe og 
MIK gjennomgår samtidig et generasjonsskifte i sin undervisningsstab. All undervisning blir 
hele tiden nøye evaluert.  
 
2. Digitalisering er sentralt. E-læring er generelt et viktig nytt tema, idet elektronisk basert 
læring i ulike formater (pod-cast, digitale selvstudier, MOOC, etc). I tillegg til helt nye kurs 
utvikler MIK-lærere også nytt eLæringsmateriale inkludert AV-presentasjoner.   
 
3. Siden høst 2015 har MIK gjennomført elektronisk digital eksamen, både ordinær- og 
kontinuasjonseksamen, med godt hell. Den psykometriske analysen viser at MIK-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 stor bank med eksamensoppgaver.  
 
4. Gradert karakterskala ble gjeninnført i profesjonsstudiet medisin i modul 1 høsten 2017 
med stort hell. Digital eksamen med god og reproduserbar psykometri viser seg å være en 
god basis for vurdering og derved å kunne gi graderte karakterer. Dette har i 2017 krevet 
grundig forarbeid for at det skal bli et rettferdig system.  
 
5. Generelt representerer undervisningstilbudet ved MIK 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.  
 
MIK OUS/UiO har betydelig undervisning av egne og eksterne LIS og bioingeniører, stor 
møte-, seminar- og kursaktivitet og organiserer internasjonale konferanser. MIK legger stor 
vekt på utadvendt informasjonsaktivitet i sin service.  
 
Leder av utdanningsutvalget ved MIK OUS: overlege Andreas Lind.  
 

19 

Undervisning 

 
Tone Tønjum 

Undervisningsleder UiO 



 
 
 
 
 
 
 
 
Seksjon for forskning bestod i 2017 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, bananflue 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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Arne Klungland 
Seksjonsleder 
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      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 
 
Genomdynamikk-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 for normal helse, aldring, 
infeksjoner og ikke-overførbare sykdommer som Alzheimer’s sykdom og inflammatorisk 
tarmsykdom (the Brain-Gut Axis)..  
 
Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/tonjum/ 
 
 

      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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      Parasitter-Bakt-Sopp  PBS! 
       Gruppeleder: Tone Tønjum 

 
Forskningsgruppen Parasitter- Bakt- Sopp (PBS) har i 2017 fungert som en ressurs for å 
stimulere og fremme forskning ved MIK og har avholdt felles faglige- og informasjonsmøter 
ved OUS på RH, Ullevål og Domus medica (DM).  
  
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. OUS-leger og andre yrkesansatte har rett og plikt til å forske. Målet er å fremme en 
god forskningskultur, drive fremragende forskning og pasientbehandling, og bidra til 
fremragende forskerutdanning og rekruttering av forskertalenter. 
  
Derfor deltar PBS aktivt for å bidra til å strukturere MIK forskningsaktivitet ved å avholde 
møter med faglige foredrag og ide-vrimling. PBS har strukturert informasjon om kurs, 
søknadsmuligheter og frister, samt søknadprosedyrer og -utlysninger. PBS-aktiviteter har i 
2017 vært samordnet med TTA, slik at de har felles faglige- og informasjonsmøter 
alternerende på RH, Ullevål og DM. 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DNA replikasjon og kromosomdynamikk 
      Gruppeleder: Kirsten Skarstad 
 
Forskningsgruppen arbeider med studier av DNA replikasjon, reparasjon av kollapsede 
replikasjonsgafler, organisering av DNA og kontroll av cellesyklus 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 definisjon av nye mål for nye 
typer antibiotika. 
 
 
 
 
 
 
       

22 

Forskning 



      Bioinformatikk-gruppen 

                                          Gruppeleder: Torbjørn Rognes 

                                            Forskergruppens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/rognes/ 
 

 

      Genomstabilitet i gjær 

                                           Gruppeleder: Ingrun Alseth 

                                            Forskergruppens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Link til OUS nettside: http://ous-research.no/alseth/ 

 

     Cellular responses to DNA damage 

                                          Gruppeleder: Magnar Bjørås  

                                            Forsker 
 
 
 
 
 
 
 
Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/bjoras/ 23 

Forskning 

Bioinformatikkgruppen arbeider med utvikling og anvendelse av 
dataverktøy for analyse av biologiske data. I samarbeid med andre 
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 helgenom-
sekvenseringsdata 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. 

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 
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. 

Forskergruppens hovedfokus er å studere reparasjon av endogene 
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.  
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      Cell signalling research group 

                                            Gruppeleder: Stefan Krauss  

                                            Laboratoriet 
 
 
 
 
 
 
 
Senter for fremragende forskning (SFF) 

Ved Institutt for medisinske basalfag har forskningsgruppen fått status som senter for 
fremragende forskning. Senteret skal utvikle en "Organ on a chip" plattform. Denne nye 
teknologien kan bidra til en utvidet forståelse av kroppens organer, forbedret legemiddel 
testing, og redusert bruk av forsøksdyr. 

 

Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/krauss/ 

 

 

      Regulation of Cellular Metabolism and Development by DNA Modifications 

                                          Prosjektgruppeleder: Adam B. Robertson 

                                            Cellular 
 
 
 
 
 
 
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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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.  

Laboratoriet for cellesignalering fokuserer på Hh og Wnt/beta-catenin-
signalering i utvikling, stamceller og kreft. Laboratoriet studerer 
mekansimer og interaksjoner som påvirker Wnt/beta-catenin-
signalering og utviker nye Wnt/beta-catenin hemmende stoffer.  
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      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.  

 
 
 
 
 
Her nevnes tre prosjekter:  
•"Gonokokkinfeksjoner" i samarbeid med Olafiaklinikken på OUS,  
•"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.  
 
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.  
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/infeksjonsmedisin-og-mikrobiologi-
ahus/index.html  
 
                                            Pål A. Jenum 
                                            Avdelingsoverlege for Medisinsk mikrobiologi ved Avdeling for 
                                            laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken, og 
                                            Professor II, Medisinsk mikrobiologi, UiO til 1.9.17. 
                                            Professoratet ble finansiert av Vestre Viken. 

                                            Forskningsaktiviteten 
 
 
 
mikrober i miljøet. Prosjektet er tilknyttet TTA. 
2) Toxoplasma epidemiologi og diagnostikk: Prosjektet ble avsluttet i 2017 og var knyttet til 
gravide kvinner og hadde utspring fra Kvinneklinikken ved Rikshospitalet. Materialet var i 
stor grad basert på analysedata knyttet til Mikrobiologisk avdelings referansefunksjon for 
Toxoplasmose. Deler av studien var i samarbeid med Folkehelseinstituttet og St Olavs 
hospital.  
3) Zanzibar-studien: Funn og resistensforhold hos pasienter innlagt med febersykdom og 
sepsismistanke i Zanzibar. Prosjektet springer ut fra Vestre Viken HF (seksjonsoverlege A. 
Onken), og er nå knyttet til National Center for Tropical Infectious Diseases, Haukeland 
University Hospital, Bergen.  
4) EHEC-studien: Vestre Viken-prosjekt med utgangspunkt i nye genmolekylære diagnostiske 
rutinemetoder for påvisning av tarmpatogene mikrober. Betydningen av spesifikke funn av 
virulensgener hos syke skal belyses ved funn hos friske. Også forekomst av ESBL hos friske 
vurderes. 

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.  
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Forskningsaktiviteten var i 2017 knyttet til 4 hovedområder:  
1) ESCAPE-prosjektet: Samarbeid mellom Vestre Viken, Ahus, K-res og 
Veterinærinstituttet. Forekomst og risiko for infeksjon og bærerskap 
av  ESBL-produserende bakterier og  assosiasjon  til s predning av slike 



      TTA: Turning the Tide of Antimicrobial resistance 

Antimikrobiell resistens (AMR) truer både lokal og global helse og er en enorm 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, UiO, FHI, K-res, UiT, samarbeider 
mye nasjonalt og har prominente internasjonale samarbeidspartnere med kompetanse innen 
mikrobiologi, infeksjonsmedisin og basal molekylærbiologi, der fagpersonene tverrfaglig 
utfyller hverandre. TTA er nå godt i gang med forskning på resistensutvikling, overvåking, ny 
diagnostikk og nye former for behandling. For øvrig er nettverksbygging, formidling og 
kunnskapsdeling sentralt i TTAs arbeid.  
 
TTA ledes av MIK avdelingsleder Fredrik Müller med professor Tone Tønjum som nestleder. 
Det integrerte TTA-styret ble i 2017 formalisert med mandat og brukerrepresentant og det 
har blitt avholdt fire styremøter. I TTA-styret sitter Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Dag Berild, 
Pål Rongved, Dagfinn Skaare (SiV), Truls Lergaard (Ahus), Pål Jenum (VV) og bruker-
representant Heine Århus. Jessica Lönn-Stensrud og Meryl S. Lillenes er ansatt som 
koordinatorer. De bidrar sterkt for å sikre og spre informasjon og å støtte forskere til å skrive 
søknader og samordne dette omfattende samarbeidsprosjektet. To ingeniører er ansatt i 2017 
for å drifte den bioinformatiske og molekylære satsningen og håndtere de massive 
datamengdene som genereres ( «BigData»). 
 
TTA styret: 
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Meryl S. Lillenes 

Øvrige styremedlemmer: 

Dag Berild Jørgen V. 
Bjørnholt 

Pål Rongved Dagfinn Skaare Pål Jenum  Truls Leegaard 



Sykehusledelsen ved OUS ønsker, i samarbeid med UiO, å stimulere miljøer til å arbeide med 
nye initiativer og konstellasjoner som kan bidra til ny kunnskap på feltet. TTA bidrar derfor til 
at OUS/UiO støtter aktivt opp under handlingsplanen Nasjonal strategi mot 
antibiotikaresistens 2015-2020. TTA skal gi et grunnlag for at norsk AMR-forskning 
kompetitivt skal kunne hevde seg i konkurransen om midler til forskning om 
antibiotikaresistens i både Forskningsrådet, EU og globalt. TTA-forskere har i 2017 mottatt 
forskningsfinansiering fra NFR, OUS, H-SØ, NordForsk og Olav Thon-stiftelsen. Flere PhD-
studenter er nå tilknyttet TTA.  

 

 

 

 

 

TTA-prosjektet adresserer spesifikke arbeidspakker delt hovedsakelig mellom de basale 
akademiske forskningsprosjektene og de mer kliniske prosjektene på sykehusene. Den basale 
forskningen fokuserer på nye behandlingsformer samt å finne 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 systemer 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. Da kan riktig behandling raskt startes opp og dermed korte 
ned på behandlingstiden, noe som igjen bidrar til å redusere unødvendig bruk av antibiotika.  

  

TTA har i 2017 avholdt en rekke arrangementer, kurs og møter, samt en stor internasjonal 
konferanse. Mange TTA-medlemmer har vært i media og det ble blant annet ble skrevet en 
rekke populærvitenskapelige artikler for OUS sin nettside for publikum «Ekspertsykehuset» i 
en blogg-serie dedikert til forskning på AMR i april-mai 2017.  

Nettside: www.ous-research.no/amr/ 
Facebook: www.facebook.com/TTAforskningsnettverk/ 
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      Forskningstorget 

MIK & Turning the tide of antimicrobial resistance (TTA) på  
Forskningstorget 22. og 23. september 2017 
Arrangør: Norges forskningsråd (NFR) 
 
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 med egen stand på Forskningstorget i Oslo 2017 
der årets tema var: 
«Verdier»  
Fokus var å redusere bruken av antibiotika og god hygiene for å bekjempe AMR. 
Med bakterier og sopp, mikroskop, leker og informasjonsplakater holdt mikrobiologene fullt 
hus begge dagene. En egen resept for hvordan du kan oppnå redusert antibiotikabruk ble delt 
ut. Store fellestelt i stedet for separate stand-luker ga god flyt av alt folket mellom standene. 
Den brede interessen ble reflektert ved at MIK medarbeidere hadde fullt hus på standen.  
På fredagen var det flest skoleklasser og ordfører på plass, med hovedsakelig familier på 
lørdagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Twitter 

Twitter-kontoen «@Mikrobiologen» ble startet i 2016. Første tweet ble publisert 3/2/16. I 
første halvdel av 2017 var Twitterkontoen aktiv med over 80 tweets og publisering av rundt 
20 egne bilder fra laboratoriet. #LabLiv der vi rapporterer fra hverdagen vår på laboratoriet 
ble brukt aktivt, bla. med bilder fra holmenkollstafetten. Vi twitret fra Vårmøtet og 
bioingeniørdagen. Twitter ble brukt til å formidle informasjon om VRE utbruddet. Enkelte 
tweets har hatt flere tusen «klikk». Helseminister Bent Høie kommenterte en av våre tweets. 
Fra juli 2017 har kontoen vært lite i bruk. Avdelingen vurderer hvordan kontoen skal tas mer 
aktivt i bruk igjen.  
 
 
 
 MikrobiologenOUS 

@Mikrobiologen 
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      Ny Brukerhåndbok i mikrobiologi 

Brukerhåndboken i mikrobiologi (www.ousmik.no) ble første gang publisert i juni 2017 
etter intens jobbing med struktur og innhold ved redaksjonskomiteen og ved til sammen 59 
bidragsytere fra hele avdelingen. Redaksjonen har arbeidet tett med avdelinger i Medisinsk 
klinikk, som også har tilsvarende oppslagsbøker med stor grad av krysslinking mellom disse 
bøkene.  
 
Brukerhåndboken er også tilgjengelig via Medisinsk klinikk sin egen portal 
www.medisinous.no/ Det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra rekvirenter som 
bruker boken flittig. Siden publisering har det vært til sammen >62,000 emneoppslag, 
hvorav de fleste blir gjort i web-utgaven (status 14. februar 2018).  
 
I 2018 jobbes det videre med nytt innhold og gjennomgang og kvalitetssikring av allerede 
eksisterende tekst. Redaksjonen vil også gjøre nye fremstøt for å gjøre boken mer kjent hos 
rekvirentene. 
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      Publikasjonsliste for Avdeling for Mikrobiologi OUS/UiO for 2017 

Publikasjonsår basert på første offentliggjøring (på nett eller trykket). Sortert på 
førsteforfatter. Forfattere ved MIK er uthevet. 
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      Strategiplan 2016-2020 for Avdeling for mikrobiologi, KLM 

 

 

 

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  
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
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 

Oslo universitetssykehus skal kjennetegnes ved at: 

Vi tar utgangspunkt i pasientenes perspektiv 

Oslo universitetssykehus skal ha et: 

Arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt 

Oslo universitetssykehus skal være: 

Et fremragende universitetssykehus, en lærende og skapende organisasjon 
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Oslo universitetssykehus skal være: 

En god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør 

Strategidokument 
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Avdeling for mikrobiologi 
Klinikk for laboratoriemedisin 

 

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 


