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Forord                                                                      
 
Avdeling for mikrobiologi (MIK) gir ut en årlig rapport som beskriver 
virksomheten. Takk til alle i avdelingen som i en travel hverdag har bidratt med 
tekst og bilder! 
 
Avdelingen legger stor vekt på kommunikasjon med, og støtte til, våre 
rekvirenter. Som ledd i dette arbeidet publiserer vi en Brukerhåndbok 
(laboratoriehåndbok) som oppdateres jevnlig, se http://ousmik.no/ eller  
https://ous.labfag.no). 
 
Avdelingen har arbeidet med en rekke større saker i året som har gått, bl. a.: 

 Mottak av Coronaprøver ved Felles eksternt prøvemottak og diagnostikk av SARS-CoV-2 ved 
Pandemilaboratoriet og Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi 

 Samarbeid med Avdeling for medisinsk genetikk om helgenomsekvensering av SARS-CoV-2 

 Etablering av ny diagnostikk for påvisning av apekoppvirus 

 Diagnostikk i forbindelse med nasjonale utbrudd av Pseudomonas aeruginosa og Serratia 
marcescens (type-spesifikke PCR-metoder, helgenomsekvensering) 

 Screening og utvidet resistensbestemmelse av bakterier fra pasienter fra Ukraina 

 Nye rutiner for steriltesting av produkter fra Seksjon for celleterapi og Ex-vivo lab, OUS  

 Konsolidering av laboratoriedatasystemer med beslutning om bredding av Unilab i MIK  

 Regionale midler til presisjonsmedisin fra Helse Sør-Øst 2020-2022: møte/samarbeid med de 
andre mikrobiologiske laboratoriene i regionen og utvikling av NGS-baserte metoder for 
helgenomsekvensering og metagenomikk 

 Arrangert Molekylærmøte i medisinsk mikrobiologi (MIMM) og Høstkonferansen i 
mikrobiologi for bioingeniører 

 Fortsatt arbeidet knyttet til biologiske faktorer, med vekt på SARS-CoV-2 diagnostikken og 
utarbeidelse av «smitteuhellskonvolutt» 

 IVDR: Arbeid med egenproduserte dyrkningsmedier og PCR-metoder  

 Eksterne revisjoner: NA i april, DNV i august, Kiwa (miljørevisjon) og EuroFins i november  

 Harmonisering og forbedring av dyrkningsmedier  

 Vedlikehold og forbedringer i Brukerhåndbok  

 Planlegging av avdelingens lokaler i Livsvitenskapsbygget og start på forberedende 
harmoniseringsprosjekt forut for samling av avdelingen 

 Utvidet åpningstid ved BAKR til kl. 21 på hverdager fra 1. oktober 

 Tildeling av nytt Senter for fremragende forskning (SFF) til Arne Klungland og medarbeidere: 
«Centre for Embryology and Healthy Development” 

 Ny forskningsgruppe opprettet: “Fungal and Bacterial Infections Research Group” 
 
Takk til alle ansatte for stor innsats i 2022! 
 
Mvh 

 
Fredrik Müller 
Avdelingsleder 

http://ousmik.no/
https://ous.labfag.no/
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Avdeling for mikrobiologi 
Kort presentasjon av avdelingen  
Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus utgjør det største fagmiljøet i 
Norge innenfor helserettet laboratorievirksomhet og leverer diagnostikk til pasientene i Oslo 
universitetssykehus HF, andre sykehus, avtalespesialister og primærhelsetjenesten. KLM ved 
Avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) leverer tjenester til justissektoren. Klinikken sysselsetter ca. 
2000 årsverk og er inndelt i syv avdelinger hvor Avdeling for mikrobiologi inngår. KLM har også en 
omfattende forskningsaktivitet integrert i avdelingene, og har et nært samarbeid med Universitetet i 
Oslo (UiO).  
 
Ved Avdeling for mikrobiologi er hovedoppgavene infeksjonsdiagnostikk (ca. 1,5 millioner «vanlige» 
analyser samt ca. 0,4 millioner SARS-CoV-2 analyser utført i 2022), forskning og undervisning. Den 
diagnostiske virksomheten er lokalisert til Ullevål og Rikshospitalet (RH) og omfatter rask og korrekt 
infeksjonsdiagnostikk, resistensbestemmelse, utvikling av nye diagnostiske metoder, deltakelse i 
konsulentvirksomhet på kliniske avdelinger og overfor andre rekvirenter samt infeksjonstesting av 
blodgivere og organgivere til transplantasjon.  
 
I tillegg til mikrobiologisk diagnostikk for OUS utføres også diagnostikk for Diakonhjemmet sykehus, 
Lovisenberg Diakonale sykehus, Sunnaas sykehus og andre sykehus i Helse Sør-Øst og ellers i landet 
samt deler av primærhelsetjenesten i Oslo.  
 
Avdelingen hadde i 2022 7 nasjonale referansefunksjoner (hvorav én i samarbeid med Avdeling for 
smittevern) i tillegg til regionsoppgaver for Helseregion Sør-Øst.   
 
Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189. I tillegg er Seksjon for kontroll og produksjon sertifisert 
etter ISO 13485:2016.  
 
Avdelingen har ansatt 24 leger hvorav 6 også har ansettelse ved Universitetet i Oslo. Våre ansatte 
underviser medisin-, tannlege- og ernæringsstudenter fra Universitetet i Oslo. I tillegg drives 
opplæring av egne leger i spesialisering, bioingeniører, bioingeniørstudenter og andre 
personellgrupper.  
 
Det har vært nedlagt mye arbeid i planlegging av nye lokaler i Livsvitenskapsbygget (LVB). MIK har 
ledet arbeidet i 7 medvirkningsgrupper. Laboratorieareal innen diagnostikk og forskning er blitt 
planlagt og overordnede diskusjoner om kontortildeling startet på slutten av året. Det har vært 
avholdt flere møter med leverandører (Markedsdialog) om automasjonsløsninger innen bakteriologi 
og serologi. Arbeidet fortsetter for fullt i 2023.  
 
Den 17. november startet vi opp vårt harmoniseringsprosjekt som skal forberede avdelingen på 
samling i LVB. Noen stikkord er felles kultur, felles arbeidsprosesser, felles laboratoriedatasystem og 
fremtidig organisering. 
 
Begynnelsen av året var preget av høy analyseaktivitet for SARS-CoV-2 (Figur 1). Til sammen ble det 
utført 405.796 SARS-CoV-2 PCR analyser (se Figur 1), 166.496 (41 %) av disse var positive. Etter første 
kvartal har det vært betydelig mindre prøver. Alle «Corona-engasjementer» ble avsluttet pr 31.12.22.  
Variant-PCR (27865 analyser) og helgenomsekvensering (7160 analyser) har vært anvendt for å skille 
ulike virusvarianter. 
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For øvrig har vi oppsummert erfaringer og læringspunkter knyttet til vår aktivitet under pandemien. 
 
Forskningsprosjekter knyttet til SARS-CoV-2 har ført til flere publikasjoner også i 2022, se 
publikasjonsliste. 

SARS-CoV-2 PCR analyser i 2022. Figur 1. 
 
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. Arne Klungland og medarbeidere fikk tildelt midler til et nytt Senter for fremragende 
forskning (SFF) fra Norges forskningsråd: «Centre for Embryology and Healthy Development”. 
Forskning innen Covid-19 har vært viktig også i 2022. Seksjon for forskning drifter også en 
kjernefasilitet som har kunder både fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og 
koordinerer ytterligere en kjernefasilitet i samarbeid med UiO. 
 
Avdelingen har utarbeidet en strategiplan for virksomheten, se vedlegg til slutt i årsrapporten. 
 

Avdelingens kjerneoppgaver  
 Infeksjonsdiagnostikk: Påvisning og identifikasjon av humanpatogene virus, bakterier, sopp 

og parasitter i prøvemateriale fra pasienter samt resistensbestemmelse. Påvisning av 
spesifikk immunrespons ved infeksjon i form av infeksjonsserologi og cellulær immunitet  

 Infeksjonstesting av donorer av blod og organer 

 Rådgivning og konsulentvirksomhet overfor rekvirentene våre 

 Utvikling av nye diagnostiske metoder 

 Undervisning 

 Forskning 
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Organisasjonskart  
 
 
 
 
 

 
 
*Avdelingsleder har ansvar for både OUS- og UiO-funksjonene innen avdelingen.  
** Seksjonsleder for Seksjon for medisin har fag- og personalansvar for leger ved Rikshospitalet.  
     Fag- og personalansvar for leger ved Ullevål er delegert til enhetsleder. 
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Nøkkeltall 2022 
Nærmere informasjon om driften og fordeling av stillinger finner man under seksjonene senere i 
rapporten. 
 

Resultat og regnskap 
 

Avdeling for mikrobiologi 2022 

Inntekter 364 493 000 

Varekostnader 128 124 000 

Lønn 202 786 000 

Andre driftskostnader 7 956 000 

Årsresultat 25 627 000 

 
Seksjon for forskning hadde et budsjett på til sammen 58,3 mill. kr. Herav 14,7 mill. kr interne OUS-
midler (inngår i tabell over) og en ekstern finansiering på 43,6 mill. kr. Seksjonen er derved i betydelig 
grad finansiert med eksterne forskningsmidler.  
 

Aktivitet 
I 2022 ble det utført tilsammen 1 878 426 analyser i avdelingen. Hovedårsak til nedgangen fra 2021 
er nedgang i SARS-CoV-2 diagnostikk.  
 
Ca. 75 % av avdelingens analyser er polikliniske eller fra innlagte pasienter ved andre sykehus, ca. 20 
% er fra pasienter som er inneliggende OUS og ca. 5 % av analysevolumet er infeksjonstesting av 
blodgivere. 
 
Avdelingen har også en betydelig produksjon av vekstmedier og løsninger til interne og eksterne 
kunder. 
 

Antall takstbærende analyser utført ved Avdeling for mikrobiologi  
 

Enhet og seksjon Inneliggende 
analyser 
2021 

Inneliggende 
analyser 
2022 

Polikliniske 
analyser 
2021 

Polikliniske 
analyser 
2022 

Enhet for bakteriologi, 
Ullevål 

197 174 217 429 200 349 208 932 

Enhet for bakteriologi, 
Rikshospitalet 

156 222 166 408 83 579 101 210 

Sum seksjon for 
bakteriologi 

353 396 383 837 283 928 310 142 

Enhet for virologi og 
infeksjonsimmunologi 

58 893 57 305 80 824 85 238 

Enhet for serologi 29 453 27 969 174 396 182 928 

Enhet for molekylær-
diagnostikk og virologi 

159 414 141 617 339 618 223 370 

Enhet for PCR 
koronadiagnostikk 

  1 202 042 330 690 
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Sum seksjon for 
molekylærdiagnostikk, 
virologi og serologi 

247 760 226 891 1 796 880 822 226 

Totalt takstbærende 
analyser 

601 156 610 728 2 080 808 1 132 368 

 

Annen aktivitet 
I tillegg til diagnostiske analyser har avdelingen en betydelig aktivitet knyttet til infeksjonstesting av 
blodgivere samt produksjon av dyrkningsskåler og reagenser, i all hovedsak til eget bruk. 
 

Seksjon Aktivitet 2021 2022 

Seksjon for molekylær-
diagnostikk, virologi og 
serologi 
(Enhet for serologi) 

Infeksjonstesting av 
blodgivere* 

122 524 135 330 

*Ikke-takstbærende analyser 
 

Seksjon Aktivitet 2021 2022 

Seksjon for kontroll og 
produksjon 

Produksjon av skåler 
Antall/ liter 

670 000 668 000/15 300 L 

Produksjon av flasker 
og rør i liter 

7 500 5 500 

Nedgangen i produksjon av løsninger skyldes pandemien. 
 

Årsverk  
 Avdelingsleder  

 1 lederassistent og 0,5 spesialrådgiver i stab 

 8 seksjonsledere 

 9 enhetsledere  

 168 stillinger tilknyttet diagnostikk og produksjon (2 nye stillinger i 2022) 

 Ca. 90 stillinger tilknyttet forskning 

 Ca. 35 engasjement tilknyttet SARS-CoV-2 diagnostikk (gjennomsnitt for 2022) 
 

Indikator 2021 2022 

Innleie                             0  0 

Månedslønnede                         269  268 

Variabellønnede                           15  13 

Eksternt finansierte                           37     41 

Totalt brutto årsverk 321* 322* 

*Tallene er et gjennomsnitt for året og inkluderer engasjementene 
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Faste UiO stillinger tilknyttet Avdeling for mikrobiologi  
 

 1 professor 20 % (Avdelingsleder) 

 1 professor 100 %  

 1 førsteamanuensis 100 %  

 3 førsteamanuensis 20 %  

 1 forsker 20% (Seksjonsleder, Seksjon for forskning) 

 1 forsker 20% 

 2 ingeniører innen undervisning i 50 % stilling (1 ingeniør i 50 % stilling siste halvår) 

 1 ingeniør innen produksjon av reagenser og medier for forskning i 50% stilling 

 3 forskningsingeniører 100 % 
 

Universitetsfunksjonene omfatter undervisning og forskning og er organisert i linje fra Medisinsk 
fakultet – Institutt for klinisk medisin – Klinikk for laboratoriemedisin – Avdeling for mikrobiologi. I 
tillegg har avdelingen ansatte som også er knyttet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
UiO. 
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Seksjoner ved Avdeling for mikrobiologi 
I Avdeling for mikrobiologi er det 7 seksjoner med til sammen 8 enheter tilknyttet den diagnostiske 
akkrediterte virksomheten.  I tillegg kommer Seksjon for forskning med 11 forskningsgrupper. 
Forskningsgruppene er beskrevet nærmere under «Forskning» senere i rapporten. Seksjonslederne 
representerer seksjonene i avdelingsledelsen. 
 

Seksjon for felles prøvemottak   
 

 
 
Øvrige stillinger: 2 spesialbioingeniører, 2 ingeniører, 1,5 bioingeniører og 8 
sekretærer/helsesekretærer 
 
Seksjonen holder til i 1.etasje i bygg 25 på Ullevål. Seksjonens oppgaver er mottak, kontroll og 
registrering av prøver fra interne og eksterne rekvirenter til både Avdeling for mikrobiologi (MIK) og 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM). Seksjonen registrerer prøver i tre ulike 
laboratoriedatasystem (Swisslab, Unilab og Prosang), sender ut papirsvar for MIK, Ullevål og 
overvåker meldingsflyten for interne og eksterne elektroniske svar fra Swisslab. 
 
I 2022 mottok seksjonen prøver tilhørende i overkant av 310 000 rekvisisjoner til MIK, Ullevål samt 
ca. 330 000 prøver til Pandemilaboratoriet. Av prøver til IMM mottok seksjonen prøver tilhørende i 
overkant av 120 000 rekvisisjoner. Seksjonen bruker Cobas p612 til prøvefordeling av prøver til 
Seksjon for medisinsk immunologi. For Blodbanken i Oslo håndterte seksjonen over 13 500 prøver. 
 
I 2022 startet KLM med å bredde elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten, slik at antall 
elektronisk rekvirerte prøver fra eksterne økte gjennom året. Fra 2021 til 2022 økte antall elektronisk 
rekvirerte prøver til Seksjon for medisinsk immunologi med 72%, til ca. 6 800 prøver. På 
forsommeren 2022 startet KLM opp pilotprosjekt på felles prøvepostmottak for prøver fra utvalgte 
rekvirenter fra primærhelsetjenesten i Oslo, hvor seksjonen mottok og videresendte alle prøver til 
KLM fra to eksterne legekontor. Arbeidet med felles prøvepostmottak fortsetter i 2023. 
 
Også starten av året 2022 var preget av arbeid med SARS-CoV-2 prøver. Seksjonen har bidratt både 
med mottak og registrering av alle prøver til Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi samt mottak 
og videresending av alle prøver til Pandemilaboratoriet. Seksjonen har bidratt med blodprøvetaking 
til Prosjektenhet for SARS-CoV-2 antistoff.  
 
Seksjonen hadde ut desember 2022 ansatte i «Corona-engasjementer». Utvidet arbeidstid, 08:00-
22:00 syv dager i uken, ble opprettholdt ut 2022. 
 

Seksjonsleder 
Dora Haugenes 
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Seksjon for kvalitet, IT og driftsstøtte 
 

 
 
Øvrige stillinger: 7 ingeniører/bioingeniører med utvidet kompetanse innen kvalitet og/eller IKT. 
Seksjonen fikk en ny stilling i 2022. 
 
Seksjonens hovedoppgaver er å lede avdelingens kvalitetssikringsarbeid, vedlikeholde kvalitets-
styringssystemet og følge opp avdelingens IKT-systemer med tilhørende integrasjoner. I tillegg 
koordinerer seksjonen avdelingens HMS-arbeid, følger opp samarbeidet med Medisinsk teknologisk 
avdeling og koordinerer beredskap og generelle driftssaker (bygning, renhold, heiser, kontor, låsing) 
ved begge lokalisasjoner. 
 

IKT og beredskap 
2022 ble i stor grad preget av flere større IKT-prosjekter, inkludert DIPS Arena, innføring av 
tjenestebasert adressering for Swisslab og forarbeid i forbindelse med konsolidering av laboratorie-
informasjonssystem (LIMS).   
 
En enorm innsats ble lagt ned i å forvalte og videreutvikle strømlinjeformede løsninger for 
elektronisk prøveflyt via flere integrasjoner mellom både LIMS, medisinskteknisk utstyr, leverandør 
leverte PCer og mellomvareløsninger.  
 
Samarbeidspartnerne har vært mange, og det er tydelig hvilke gevinster man kan få med tett 
samarbeid, god kommunikasjon og tydelige mål. 
 

Kvalitet 
Det siste året har krevd mye ressurser til å forberede avdelingen på å kunne imøtekomme de nye 
kravene som ble gjeldende da IVDR trådte i kraft 26.mai 2022. Ansatt i seksjonen har ledet 
arbeidsgrupper både i Helse Sør-Øst, Klinikk for laboratoriemedisin og i avdelingen. Mye arbeid er 
nedlagt, og det er bygget en solid plattform for arbeidet som vil videreføres gjennom de kommende 
årene. 
 
Parallelt med arbeidet med overgangen til IVDR, samt innføring av kompetanseportalen, har 
seksjonen bidratt til å opprettholde, vedlikeholde, implementere og videreutvikle avdelingens 
kvalitetssikringssystem i henhold til krav angitt i ISO 15189, ISO 13485 og andre gjeldende forskrifter, 
lover og kravdokumenter. 
 
 
 

Seksjonsleder 
Belinda Langnes Lindstad 
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Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og serologi 
 

                              
 
Seksjonen har 3 enheter (en på Rikshospitalet og to på Ullevål) med til sammen 41 stillinger. I tillegg 
hadde vi i 2022 i gjennomsnitt 15 «Corona-engasjementer» ved Enhet for PCR koronadiagnostikk. 
 
Referansefunksjoner for Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus, HIV og Syfilis er underlagt seksjonen. 
 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi (MOV) 
Enhetsleder Beth-Marie Brotnov til 01.05/Danh Phung fra 01.05, 1 spesialingeniør, 6 
spesialbioingeniører og 7 bioingeniører og i tillegg ca. 6 bioingeniør/ingeniør engasjementer i 
forbindelse med pandemien. 
 
MOV har etablert en realtime PCR analyse i samarbeid med UTS og BAKT for å screene spesifikt for 
utbruddsstammen Pseudomonas aeruginosa ST3875. I tillegg har også enheten etablert PCR analyse 
for apekoppevirus. Som beredskapsanalyse ble også PCR for orthopoxvirus etablert.  
 
Enheten har 2 stk Panther Fusion. Dette er en helautomatisk analyseplattform. Luftveisanalysene er 
overført fra in-house PCR til Panther Fusion. Prøvene analyseres fortløpende og svartiden har gått 
ned. 
 
MOV har også i 2022 analysert prøver til SARS-CoV-2 for inneliggende pasienter, sykehusets 
teststasjoner og sykehjem i tillegg til å ivareta eksisterende analyserepertoar.  
Totalt har enheten en nedgang i antall analyser sammenlignet med 2021, men har hatt en markant 
økning siden før pandemien. 
 

Enhet for serologi (SERO) 
Enhetsleder Silje Strand Johannessen, 5 spesialbioingeniører og 6 bioingeniører. 
 
Nytt instrument for diagnostikk for Herpes og Varicella IgG i spinalvæske/serum, Immunomat, er tatt 
i bruk. Alle analyser, også TB IGRA, er nå over på Liaison tilknyttet automasjonen, noe som gir bedre 
flyt på enheten. 
 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (VIM) 
Enhetsleder Martin Petersen, 7 spesialbioingeniører og 4 bioingeniører. 
 
Enheten har installert to nye instrumenter, Cobas e801 og Altona Altostar, og har jobbet med 
validering av disse som skal sluttføres i 2023. 
 

Seksjonsleder (fra venstre) 
Jane Glende til 01.05  
Beth-Marie Brotnov fra 01.05 



                                                                              Årsrapport 2022  
      

 

15 

VIM fortsatte arbeidet med vedlikehold av IVD/IVDR godkjenning av CMV PCR, JCV og BKV PCR 
sammen med Seksjon for Kontroll og produksjon og Seksjon for kvalitet, IKT og driftsstøtte.  
 
VIM har hatt en økning i spesialanalyser i 2022 på ca. 2%. Økningen gjelder særlig de kvantitative PCR 
analysene. 
 

Enhet for PCR koronadiagnostikk (PKD/Pandemilaboratoriet) 
Enhetsleder Guri Mugaas til mars/ Punharika Barkved mars-des, ca. 11-20 engasjementer som 
spesialbioingeniører, bioingeniører, spesialingeniører og ingeniører. 
 
PKD opprettholdt sin virksomhet i 2022 og det har vært varierende mengder med prøver gjennom 
året. Det har kommet nye varianter av SARS-CoV-2 og det har blitt gjort variant PCR og sekvensering 
av positive prøver.  
 
PKD analyserte 330 690 koronaprøver i 2022. 
 

Seksjon for utvikling 

 
 
Øvrige faste stillinger: 6 molekylærbiologer (2 i 50 %), 1,2 bioinformatikere, 3 spesialbioingeniører, 

samt 1,5 molekylærbiologer og 1,5 bioinformatikere i engasjement på HSØ midler til persontilpasset 

medisin. 

Seksjonen utvikler in house molekylærbiologiske metoder for identifikasjon, typing og genotypisk 

resistensbestemmelse av mikroorganismer, samt har valideringsansvar, opplæring av personell, 

kvalitetssikring og oppfølging av analysene som overføres til andre seksjoner. Utførelse av enkelte 

rutine analyser er også sentrale oppgaver; sekvenseringsbaserte analyser for påvisning av Leishmania 

spp, sopp (ITS/D1D2), bakterier (16S), Aspergillus ssp-, CMV-, og HIV-resistensmutasjoner og HIV-

tropisme, samt PCR-påvisning av bakteriell meningitt og Acanthamoeba sp. 

Vi har jobbet videre med utvidet bruk av «next generation sequencing» (NGS) i diagnostikk. 

Helgenomsekvensering (WGS) benyttes for typing av bakterieisolater, og i samarbeid med Avdeling 

for medisinsk genetikk, utføres WGS av SARS-CoV-2 RNA for variantpåvisning. NGS 

utviklingsprosjekter er shotgun metagenom sekvensering for å påvise mulige patogener i 

spinalvæsker, 16S amplikon nanoporesekvensering, påvisning av HIV-resistensmutasjoner, og WGS 

av Treponema sp direkte fra prøvemateriale.  

Seksjonsleder 
Mona Holberg-Petersen 
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Vi har arrangert NGS nettverksmøte for andre laboratorier i HSØ, hatt hospitanter i NGS og arrangert 

17 NGS bioinformatikkurs, samt arrangert MiMM (Møte i Molekylær Mikrobiologi). 

Seksjonens ansatte er medforfattere på 5 publikasjoner, 9 postere, og har veiledet en bachelor, en 

master og en dr gradsstudent. 

 

Seksjon for bakteriologi  

                  
 
Seksjonen for bakteriologi har tre enheter (en på Rikshospitalet og to på Ullevål) og til sammen 67,5 
stillinger. 
 

Enhet for bakteriologi, Ullevål (BAKUL 1 og BAKUL 2)  
Enhetsledere Guri Mugaas (tilbake fra Pandemilaboratoriet 01.05.22) og Finn Bjørnar Jakobsen, 13 
spesialbioingeniører og 27 bioingeniører. 
 

Enhet for bakteriologi, Rikshospitalet (BAKR)  
Enhetsleder Arsalan Moghen, 10 spesialbioingeniører, 13,5 bioingeniører og 1 sekretær. Enheten fikk 
en ny stilling i forbindelse med utvidelse av åpningstid. 
 
Seksjonen utførte i 2022 totalt 693 979 analyser, en økning fra året før. Siste del av året har 
seksjonen mottatt prøver fra pasienter fra Ukraina, disse genererer ressurskrevende analyser.  
 
Fra 01.10.22 utvidet BAKR sin åpningstid hverdager fra kl.08.00 – 15.30 til kl. 08.00 – 21.00. 
 
Det er gjennomført flere digitale møtepunkter som TB-forum og resistensforum der målet er 
samarbeid og harmonisering av vår diagnostikk på tvers av lokalisasjon. Arbeidet med harmonisering 
av skåler er videreført hvor valg av RP/RPMI og laktose/blåskål er besluttet og implementeres i 2023. 
 
Det er innført en ny PCR analyse for påvisning av Trichophyton og PCR er innført som primærtest for 
påvisning av Legionella, kun PCR positive prøver dyrkes. Analysene Malaria PCR og Leishmania PCR er 
overført fra UTS-U til BAKUL. Maldi-Tof for NTM (non-tuberkuløse mykobakterier) er innført som ny 
metode ved BAKUL og Easyplex (hurtigtest) er tatt i bruk for påvisning av ESBL ved BAKR. Chromagar 
mSuperCARBA er innført ved ESBL screening ved BAKUL. Dermatofytt PCR er re-akkreditert. 
 
Mikrobuljongfortynning er tatt i bruk for resistensbestemmelse av store gramnegative staver ved 
BAKUL, med unntak av mikrober fra urin og blodkultur. Synergitesting for antibiotika er innført ved 
BAKUL. 
Seksjonen har erstattet et blodkulturskap ved BAKR, flere CO2-inkubatorer er skiftet ut og GeneXpert 
Infinity er overført til BAKUL. TB laboratoriet ved RH har fått en ny ultrafryser. 

Seksjonsleder  
Heidi B. Langaas  
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Overføring av bakteriologiske analyser tidligere utført ved Medisinsk biokjemi ved Radiumhospitalet 
(MBK-RAD) til BAKR ble sluttført i desember 2021 og fulgt videre opp i 2022. 
 
Nasjonal referansefunksjon for medisinske soppsykdommer og Nasjonal referansefunksjon for 
molekylærbiologisk parasittdiagnostikk er underlagt seksjonen.  
 

Antibiotikaresistens 
Seksjonen gjør en årlig opptelling av forekomsten av antibiotikaresistente bakterier ved Ullevål, ved 
Rikshospitalet og innen primærhelsetjenesten i Oslo. Se nettside for opptelling 2022: 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering 
 

Blodkultur, MRSA og TB statistikk 
Analyse Rikshospitalet 

2022 
Ullevål 
2022 

Totalt 2021 
 

Totalt 2022 

Aerob blodkultur 9 318 24 259 29 940 33 577 

Anaerob blodkultur 8 025 23 008 28 010 31 033 

Sopp blodkultur 5 772 2 110 7 143 7 882 

MRSA 2 233 13 048 11 439 15 281 

Tuberkulose dyrkning 4 794 3 655 8 245 8 312 

Tuberkulose PCR 3 213 2 008 5 877 5 218 

 

Seksjon for kontroll og produksjon  
                                                                                    

                                                    
 
Øvrige stillinger: Enhetsleder Rolf Hugo Jespersen, 1 overingeniør, 3 spesialingeniører, 0,5 bio-
ingeniør, 5,3 ingeniører, 8,7 laboranter, samt 0,5 spesialingeniør tilknyttet UiO  

                                                                                                                                                                         
Seksjon for kontroll og produksjon er landets største i sitt slag i helseforetak og er lokalisert på 
Ullevål sykehus med satellittfunksjoner på Rikshospitalet og blodbanken Hausmannsgate 7.  Vi er 
20,5 stillinger i seksjonen. Seksjonens hovedoppgave er design, utvikling av produkter til generell 
laboratoriebruk, in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (CE-IVD) som dyrkingsmedier, reagenser og 
PCR-kit til de diagnostiske seksjonene i Avdeling for mikrobiologi. Reagenser og dyrkningsmedier 
leveres også til forsking og undervisning i avdelingen samt til eksterne kunder.  

Seksjonen har ellers ansvar for:  

 referansestammearkiv 

 distribusjon av prøver fra postmottak i Bygg 25, Ullevål 

Seksjonsleder 
Ingun Ytterhaug 
 
 

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

 håndtering av smitte- og farlig-avfall, samt destruksjon av infisert avfall 

 re-prosessering og sterilisering av utstyr til avdeling for mikrobiologisk og immunologi og 
transfusjonsmedisin i bygg 25 på Ullevål sykehus.  

 
Det stilles strenge krav til produksjon av CE merkede produkter (CE-IVD) mht IVDR. Seksjonen er 
sertifisert etter ISO 13485:2016 (både av Notified Body Eurofins og DNV), risikostyrt etter ISO 
14971:2019 og avdelingen er akkreditert etter ISO 15189:2012 (NA).   
 

Seksjon for forskning  
                                               

           
 
Seksjon for forskning bestod i 2022 av 11 forskningsgrupper og 5 prosjektgrupper. Se nærmere 
beskrivelse av gruppene under «Forskning» senere i rapporten. Totalt arbeider ca. 90 personer fra 19 
land på fulltid med forskning i seksjonen.  
 
Seksjonen har ukentlige seminarer med lokale og internasjonale forelesere og en årlig konferanse for 
forskningsseksjonen. MIK er vertskap for Gaustad noden av kjernefasilitet for avansert mikroskopi, 
som er en av tre noder for mikroskopi ved OUS. I tillegg koordinerer vi en kjernefasilitet for transgene 
mus i samarbeid med Medisinsk Fakultet/UiO. 
 
Seksjonen dekker et bredt forskningsområde innen molekylær medisin. Vi benytter tverrfaglige 
molekylærbiologiske verktøy (molekylærbiologi, biokjemi, strukturbiologi, imaging, cellebiologi, og 
stamcelleforskning). Vi benytter flere modellorganismer som E. coli, gjær, C. elegans og mus samtidig 
som vi har translasjonsforskning med flere kliniske studier på infeksjoner, aldring og ikke-overførbare 
sykdommer. 
 
2022 har vært preget av høy publiseringsaktivitet, med 107 publikasjoner, som er flere enn i toppåret 
2021, der 33 % er nivå 2 publikasjoner. Den største enkelthendelsen i 2022 var tildelingen av et nytt 
senter for fremragende forskning med seksjonen som vertskap: CRESCO (Centre for embryology and 
healthy development) ledes av Arne Klungland og Lorena Arranz og har deltagelse fra mange av 
seksjonens forskningsgrupper. 
 
 
 
 
 
 
 

Seksjonsleder  
Hilde Loge Nilsen  
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Seksjon for medisin   
 

 
 
Seksjonen organiserer alle legespesialister og leger i spesialisering (LIS) som har sitt daglige arbeid 
ved de diagnostiske enhetene i avdelingen, 12,5 overleger (inklusive seksjonsleder og enhetsleder) 
og 9 LIS. I tillegg er 2 overleger med hovedstilling ved UiO tilknyttet seksjonen. I 2022 har vi dessuten 
hatt 1,5 overleger ansatt i engasjement grunnet pandemien. 
 
Seksjonen samarbeider tett med øvrige seksjoner i avdelingen. Seksjonen skal bidra til å sikre 
medisinskfaglig høyt nivå, kompetanseutvikling, utdanning og godt arbeidsmiljø blant legene og 
andre ansatte på tvers av geografi innen avdelingen. Rådgivning om pasientbehandling er en viktig og 
omfattende del av oppgavene. 

 

Seksjonsleder ivaretar stedlig ledelse for legene på Rikshospitalet. Under seksjonen ligger Enhet for 
medisin, Ullevål med enhetsleder Andreas Lind. I Seksjon for medisin er lederoppgavene en funksjon 
i tillegg til ordinær overlegestilling.  

 

For kontaktinformasjon og fordeling av fagansvar vises det til de diagnostiske enhetene. 

 
 

Seksjonsleder 
Cecilie Torp Andersen 
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Spesialfunksjoner 
Avdelingens nasjonale referansefunksjoner er tildelt av Helse- og omsorgsdepartementet etter 
søknad til, og anbefaling fra Helsedirektoratet. I tillegg har avdelingen uformelle, regionale 
funksjoner som omfatter diagnostikk av mykobakterier og enkelte andre spesialundersøkelser. Innen 
forskning har avdelingen ansvar for to kjernefasiliteter.  
 

Nasjonale referansefunksjoner 
Avdeling for mikrobiologi har 7 nasjonale referansefunksjoner beskrevet nærmere under. Disse har 
som formål å sikre høy kvalitet på mikrobiologiske tjenester for å ivareta både enkeltpasienter og 
folkehelsen. 
 
De fagansvarlige som er tilknyttet referansefunksjonene utfører oppgavene ved siden av andre 
oppgaver i Avdeling for mikrobiologi. 

 
Nasjonal referansefunksjon for Toxoplasma gondii  
Referanselaboratoriet har som mål å utvikle og validere metoder for påvisning av parasitten T. 
gondii. Oppgavene omfatter DNA- og antistoffpåvisning inklusiv aviditetstesting med tidfesting av 
infeksjon hos gravide, samt rådgiving ved mistanke om smitte i svangerskap, med eventuell smitte av 
fosteret. 
 
Diagnostikk og rådgiving 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. 
 
Vi har i 2022 hatt en økning i antall serologiske analyser utført etter en reduksjon, sannsynlig som 
følge av redusert reiseaktivitet under koronapandemien. Noe av økning skyldes også at Toxo-IgG 
analysen i løpet av 2022 er lagt til 1-års kontrollen hos stamcelletransplanterte og nyretransplanterte 
pasienter.                                                                                                                     

Analyse 2021 2022 

Toxo-IgG 3 384 3966 

Toxo-IgM 1 270 1754 

Toxo-IgA 31 34 

Toxo-IgG aviditet 188 192 

Toxo-PCR 328 344 

 
Fagansvar: overlege Regine Barlinn, overlege Grete Birkeland Kro, enhetsleder Martin Petersen og 
Tone Berge (bioingeniør). 
Lenke til nettsted: Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose - Oslo universitetssykehus 
(oslo-universitetssykehus.no) 
 

Nasjonal referansefunksjon for medisinsk mykologi (NRMM) 
Referanselaboratoriet har ansvar for å tilby, utvikle og validere metoder for påvisning av 
soppinfeksjon, for identifikasjon og resistensbestemmelse av invasive soppisolat og for å gi 
kunnskapsbaserte råd.  

https://oslo-universitetssykehus.no/Sider/Nasjonalt-referanselaboratorium-for-toxoplasmose.aspx
https://oslo-universitetssykehus.no/Sider/Nasjonalt-referanselaboratorium-for-toxoplasmose.aspx
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Alle laboratorier med  nasjonal referansefunksjon rapporterer årlig til Helsedirektoratet  
Referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi - Helsedirektoratet. Candida spp i blodkultur overvåkes 

og rapporteres dessuten til NORM, se NORM NORM-VET 2021 (pdf) 
 
NRMM samarbeider med de diagnostiske enhetene på Rikshospitalet og Seksjon for utvikling om 
diagnostikk og utvikling av metoder.  
 
Aktiviteten på referanselaboratoriet var i 2022 fortsatt høy, men noe mindre preget av fokus på 
invasive soppinfeksjoner hos intensivpasienter med Covid-19 enn i 2021.  
 
Vi opplevde økende pågang av prøver fra andre risikopasienter og mottok bla flere prøver fra 
pasienter med kryptokokkose. Grunnet store bemanningsutfordringer og manuell analyse måtte vi 
innskjerpe krav om klinisk indikasjon for analysen aspergillusantigen (galaktomannan), noe som bidro 
til reduksjon av analysetallet, mens alle andre analyser med unntak av påvisning av dermatofytt DNA 
fortsatte å stige. Det er dessuten økende etterspørsel etter dermatofytt dyrkning og 
resistensbestemmelse. Da vi fortsatt resistensbestemmer alle klinisk viktige A. fumigatus isolat, har 
ikke andelen screenede isolat økt særlig. Vi påviste to azolresistente A. fumigatus isolat i 2022. 
 
Vårt forskningsnettverk med blant annet Veterinærinstituttet er nå godt i gang med innsamling av  
A. fumigatus stammer fra hele landet. Marie Therese Noer er ansatt som stipendiat i prosjektet som 
er støttet av Forskningsrådet. NRMM samarbeider også med norske mikrobiologer og 
infeksjonsmedisinere i soppnettverket Norwegian Fungal Network og med europeiske barneleger og 
mikrobiologer i EUROCANDY study group. Forskningsansvarlig overlege er nå norsk representant i 
EUCAST AFST (antifungal suseptibility testing). 
 

Utvalgt isolat mottatt eller analyser utført 2021 2022 

Gjærsoppisolat fra blod 245 276 

Gjærsoppisolat fra andre lokalisasjoner 190 310 

Tilsendte muggsopp og dermatofytt isolater 110 171 

Calcofluorwhite mikroskopi 216 159 

Pneumocystis IF mikroskopi 147 162 

Pneumocystis jirovecii DNA 1 330 1460 

Dermatofytt DNA 881 797 

Aspergillus sp/Aspergillus fumigatus DNA (prøver) 2 261 2313 

Mucorales DNA 687 434 

Direkte påvisning av sopp DNA (prøver) 207 265 

Screening av azolresistens (A.fumigatus) 14 28 

Azolresistenspåvisning  (Cyp51 sekvensering ) 4 2 

Antistoff mot dimorfe sopparter (prøver) 20 29 

Galaktomannan (aspergillusantigen) 4 587 3540 

Kryptokokkantigen 84 174 

Beta-glukan 208 363 

Fagansvar: bioingeniør Aina Myhre, overlege Cecilie Torp Andersen. Forskningsansvarlig overlege 
Jørgen Vildershøj Bjørnholt. 
Lenke til nettsted: Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi - Oslo 
universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/smittevern/referansefunksjoner-i-medisinsk-mikrobiologi#rapporteringogevaluering
https://unn.no/Documents/Kompetansetjenester,%20-sentre%20og%20fagr%C3%A5d/NORM%20-%20Norsk%20overv%C3%A5kingssystem%20for%20antibiotikaresistens%20hos%20mikrober/Rapporter/NORM%20NORM-VET%202021.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-mikrobiologi/om-avdeling-for-mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-medisinsk-mykologi
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-mikrobiologi/om-avdeling-for-mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-medisinsk-mykologi
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Nasjonal referansefunksjon for cytomegalovirus  
Over halvparten av befolkningen i Norge har cytomegalovirus (CMV) i kroppen. Hos de fleste gir 
viruset ingen symptomer, men hos immunsvekkede personer kan viruset gi alvorlige infeksjoner. 
CMV infeksjon kan også gi fosterskader og er i industrialiserte land den vanligste infeksiøse årsaken 
til sensorinevralt hørselstap og utviklingsavvik i nervesystemet.  
 
Referanselaboratoriet har som mål å utvikle og validere metoder for påvisning av CMV i ulike 
prøvematerialer, tidfeste infeksjon hos gravide, påvise resistens mot antivirale midler, måle humoral- 
og cellemediert immunitet samt å gi kunnskapsbaserte råd. I 2022 har vi spesielt vektlagt T-
celleimmunitet hos organtransplanterte og diagnostikk av CMV infeksjon hos gravide, fostre og 
nyfødte.  
 

Utvalgte analyser 2021 2022 

CMV-PCR i blod 20 187 21496 

CMV-PCR i andre prøvematerialer 2 221 2177 

CMV-PCR i fostervann 32 27 

CMV-PCR på filterpapir (fra nyfødte) 56 78 

CMV-IgG aviditet  174 184 

CMV-resistens 29 45 

CMV-T-celleimmunitet (IGRA) 719 794 

Fagansvar: overlege Grete Birkeland Kro og overlege Regine Barlinn. 
Lenke til nettsted: Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirus - Oslo universitetssykehus 
(oslo-universitetssykehus.no) 
 
Nasjonal referansefunksjon for Clostridioides difficile 
Infeksjon med Clostridioides difficile (CDI) er en betydelig byrde for helseinstitusjoner verden over og 
er meldepliktig som gruppe A i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). 
 
Avdeling for mikrobiologi har i samarbeid med Avdeling for smittevern ansvaret for det nasjonale 
referanselaboratoriet for Clostridioides difficile. Det er lokalisert til OUS Rikshospitalet.  
 
Referanselaboratoriet bistår i utbruddssituasjoner i helseinstitusjoner nasjonalt og tar i hovedsak 
imot innsendte isolater fra laboratorier som ønsker en nærmere karakterisering/epidemiologisk 
oversikt av sine stammer. Laboratoriet vedlikeholder en stammebank på over 7400 stammer og 
utfører en rekke forskjellige analyser. Det er etablert helgenomanalyse av C. difficile stammer. 
 

Utvalgte analyser 2021 2022 

Dyrkning 694 691 

Toksinspesifikke PCR 365 442 

PCR ribotyping 583 619 

Helgenomanalyse 68 30 

 
Daglig drift ivaretas av Avdeling for smittevern der mikrobiolog André Ingebretsen har det faglige 
ansvaret. 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/Sider/Nasjonalt-referanselaboratorium-for-cytomegalovirus.aspx
https://oslo-universitetssykehus.no/Sider/Nasjonalt-referanselaboratorium-for-cytomegalovirus.aspx
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Nasjonal referansefunksjon for molekylærbiologisk parasittdiagnostikk 
Nasjonal referansefunksjon for molekylærbiologisk parasittdiagnostikk samarbeider med Nasjonal 
referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved UNN, Veterinærinstituttet og NMBU på Ås, 
samt referanselaboratoriene i parasittdiagnostikk både i Danmark og Sverige.  
 
Referanselaboratoriet mottar prøver fra hele landet for parasittdiagnostikk, samt prøver fra Sverige 
og Danmark for verifisering av PCR analyser. Ansatte ved referansefunksjonen yter rådgivning og har 
som mål å utvikle, kvalitetssikre og validere nye metoder for å bedre parasittdiagnostikken i Norge. 
Laboratoriet lager prøver til SLP’er i regi av FHI. 
 
I 2022 deltok avdelingen med 4 abstrakt innen parasittologidiagnostikk på flere internasjonale 
anerkjente kongresser. 
 
Avdelingen utfører PCR analyser for Leishmania, Plasmodium (malaria), Schistosoma, Acanthamoeba, 
Giardia lamblia, Entamoeba histolytica og Cryptosporidium spp., og er i ferd med å validere PCR for 
Naegleria fowleri og Strongyloides stercoralis. Avdelingen har opprettet en avtale med NMBU for 
genotyping av Cryptosporidium spp., for utbruddsoppklaring, hvor avdelingen registrerer inn prøvene 
og svarer ut i henhold til mulig utbrudd eller ikke. 
 

Utvalgte analyser 2021 2022 

Leishmania PCR. Positive prøver (analyserte prøver) 19 (131) 17 (141) 

Plasmodium PCR. Positive prøver (analyserte prøver) 53 (130) 46 (151) 

Schistosoma PCR. Positive prøver (analyserte prøver) 11 (150) 6 (117) 

Acanthamoeba PCR. Positive prøver (analyserte prøver) 2 (12) 4 (20)   

Giardia lamblia PCR. Positive prøver (analyserte prøver) 1 (2608) 19 (2913) 

Cryptosporidium spp. PCR. Positive prøver (analyserte prøver) 7 (2642) 20 (2913) 

Entamoeba histolytica PCR. Positive prøver (analyserte prøver) 0 (2627) 2 (2913) 

 
Fagansvar: overlege Hanne Brekke og spesialbioingeniør Biswa N. Sharma. 
Lenke til nettsted: http://juno.digitroll.com/parasittdiagnostikk/ 

 
Nasjonal referansefunksjon for humant immunsviktvirus  
Referanselaboratoriet har som mål å utvikle, kvalitetssikre og validere metoder for diagnostikk og 
oppfølging av infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV). 
 
Referanselaboratoriet utfører konfirmasjonstesting av reaktive primærprøver, oppfølging av barn 
født av mødre med HIV-infeksjon, donorutredning, utredning og konfirmasjonstesting av mulig HIV-2 
infeksjon, rådgivning om diagnostikk og serologisk screening av gravide og blodgivere i Oslo. 
 
For oppfølging av pasienter med HIV-infeksjon utføres viruskvantitering, undersøkelser av HIV-
resistens samt virologisk rådgivning om klinisk resistens. Stammer videresendes Resistensovervåking 
av virus i Norge (RAVN) for overvåkning av primærresistens. 
 
Som et ledd i tilpasning til forordning om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR), som ble 
iverksatt i mai 2022, arbeides det med å få på plass dokumentasjon for blant annet HIV 
provirusanalysen. Det arbeides også med en ny NGS-basert HIV-resistensundersøkelse. 
 
 

http://juno.digitroll.com/parasittdiagnostikk/
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Analyse 2021 2022 

HIV 1/2 antigen/antistoff  27 153 30 320 

Screening av blodgivere 33 993 36 696 

HIV 1/2 konfirmasjonstest (Geenius) 391 571 

HIV antigen 2 7 

Provirus HIV-1 DNA 66 86 

HIV-1 RNA kvantitering 5 529 5 593 

HIV-1 resistens (protease og revers transkriptase) 183 190 

HIV-1 resistens (integrase) 89 84 

P-HIV 1/2 RNA (kvalitativ) - Donortesting 320 373 

Sekvenser videresendt RAVN (FHI) for overvåkning 
av primærresistens 

60 103 

 
Fagansvar: overlege Andreas Lind og overlege Anne-Marte Bakken Kran, molekylærbiolog Mona 
Holberg-Petersen og spesialbioingeniørene Ingvild Klundby (kvalitet) Gunilla Løvgården 
(resistensundersøkelser), Therese M. Rognmo (molekylærdiagnostikk) og Vethanayaki 
Sriranganathan (serologiske analyserer). 
Lenke til nettsted: Nasjonalt referanselaboratorium for HIV - Oslo universitetssykehus (oslo-
universitetssykehus.no) 

 
Nasjonal referansefunksjon for syfilis 
Referanselaboratoriet har ansvar for primær diagnostikk av syfilis og serologisk screening av gravide, 
blodgivere og bendonorer. Det utføres serologisk oppfølging av pasienter etter syfilisbehandling, av 
barn født av mødre med syfilis, og utredning av nevrosyfilis. Rådgivning vedrørende diagnostikk er en 
av hovedoppgavene.  
 
Screeningtest er elektrokjemiluminescens analyse (ECLIA) for påvisning av antistoffer mot 
Treponema pallidum (IgG og IgM antistoff). Reaktive prøver undersøkes videre med supplerende 
serologiske tester: spesifisitetstest (TPPA) og non-treponema-test som markør for sykdomsaktivitet 
(reagintest, RPR) og helst også IgM. Direkte påvisning av T. pallidum DNA med kvalitativ sanntids 
polymerasekjedereaksjon (PCR) utføres i prøver fra primær lesjon og som tilleggsanalyse i 
spinalvæske hos pasienter med mistenkt nevrosyfilis.  
 

Analyse 2021 2022 

T. pallidum totalantistoff, rutine 22 455 25 821 

T. pallidum totalantistoff, blodgivere 10 108 12 353 

T. pallidum IgM 2 438 519 

T. pallidum partikkelagglutinasjonstest (serum) 2 433 1108 

T. pallidum partikkelagglutinasjonstest (spinalvæske) 53 43 

Syfilis reagin test (RPR) 3 320 3904 

T. pallidum DNA PCR 636 827 

 
Fagansvar: overlege Veselka Dimova; spesialbioingeniørene Hege Solem, Nejra Hasic Dautbegovic, 
Vethanayaki Sriranganathan og Anne Holm Røed. 
Lenke til nettsted: Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis diagnostikk - Oslo universitetssykehus 
(oslo-universitetssykehus.no) 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-mikrobiologi/om-avdeling-for-mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-hiv
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-mikrobiologi/om-avdeling-for-mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-hiv
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-mikrobiologi/om-avdeling-for-mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-syfilis-diagnostikk
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-mikrobiologi/om-avdeling-for-mikrobiologi/nasjonalt-referanselaboratorium-for-syfilis-diagnostikk
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Regionale funksjoner 
Avdeling for mikrobiologi utfører diagnostikk av mykobakterier (inklusive tuberkulose) for Helse Sør-
Øst og mottar også en del andre prøver fra regionen til spesialundersøkelser. 
 

Kjernefasiliteter 
Avdeling for mikrobiologi har ansvar for kjernefasiliteten avansert mikroskopi.  
I tillegg koordinerer vi en kjernefasilitet for transgene mus i samarbeid med Medisinsk Fakultet/UiO. 
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Undervisning  
Avdeling for mikrobiologi (MIK) UiO og OUS har betydelig undervisning av medisinstudenter, 
odontologistudenter og ernæringsstudenter, egne og eksterne leger i spesialisering (LIS) og 
bioingeniører, samt ulike yrkesgrupper på master- og PhD nivå. MIK har stor møte-, seminar- og 
kursaktivitet og organiserer internasjonale konferanser. 
 
Undervisningsleder UiO i 2022; Tone Tønjum. Leder av utdanningsutvalget OUS; Hanne Brekke. 
 

Utdanning av studenter i medisin og helsefag 
MIK, UiO har i profesjonsstudiet medisin ansvar for undervisning i mikrobiologi og relaterte fagfelt 
for medisinstudenter, odontologistudenter og ernæringsstudenter. Avdelingen har åtte OUS-ansatte 
som også har UiO-tilsetting og som deltar i undervisningen. Våre undervisere holder forelesninger, 
seminarer, kurs, smågruppeundervisning og teambasert læring (TBL). Nytt i 2022 er 4 ukers heltids 
fordypningspraksis for medisinstudenter i avgangsmodulen modul 8. MIK har også avgitt 2 timer 
undervisning for å romme den nye praksisperioden for medisinstudenter i modul 3. 
 
Studieplanen Oslo2014 fordrer at undervisningen skal være forskningsbasert oppdatert og fag-
integrert med perspektivet problembasert læring, samtidig som den skal være klinisk rettet og 
studentaktiviserende. Derfor har MIK laget mange integrerte seminarer, kurs, gruppeundervisning og 
TBL og er aktivt engasjert i modulene 1-3, 6 og 8. Her lages stadig nytt presentasjonsmateriell og 
læringsverktøy som gjøres tilgjengelig digitalt. Ansatte ved MIK OUS deltar i UiO-undervisningen. 
 
Digitalisering av undervisningen er et sentralt tema. E-læring er generelt viktig, og studentene 
trenger digital læring i ulike formater. Vi har derfor utviklet et e-læringsprogram for medisinsk 
mikrobiologi. I tillegg til digitale kurs utvikler MIK-lærere også nytt e-læringsmateriale inkludert AV-
presentasjoner. Nå på slutten av pandemien ble det hovedsakelig tilstede-undervisning i 2022, 
samtidig som det utføres opptak av all undervisning ved MED UiO. 
 
MIK har i modul 1 og 6 digital eksamen, mens det i 2022 ble gjennomført muntlig eksamen i 
mikrobiologi for modul 3. Den psykometriske analysen av MIK-oppgaver viser at oppgavene er 
representative og at de skjelner godt mellom studentenes prestasjoner. MIKs eksamensoppgaver 
publiseres offentlig slik at studentene kan øve seg. Utvikling av digitale eksamensoppgaver er en 
høyspesialisert utfordring med mye forarbeid og nye ressurser lagres stadig i en stor 
eksamensoppgavebank. Digital eksamen med reproduserbar psykometri viser seg å være en god 
basis for vurdering. Rapporter fra eksamen gjennomgås både i eksamenskommisjonsmøter og på 
lærermøter. MIK deltar aktivt i eksamenskommisjonene i modul 1 og 3 for å kvalitetssikre systemet.  
 

PhD-avhandlinger forsvart i 2022 
Kanxguan Jin “N6-methyladenosine (m6A) regulates signaling pathways during early embryo 
development”. 
Yanjiao Li “Single-Cell N6-Methyladenosine (m6A) Mapping in Oocytes and Preimplantation 
Embryos”. 
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Spesialistutdanning 
MIK utdanner spesialister i eget fag samt spesialister i infeksjonsmedisin (sideutdanning). Avdelingen 
har 9 LIS-stillinger. 
  
SARS-CoV-2 pandemien medførte nye utfordringer og løsninger vedrørende utdanningen. Store deler 
av undervisningen skjer nå digitalt med bedre digitale plattformer, og LIS som er hjemme med syke 
barn kan for eksempel delta på undervisning, dette er svært positivt. Samtidig har den stadige 
overgangen til digital undervisning også medført tap av direkte person til person kontakt, med de 
daglige gode dialogene, som kan medføre mer usikkerhet i arbeidet for mindre erfarne kollegaer. Vi 
har derfor et etterslep i den daglige mester-svenn læringen og utdanningen i avdelingen.  
 
Utdanningsansvarlige overleger (UAO) i KLM har gjennomført felles gruppeveiledning for alle LIS i 
KLM i felles faglige læringsmål. UAO i KLM har fordelt de ulike emnene mellom seg, og gjennomført 2 
gruppeveiledninger per halvår, med mange gode tverrfaglige diskusjoner og tilbakemeldinger fra LIS i 
KLM.  
 
Krigen i Ukraina har også påvirket Avdeling for mikrobiologi, med økt antall prøver fra tungt 
krigsskadde pasienter, med bakterie isolater med multiple resistensmekanismer vi aldri har sett før i 
praksis. Dette har medført en voldsom kunnskaps økning både blant leger og bioingeniører, og vi 
jobber aktivt i det kommende året for å spre denne kunnskapen til enda flere. 
 

DNLF-godkjent kurs 
Legene i MIK er med og organiserer eller foreleser på ulike kurs i mikrobiologi for leger i 
spesialisering, blant annet innen antibiotika, smittevern og molekylærgenetiske teknikker. 
 
I 2022 avholdt vi bla Kurs i mykobakteriediagnostikk sammen med Folkehelseinstituttet. Dette kurset 
varte i 4 dager med forelesninger inklusive integrerte kasuistikker og quiz, med mikroskopi og 
praktiske øvelser, og besøk på laboratoriet hvor mykobakteriediagnostikk utføres både på OUS og 
FHI. Flere leger og bioingeniører var aktivt involvert i både kursarrangementet og undervisningen, og 
det kom svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Kurset er godkjent for spesialitetene Medisinsk 
mikrobiologi, Infeksjonssykdommer, Lungesykdommer og Barnesykdommer. 
 

Etter- og videreutdanning 
Avdeling for mikrobiologi følger opp etter- og videreutdanning av ansatte i henhold til egen 
kompetanseplan. Etter- og videreutdanning omfatter interne faste fagmøter og eksterne møter, kurs 
og kongresser. Ansatte har også tilbud om å delta i undervisning i mikrobiologi som avholdes i regi av 
våre UiO-ansatte innen medisin.  
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Forskning  
Seksjon for forskning har hoveddelen av aktiviteten i SINTEF-bygget, men har også aktivitet ved 
Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Domus Medica. Forskningen omfatter tverrfaglige 
molekylærbiologiske analyser innen blant annet molekylærbiologi, biokjemi, strukturbiologi, 
mikrobiell patogenese, kreftbiologi, nevrobiologi, embryologi og stamcelleforskning. 
Nyttig info: https://www.ous-research.no/microbiology/ 
  

Forskningsgrupper  
I Avdeling for mikrobiologi var det i 2022 11 forskningsgrupper. Disse er nærmere beskrevet under. 
 

Forskningsgruppe «Genomdynamikk i livsløpsperspektiv» 
Gruppeleder: Hilde Loge Nilsen. 
Lenke til nettsted: https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/groups/dna-repair/index.html 
 
Vi forsker på hvordan DNA reparasjon beskytter oss for aldersrelaterte sykdommer som kreft og 
nevrodegenerative sykdommer.  
 
Historisk har studier av DNA-reparasjon vært motivert av behovet for disse mekanismene for å 
forhindre mutasjoner, men DNA-reparasjonsenzymer har mange andre viktige funksjoner i celler som 
er avgjørende for grunnleggende cellulære funksjoner. For eksempel ville du ikke kunne lage 
antistoffer uten DNA-reparasjon. DNA-reparasjonsenzymer bidrar også til regulering av 
kromatinarkitektur, regulering av genuttrykk og i RNA-kvalitetskontroll.  
 
Vår aktivitet spenner fra grunnleggende forskning innen genomstabilitet via translasjonsforskning til 
kliniske intervensjonsstudier. 
 

Forskningsgruppen «Genomdynamikk (GD)» 
Gruppeleder: Tone Tønjum. 
Lenker til nettsteder:   
http://www.ous-research.no/tonjum/  
https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/ttonjum/ 
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/genomdynamikk/index.html 
 
GD-gruppen fokuserer på mekanismene involvert i variasjon og vedlikehold av arvematerialet (DNA) 
hos mikrober og mennesker, og hvilken effekt dette har på helse og sykdom som tuberkulose og 
hjernehinnebetennelse og anaerobe infeksjoner. 
 
Vi studerer genominstabilitet og horisontal genoverføring i bakterier. Videre forsker vi på effekten av 
makromolekylære dekorasjoner, som for eksempel modifikasjoner av DNA, RNA og proteiner, i 
cellulær funksjon. Dette har betydning for utviklingen av antibiotikaresistens, infeksjoner og 
mikrobiom.  
 
Anaerobe bakterier er en lite undersøkt sub-disiplin som gir ny innsikt i kliniske infeksjoner og 
bioenergi. I praksis har det konsekvenser for utvikling av diagnostikk, vaksiner og nye antibiotika. I 
2022 har vi oppdaget nye komponenter som virker mot både bakterier og sopp. Hos mennesker 
undersøker vi betydningen av genomintegritet, epi-om og mikrobiom for normal helse og infeksjoner 
i presisjonsmedisin.  

https://www.ous-research.no/microbiology/
https://www.ous-research.no/microbiology/
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/groups/dna-repair/index.html
http://www.ous-research.no/tonjum/
https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/ttonjum/
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Klinisk virologisk forskningsgruppe (ClinVir) 
Gruppeleder: Susanne G. Dudman. 
Lenke til nettsted: https://www.ous-research.no/clinvir/  
 
Forskningsgruppen driver klinisk virologisk forskning med hovedfokus på luftveisvirus inkludert SARS-
CoV-2, viral hepatitt, enteriske virus, virusinfeksjoner ved immunsvikt og virale infeksjoner hos 
gravide og nyfødte. Målet er å videreutvikle målemetoder for virusdiagnostikk, øke innsikten i 
mekanismer for virologiske infeksjoner, behandling og forebyggende tiltak, som antiviral profylakse 
og vaksinasjon. Vi er engasjert både i randomiserte kliniske studier og epidemiologisk forskning.  
 
Gruppens forskningsprosjekter er innen virologi, infeksjonssykdommenes epidemiologi, effekt av 
vaksiner mot virusinfeksjoner, patogenese ved virale infeksjoner og virusinfeksjoner hos 
immunsupprimerte pasienter.  Disse vil framskaffe resultater som er viktige innen klinisk terapi som 
antiviral behandling og profylakse, forebyggende helse og folkehelsetiltak som vaksinasjon, 
reduksjon av antibiotikabruk og resistens. 
 
Noen av våre pågående prosjekter: 

 SARS-CoV-2 – virologisk studie på COVID-19 pasienter under pandemien 

 Hepatitt E vaksine studie i Bangladesh og risikofaktorer for alvorlig HEV infeksjon 

 Sykdomsbyrde studie av luftveisinfeksjoner og antibiotikaforbruk i Østfold 

 Molekylær epidemiologi og genetisk variasjon av rotavirus og andre enteriske virus 

 Intrauterine infeksjoner, perinatal død og forsinket språkutvikling 

 Sykdomsbyrde av enterovirusinfeksjon assosiert med neurologiske manifestasjoner 

 
Forskningsgruppen «RNA/DNA base modifications» (tidligere «Genomstabilitet i gjær») 
Gruppeleder: Ingrun Alseth. 
Lenke til nettsted: http://ous-research.no/alseth/ 
 
Vi analyserer enzymer som er involvert i RNA/DNA metabolismen for å bedre forstå oppgavene de 
gjør i cellene og betydningen av dette for at organismer skal holde seg friske. Opprinnelig fokus var 
DNA reparasjonsproteiner, men har blitt utvidet til også å gjelde enzymer med aktivitet på RNA. 
Forskningsgruppen har derfor valgt å skifte navn.  
 
Vi er spesielt interesserte i enzymet Endonuklease V som finnes i de fleste organismer. For å beskrive 
den biologiske funksjonen til Endonuklease V, bruker vi teknologi fra molekylærbiologi via 
enzymologi og cellebiologi, til analyser i mus. I to ulike sykdomsmodeller, åreforkalkning og 
leverkreft, har vi sett at mus som mangler Endonuklease V klarer seg bedre enn kontrollmus. En 
fellesnevner ser ut til å være makrofagfunksjonen og endrede nivåer av ulike RNA. Immunceller står 
også sentralt i studiet av et annet enzym, adenosin deaminase 2, som nylig ble initiert. 

 
Forskningsgruppen “Biomekanikk og biofysikk i kreftceller” 
Gruppeleder: Stig Ove Bøe. 
Lenke til nettsted: https://ous-research.no/boe/ 
 
Vi tar sikte på å forstå hvordan fysiske krefter integreres med molekylære mekanismer for å drive 
mekaniske prosesser som cellemigrasjon og vevsremodellering. For å oppnå dette utvikler vi 
mikroskopibaserte metoder for kartlegging av fysiske krefter og dynamikk i levende celler og vev. I 
tillegg bruker vi matematisk modellering og numeriske simuleringer for å identifisere 

https://www.ous-research.no/clinvir/
http://ous-research.no/alseth/
https://ous-research.no/boe/
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nøkkelprinsipper som styrer samspillet mellom kjemiske signaler og mekaniske egenskaper til 
levende systemer.  
 
Våre spesifikke mål er 1) å forstå hvordan blodbårne mitogener aktiverer dynamisk oppførsel av 
celler og vev og 2) å forstå de mekaniske kreftene som er ansvarlige for tumormetastaser etter 
reaktivering fra tumordvale. 
 

Forskningsgruppen «Genome and epigenome regulation in embryo developement, ageing 
and disease» 
Gruppeleder: John Arne Dahl. 
Lenke til nettsted: https://www.ous-research.no/dahl/ 
 
Forskningsgruppen jobber med å forstå reguleringen av genomet og epigenomet i in vivo 
nøkkelsystemer som oocyttmodning, embryoutvikling, aldring og kreft. Våre oocyttstudier lar oss 
undersøke  ”genome silencing” og arv av epigenetiske faktorer. Tidlig embryoutvikling tilbyr et 
system for å forstå genomaktivering. Aldring og kreft innebærer feil i reguleringen av genomet og 
epigenomet. Ved å bygge opp innsikt på tvers av disse biologiske systemene vil vi avdekke ny 
kunnskap for å kunne forstå både korrekt regulering av genomet og epigenomet, og feil i denne 
reguleringen.   
 
Vår kartlegging av histonkoden i eggceller fra mus har ført til at vi oppdaget et helt unikt program 
som kun finnes i eggceller. Dette nyoppdagede programmet i eggceller og overføring gjennom arv til 
neste generasjon er absolutt nødvendig for dannelsen av et nytt individ. Våre grunnleggende 
oppdagelser ble gjort i mus og vi jobber nå videre med studier av eggceller fra andre arter og fra 
mennesker. Vi gjør også mekanistiske studier for dypere forståelse av eggcelleprogrammet.   
 
Aldringsrelaterte prosjekter har fokus på stamcellealdring og ”rejuvenation”/foryngelse etter 
blodstamcelletransplantasjon og ved kreft. Vi har en spesiell interesse for mekanismene bak aldring 
og ”rejuvenation”.  
 

Forskningsgruppen «Regulering og reparasjon av genomet» 
Gruppeleder: Arne Klungland. 
Lenke til nettsted: http://www.ous-research.no/klungland/ 
 
Forskningsgruppens hovedfokus har vært å identifisere og karakterisere nye mekanismer for 
dynamiske modifikasjoner på histoner og RNA som regulerer genuttrykk. I vår videre forskning 
ønsker vi å forstå hvordan disse endringene i genuttrykk påvirker stabiliteten av genomet, både på 
enkeltbasenivå og kromosomnivå. Vi er spesielt interessert i å forstå hvordan endringer i gen- 
regulering og genomstabilitet kan påvirke kjønnsceller og det tidlige embryo. Våre prosjekter vil 
dermed bli en integrert del av «Centre for Embryology and Healthy Development», et nytt senter for 
fremragende forskning som starter 1. juli 2023.  
 
Forskningsprosjektene våre er i stor grad basert på å identifisere rollen til enkeltgener ved at vi 
studerer genetiske mutasjoner i modellorganismer. De muterte genene affiserer post-
translasjonelle/-transkripsjonelle modifikasjoner på proteiner og RNA, samt DNA-reparasjon og 
genomstabilitet. Sammen med våre samarbeidspartnere studerer vi disse modellene med metoder 
som spenner fra biokjemi til genetikk og sykdoms- og atferdsstudier. Vi har de siste årene hatt 
hovedfokus på studier av dynamiske post-transkripsjonelle modifikasjoner på RNA.  

https://www.ous-research.no/dahl/
http://www.ous-research.no/klungland/
http://www.ous-research.no/klungland/
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Vår gruppe er samlokalisert med syv forskningsgrupper som fokuserer sin forskning omkring DNA-
reparasjon, DNA-regulering, epigenetikk og deres rolle i sykdom. Vi har også et utstrakt samarbeid 
med internasjonale forskningsgrupper. 
 

Virologisk forskningsgruppe 
Gruppeleder: Mari Kaarbø. 
Lenke til nettsteder:  
http://ous-research.no/virology/ 
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/virologisk/index.html 
 
Forskningsgruppen består av mikrobiologer og molekylærbiologer ved OUS og UiO. Vårt fokus er 
molekylære og kliniske aspekter ved virusinfeksjoner, med spesielt fokus på humant cytomegalovirus 
(CMV), humant immunsviktvirus-type-1 (HIV-1) og grunnet den pågående pandemien, SARS-CoV-2. Vi 
ønsker å øke forståelsen av hva som skjer mellom viruset og vertscellen. 
 
Vi studerer bla. mekanismer for latens og reaktivering for CMV og HIV, samt epigenetisk- og 
transktriptomregulering av virusreplikasjon og immunrespons. Vi forsker også på sammenhenger 
mellom behandling, ulike prognostiske markører og genetisk variasjon. 
 

Forskningsgruppen «DNA replikasjon og kromosomdynamikk» 
Gruppeleder: Kirsten Skarstad. 
Lenke til nettsted: https://www.ous-research.no/skarstad/ 
 
Forskningsgruppen arbeider med studier av DNA replikasjon, reparasjon av kollapsede 
replikasjonsgafler, organisering av DNA, kontroll av cellesyklus og stresskontroll i Escherichia coli. 
Kollaps av replikasjonsgafler fører ofte til genom ustabilitet og øker sannsynligheten for utvikling av 
antibiotikaresistens. Målet er å forstå molekylære mekanismer i E. coli, for så videre å bidra til 
bekjempelse av resistensutvikling i patogene bakterier og definere nye mål for nye typer antibiotika 
og adjuvanter. 

Forskningsgruppen “Cellular responses to DNA damage” 
Gruppeleder: Magnar Bjørås. 
Lenke til nettsted: http://www.ous-research.no/bjoras/ 
 
Cellenes arveanlegg blir kontinuerlig eksponert for fysiske (stråling), kjemiske og biologiske agens 
som resulterer i endringer i den kjemiske strukturen til DNA. Intracellulære reaktive metabolitter 
som reaktivt oksygen og alkylerende stoffer er forbindelser som introduserer endringer (mutasjoner) 
i arveanleggene.  
 
Forskningsgruppens hovedfokus er å studere reparasjon av endogene DNA skader og epigenetiske 
modifikasjoner. På celle- og organismenivå 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. 
 

Prosjektgrupper 
Prosjektgrupper er små grupper som ledes av forskere som har vunnet karriereutviklingsstipend eller 
annen ekstern finansiering til et uavhengig prosjekt. Vi hadde 5 prosjektgrupper i 2022. 

http://ous-research.no/virology/
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/virologisk/index.html
https://www.ous-research.no/skarstad/
http://www.ous-research.no/bjoras/
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Glioblastom gruppen 

PI: Deo Prakash Pandey. 
Vi studerer molekylære mekanismer som bidrar til kreft og hvordan vi kan utnytte denne forståelsen 
til å identifisere og karakterisere nye angrepspunkter for målrettet behandling. 
Lenke til nettsted: https://www.ous-research.no/pandey/ 
 

Oligodendrocytt gruppen 
PI: Johanne Egge Rinholm. 
Vi studerer samspillet mellom oligodendrocytter og nevroner i den friske hjernen og deres rolle i 
celleskade og reparasjon ved sykdom. 
Lenke til nettsted: https://www.ous-research.no/rinholm/ 
 

Stamcelle Dynamikk og RNA regulering  
PI: Adam Filipzyk. 
Vi studerer hvordan dynamisk avsetning av N6-metyladenosin (m6A) modifikasjoner på messenger 
RNA (mRNA) regulerer pluripotens i embryonale stamceller. 
Lenke til nettsted: https://www.ous-research.no/filipczyk/ 

 

Andreas Matussek’s prosjektgruppe  
Fokus for våre forskningsaktiviteter er innen klinisk mikrobiologi og infeksjonskontroll med mål om å 
optimere diagnostikk, forutsi sykdomspotensialet til patogener, minimere spredning og forhindre 
utbrudd. 
Lenke til nettsted: https://www.ous-research.no/matussek 
 

Sopp og bakterieinfeksjoner 
Jørgen Vidershøj Bjørnholt. 
Vi studerer molekylær epidemiologi og antimikrobiell resistens ved sopp- og bakterieinfeksjoner. 
 

Mikrobiologi ved andre sykehus, tilknyttet ved UiO-stillinger 
Truls Leegaard, overlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Divisjon for diagnostikk og 
teknologi, Akershus universitetssykehus (Ahus). Førsteamanuensis, Medisinsk mikrobiologi, UiO.  
Forskningsinteresser er klinisk mikrobiologisk forskning i samarbeid med kliniske avdelinger og 
utprøving av nye teknikker. 
 
Kirsten Gravingen, smittevernoverlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Divisjon for 
diagnostikk og teknologi, Akershus universitetssykehus (Ahus). Førsteamanuensis, Smittevern, UiO. 
Forskningsinteresser er smittevern i samarbeid med kliniske avdelinger, utbruddsoppklaring, 
infeksjonsovervåking, antibiotikaresistens og -bruk, seksuelt overførte infeksjoner. 
 
Medlemmer av forskningsgruppen: Mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Ahus. Forskningsgruppen 
består av medarbeidere fra både Avdeling for mikrobiologi og smittevern og Avdeling for 
infeksjonsmedisin på Ahus.  
Lenker til nettsteder: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/infeksjonsmedisin-og-
mikrobiologi-ahus/index.html,  Truls Michael Leegaard - Institutt for klinisk medisin (uio.no) og 
Kirsten Midttun Gravningen - Institutt for klinisk medisin (uio.no)   

https://www.ous-research.no/pandey/
https://www.ous-research.no/rinholm/
https://www.ous-research.no/filipczyk/
https://www.ous-research.no/matussek
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/infeksjonsmedisin-og-mikrobiologi-ahus/index.html
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/infeksjonsmedisin-og-mikrobiologi-ahus/index.html
https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/trulsl/index.html
https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/kirstmg/
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Publikasjoner 
Publikasjons år basert på første offentliggjøring (på nett eller trykket). Sortert på førsteforfatter. 
Forfattere ved MIK er uthevet. 
Inkluderer tidsskriftpublikasjoner, rapporter, bøker, deler av bøker, totalt 115 i 2022 (107 i 2021). 
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2021;43:101253. 
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than SARS-CoV-2 amongst hospitalised children in Oslo, Norway during the Covid-19 pandemic 2020-
2021. J Clin Virol Plus 2021;2:100060. 
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Avershina E, Frye SA, Ali J, Taxt AM, Ahmad R. Ultrafast and Cost-Effective Pathogen Identification 
and Resistance Gene Detection in a Clinical Setting Using Nanopore Flongle Sequencing. Front 
Microbiol 2022;13:822402. 

Aziz AB, Øverbø J, Dudman S, Julin CH, Kwon YJG, Jahan Y, Ali M, Dembinski JL. Hepatitis E Virus 
(HEV) Synopsis: General Aspects and Focus on Bangladesh. Viruses 2022;15. 

Bai X, Narayanan A, Skagerberg M, Ceña-Diez R, Giske CG, Strålin K, Sönnerborg A. Characterization 
of the Upper Respiratory Bacterial Microbiome in Critically Ill COVID-19 Patients. Biomedicines 
2022;10. 
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A. Comparative Genomics of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Strains Isolated from Pediatric 
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Profiling of Mycobacterium tuberculosis Cells Exposed to Nitrosative Stress. ACS Omega 2022;7:3470-
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Strategidokument  

Avdeling for mikrobiologi skal: 

 levere mikrobiologiske laboratorietjenester av høy kvalitet med riktig og forutsigbar svartid 
tilpasset pasientens behov  

 bruke sin fagkompetanse i kontakt med rekvirentene for å understøtte pasientenes behov 

 bidra til fornuftig bruk av antibiotika, delta i antibiotika styringsprogrammet og rapportere på 
antibiotikaresistens 

 ha ett godt og funksjonelt laboratorieinformasjonssystem med laboratorienær forvaltning og 
andre relevante IKT-systemer som forenkler arbeidet og sikrer korrekt rekvirering og besvarelse 
med størst mulig grad av pasientsikkerhet 

Avdeling for mikrobiologi skal: 

 være en attraktiv og faglig utfordrende arbeidsplass med aktive medarbeidere som samarbeider 
godt, også på tvers av enheter  

 ha tilstrekkelig og kompetent personell til å ivareta avdelingens oppgaver  

 ha ledere og ansatte med god kompetanse og bevissthet om arbeidsmiljøet 

 ha engasjerte ledere og medvirkende ansatte som slutter opp om de endringsprosesser vi til 
enhver tid står i 

 ha en kultur der vi viser hverandre gjensidig respekt, aksepterer ulike meninger og er lojale til 
beslutninger som fattes  
 
 

Avdeling for mikrobiologi skal: 

 kontinuerlig arbeide for å opprettholde og øke kompetansen blant avdelingens ansatte  

 være nasjonalt ledende i å utvikle og ta i bruk nye diagnostiske metoder 

 sikre at egenutviklede analyser, medier og reagenser imøtekommer krav i IVDD/IVDR 

 drive fremragende undervisning, basalforskning og translasjonsforskning  

 ha et tett og integrert samarbeid med UiO, Oslo Met og andre institusjoner 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 i og utenfor OUS 

 ha medarbeidere som er aktive bidragsytere i regionale, nasjonale og internasjonale faglige fora 

 ivareta og forbedre tildelte nasjonale referansefunksjoner 

 bidra til å opprettholde mikrobiologisk beredskap i OUS ved infeksjonsutbrudd og pandemier

Vi tar utgangspunkt i pasientenes perspektiv 
 

Oslo universitetssykehus er en attraktiv arbeidsplass og har et arbeidsmiljø preget av 
tillit, åpenhet og respekt 

 
 

Vi er et lærende og skapende universitetssykehus 

 
 

Oslo universitetssykehus er en god samarbeidspartner som tar samfunnsansvar 
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