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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, undersøke effekten av 
antimikrobielle midler (resistensbestemmelse), utvikle nye diagnostiske metoder, delta i 
konsulentvirksomhet på de kliniske avdelingene og overfor andre rekvirenter og 
infeksjonsteste blod og organgivere til transplantasjon. Forskningsvirksomheten, som er 
betydelig, omfatter både basal biologisk forskning og translasjonsforskning. 
Basalforskningen er særlig knyttet til DNA-reparasjon, genomstabilitet og horisontal 
genoverføring. Translasjonsforskningen omfatter studier av antibiotikaresistens, spesielt hos 
bakterier og sopp og patogenese ved bl a 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. 
 
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 12,8 % fra 2015, dette skyldes 
hovedsakelig overtakelse av veneriaprøver som rekvireres fra Olafiaklinikken og enkelte 
andre rekvirenter. For øvrig er det en økning i bakteriologiske og virologiske analyser utført i 
prøver fra inneliggende pasienter, men en reduksjon i serologiske prøver fra polikliniske 
pasienter.  
 
Avdelingen følger forekomsten av resistente mikroorganismer og utgir en årlig rapport over 
antibiotikaresistens ved OUS, se OUS internettsider: 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering 
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Fredrik Müller 
Avdelingsleder 

Avdelingens visjon: 
«Avdelingen skal være internasjonalt ledende 

innen mikrobiologisk diagnostikk, forskning og 
formidling». 



Avdelingen har arbeidet med følgende større saker i løpet av 2016:  
 Utvidet åpningstid 
 Raskere blodkulturdiagnostikk 
 Utvidet tilbud hurtigdiagnostikk 
 Harmonisering av mykobakteriediagnostikk 
 Startet arbeid med felles brukerhåndbok (laboratoriehåndbok) 
 Laget visjon og strategidokument for avdelingen 
 Deltatt i planlegging av antibiotikastyringsprogram ved OUS 
 Etablert avtaler med Lovisenberg og Diakonhjemmet 
 Etablert bred diagnostikk ved seksuelt overførbare infeksjoner 
 Deltatt i utarbeidelse og innføring av ny studieordning på medisin 
 Sikret midler til forskning på antibiotikaresistens 
 
 
      Antall kliniske analyser utført ved Avdeling for mikrobiologi 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ca 51 % av avdelingens analyser er polikliniske og fra innlagte pasienter ved andre sykehus. 
Infeksjonstesting av blodgivere i 2016 utgjorde 154 861 analyser. Totalt var det en økning i 
analysetall på 12.8 % fra 2015. I 2015 ble det utført 952 472 analyser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inneligende Polikliniske * Blodgivere Total pr enhet Totalt pr seksjon Avdeling

Enhet for bakteriologi

Ullevål

127 235 147 326 274 561

Enhet for bakteriologi

Rikshospitalet

  92 470   38 628 131 098

Seksjon for bakteriologi 219 705 185 954 405 659

Enhet for virologi og

infeksjonsimmunologi

  50 277   49 517   99 794

Enhet for serologi   30 066 181 395 154 861 366 322

Enhet for

molekylærdiagnostikk og virologi

  71 549 131 383 202 932

Seksjon for

molekylærdiagnostikkvirologi og serologi

151 892 362 295 669 048

Total antall analyser

Mikrobiologisk avdelingen i 2016

371 597 545 249 154 861 1 074 707

*Omfatter også analyser utført i prøver mottatt fra pasienter som er inneliggende ved andre sykehus.
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       Busjett og regnskap 2016 (OUS-midler) 
 

 

 

 

 

Seksjon for forskning hadde et budsjett på til sammen ca 77,2 mill kr. Herav 13,8 mill kr 
interne OUS-midler (inngår i tabell over) og en ekstern finansiering på 63,4 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 2016 

Avdelingsleder  
1 lederassistent og 0,5 rådgiver i stab 
8 seksjonsledere 
8 enhetsledere (en overlege gått over i enhetslederstilling nyopprettet enhet i 2016) 
154 stillinger tilknyttet diagnostikk og produksjon (4,5 nye stillinger i 2016) 
Ca. 80 stillinger tilknyttet forskning 
 
 
      UiO stillinger tilknyttet MIK 

Avdelingsleder 20% 
Undervisningsleder / forskningsleder 100% 
2 ingeniører innen undervisning(4x50%) 
3 professor emeritus 
3 førsteamanuensis 20% 
1 førsteamanuensis 50% 
2 forskningsledere 20% 
3 forskningsingeniører 100% 
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Budsjett Regnskap Avvik

Driftsinntekter 209 079 226 320 17 241

Driftutgifter 209 079 210 069     -990

Driftsresultat 16 251

Alle tall er i mill kr.



      Organisasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*: Avdelingsleder har ansvar for både OUS- og UiO-funksjonene innen avdelingen. 
**: MED har fag- og personalansvar for leger ved RH. Fag- og personalansvar for leger ved US er delegert til 
enhetsleder. 
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      Seksjon for kvalitet, IT og driftstøtte 

      Seksjonsleder: Espen Kibsgård  
      Øvrige stillinger: 1 ingeniør, 3 spesialbioingeniører  
 
Seksjonens hovedoppgaver er å lede kvalitetssikringsarbeidet og vedlikeholde avdelingens 
kvalitetsstyringssystem, koordinere avdelingens HMS-arbeid og følge opp samarbeidet med 
Medisinsk Teknologisk Virksomhetsområde (MTV). I tillegg er seksjonen ansvarlig for å 
koordinere generelle driftssaker (bygning, renhold, heiser, kontor, låsing) ved begge 
lokaliteter, og har det overordnede ansvaret for oppfølging av avdelingens IT-systemer og 
beredskap.  
 
I 2016 var omlegging til ny IKT-plattform med et mer moderne operativsystem (Windows 7), 
innføring av sikker print, videreføring av elektronisk rekvirering, og oppstart av elektronisk 
svaroverføring til andre Helseforetak i Helse Sør-Øst noen av de største prosjektene 
seksjonen var involvert i. En stadig større andel av avdelingens prøver kan nå rekvireres 
elektronisk, og andelen mottakere som kan motta elektroniske prøvesvar øker jevnt. Arbeidet 
med å bredde muligheten for elektronisk rekvirering og svaroverføring vil videreføres i 2017 
gjennom blant annet innføring av IHR (interaktiv henvisning og rekvirering) og bredding av 
svaroverføring fra Helseforetak til Helseforetak innen Helse Sør-Øst. 
 
På kvalitetssikringssiden har hovedfokuset til seksjonen vært å opprettholde, vedlikeholde og 
videreutvikle avdelingens kvalitetssikringssystem i henhold til krav angitt i ISO 15189, ISO 
13485 og andre gjeldende forskrifter, lover og kravdokumenter. Samtidig pågår det et 
kontinuerlig arbeid for å sikre at etablerte rutiner er godt implementert i alle avdelingens 
enheter. Arbeidet med å CE-merke avdelingens egenutviklede analyser er påbegynt, og 
videreføres til 2017. Det sammen gjelder etablering av system for kvalitetskontroll av 
svarvisning i eksterne rekvirenters mottakersystem. 
 
 
      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 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. 
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      Seksjon for felles eksternt prøvemottak  

      Seksjonsleder: Dora Haugenes 
      Øvrige stillinger; 2 spesialbioingeniører, 2 ingeniør, 1,5 bioingeniører og 8 
      sekretærer/helsesekretærer 
 
Seksjonen ligger i bygg 25 på Ullevål og mottar, kontrollerer og registrerer prøver til Avdeling 
for mikrobiologi og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, både prøver fra 
eksterne rekvirenter og fra interne rekvirenter ved OUS. 
Seksjonen jobber i tre laboratoriedatasystem (Swisslab, Unilab og Prosang). 
 
I 2016 mottok seksjonen rekvisisjoner og prøver tilhørende 573671 mikrobiologiske 
analyser. 
 
Det har vært en stor økning i prøver til veneriadiagnostikk i 2016, og disse prøvene 
registreres/mottaksregistreres og klistres ved seksjonen. På slutten av 2016 mottok 
seksjonen også de første elektronisk rekvirerte prøvene fra primærhelsetjenesten (IHR). 
 
Alle prøver til Enhet for Allergi og autoantistoffer registreres og fordeles i sekundærrør ved 
seksjonen. I 2016 mottok seksjonen prøver tilhørende 475671 analyser til medisinsk 
immunologi, hvorav 29855 fecesprøver til analysen Calprotectin. 13777 prøver til 
Transplantasjonsimmunologi og Cellelab på RH ble mottatt og registrert ved seksjonen , og 
12693 svangerskapsprøver til Blodbanken i Oslo ble mottatt og registrert. 
  
 
      Seksjon for Molekylærdiagnostikk, Virologi og Serologi (MVS)  

      Seksjonsleder: Jane Glende 
      Seksjonen har tre enheter og til sammen 38 stillinger.  
 
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi (MoV)  
Enhetsleder: Kirsti Jakobsen 
Øvrige stillinger: 1 overingeniør, 5 spesialbioingeniører, 6,5 bioingeniører 
 
Enheten opplevde en tidlig og stor influensasesong på slutten av 2016. For å gi raskere svar 
til avdelingene på sykehuset ble det satt inn ekstra ressurser både på ettermiddager og helg. 
Sammenliknet med 2015 har antallet analyser utført på inneliggende pasienter i OUS økt 
med > 35 %. 
 
Enhet for serologi (Sero)  
Enhetsleder: Mona Elisabeth Olsen 
Øvrige stillinger: 4 spesialbioingeniører, 8,5 bioingeniører 
 
Enheten opplever en nedgang i antall prøver fra primærhelsetjenesten, men økning på 
inneliggende prøver. Enheten har utvidet repertoaret for HIV diagnostikk, ved å ta i bruk en 
«hurtigtest» for HIV As, som sammen med primærtesten kan gi raskere avklaring for 
rekvirenten. 
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Enhet for virologi og infeksjonsimmunolgi (VIM)  
Enhetsleder: Tone Berge 
Øvrige stillinger: 6 spesialbioingeniører, 3 bioingeniører 
 
Enheten har hatt en økning i spesialanalyser i 2016. Gjelder særlig de kvantitative PCR 
analysene, men også for påvisning av Aspergillus galaktomannan antigen. Det er ikke tatt opp 
nye analyser ved enheten i 2016, mest på grunn av manglende IKT støtte, men også på grunn 
av ressursmangel på lab. Enheten ble tilført 0,5 stilling og håper å kunne tilby beta-glucan 
analysen i 2017. 
 
Seksjonen har i 2016 hatt en stor økning i antall analyser. I 2016 har det vært analysert 
669.048 analyser mot 576.510 i 2015. En økning på 16 %. Økningen er i hovedsak på utvidet 
veneriadiagnostikk. Det ble i denne forbindelse opprettet en ny spesialbioingeniør stilling på 
MoV. 
 
 
Referansefunksjoner for Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus og HIV er underlagt seksjonen. 
 
Seksjonen har i 2016 publisert 1 poster. Flere ansatte hadde innlegg på 
Bioingeniørkongressen i juni. Det har også vært innlegg fra seksjonen på andre kongresser, 
konferanser og fagmøter. 
 
 
      Seksjon for bakteriologi 

      Seksjonsleder: Heidi Barbøl Langaas 
      Seksjonen har tre enheter og til sammen 61 stillinger. 
 
Bakteriologiske enheter, Ullevål (BAKUL 1 og 2)  
Enhetsleder: Guri Mugaas og Wibeke Lunde 
Øvrige stillinger: 1 overingeniør, 11 spesialbioingeniører og 27,5 bioingeniører 
 
Enheten utvidet i 2016 åpningstiden til kl. 08.00 – 22.00 på hverdager og kl.08.00-15.30 
helg/helligdager. 
 
Instrumentet FilmArray er tatt i bruk for påvisning av bakterier og sopp i spinalvæske på 
vakt, noe som har vist seg gir raske svar til kritisk syke pasienter.    
 
WASP utsædsmaskin benyttes til uriner og MRSA utsæd, og ytterligere utvidet bruk 
planlegges videre. Dette året har også alle avlesningsplasser blitt papirløse, inkludert for 
blodkultur og fæces. Blodkultursatellitt i akuttmottaket har fått ytterligere utvidet bruk; fra 
høsten 2016 blir blodkulturer satt i skap hele døgnet. Leishmania PCR er en ny analyse som 
ble innført i 2016. På personal siden er en bioingeniørstilling omgjort til 
spesialbioingeniørstilling med ansvar for IKT, og en bioingeniørstilling er omgjort til 
overingeniør/bioingeniør for å styrke molekylærkompetansen ved enheten. I tillegg fikk 
enheten to nye bioingeniørstillinger og 15 bioingeniører endret turnus fra 37,5 timer per uke 
til 35,5 timer per uke i forbindelse med utvidet åpningstid. 
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Lokalisasjon Analyse Antall

Ullevål Aerob blodkultur 17 266

Anaerob blodkultur 15 984

Soppdyrkning blodkultur   1 268

MRSA 25 359

Rikshospitalet Aerob blodkultur   6 943

Anaerob blodkultur   5 816

Soppdyrkning blodkultur   4 018

MRSA   4 732

Bakteriologisk enhet, Rikshospitalet (BAKR) 
Enhetsleder: Marit Hektoen Bruun 
Øvrige stillinger: 8 spesialbioingeniører, 7,5 bioingeniører, 1 laborant og 1 sekretær 
 
Enheten la ned mye arbeid i forsøk på å få til en utvidelse av åpningstiden til kl. 17.00. Dette 
er en målsetning som videreføres inn i 2017. Stammebanken, med unntak av mykobakterier, 
er flyttet til Seksjon for kontroll og produksjon. Det har vært mye fokus på opplæring av 
bioingeniører og forbedringsarbeid.  
 
Seksjonen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale fra pasienter innlagt i 
Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten samt noen nasjonale funksjoner. 
Det ble i 2016 totalt utført 408 556 analyser. Molekylære analyser hadde en økning på ca. 20 
% på enheten ved Rikshospitalet sammenlignet med året før, mens man ved på Ullevål hadde 
en markant økning i antall prøver til gonokokkundersøkelse.  
Det er etablert månedlig fellesundervisning med temaer innen bakteriologi for hele 
seksjonen. Det har vært overgang fra blodkulturer i glassflasker til plastflasker ved OUS og 
MRSA transportmedium er harmonisert. PCR instrument, Cobas Taqman 48, er skiftet ut ved 
TB laboratoriet ved begge enheter. Det pågår også et harmoniseringsarbeid for skåler og i 
2016 ble CLAT og TCLA skålene til gonokokkdyrkning harmonisert. Flere bioingeniører har 
holdt faglige innlegg på kongresser, konferanser og fagmøter i 2016.  
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 2016: 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/laboratorietjenester/mikrobiologi/antibiotikaresistens-arsrapportering 
 
Blodkultur –og MRSA statistikk for 2016: 
 
 
 
 
 
 
Blodkultur –og MRSA statistikk fordelt på lokalisasjon: 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse Antall

Aerob blodkultur 24 209

Anaerob blodkultur 21 800

Soppdyrkning blodkultur   5 286

MRSA 30 091
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      Seksjon for utvikling 

                                            Seksjonsleder: Mona Holberg-Petersen 
                                            Øvrige stillinger: 
                                            6 molekylærbiologer (2 i 50%) 
                                            3 spesialbioingeniør 
                                             
 
 
 
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 er også sentrale oppgaver. 
Seksjonen utfører enkelte gen-baserte analyser; påvisning av sopp (ITS/D1D2), bakterier 
(16S), M. tuberculosis-, Aspergillus-, CMV-, og HIV-resistensmutasjoner, og HIV-tropisme med 
sekvensering, samt PCR-påvisning av meningokokker inkludert serogruppe, pneumokokker, 
H. influenzae, GBS, L. monocytogenes, E. coli, van-A/-B gen, malaria, Leishmania spp., 
Schistosoma spp. og B. anthracis. 
 
PCR-analyser for påvisning av M. genitalium macrolidresistens, Enterovirus D68, 
Parotittvirus, Schistosoma spp, og Enterovirus med MGB-probe ble ferdigutviklet og satt i 
rutinedrift. Maldi-tof metode for identifikasjon av muggsopp er klar for rutinedrift, de 
kommersielle analysene FilmArray ME (meningitt/encefalitt) panel og Genexpert C. difficile 
ble verifisert, diverse PCR-analyser ble overført til nytt PCR-instrument (fra Roche LC 2.0 til 
LC480II) og MBT Galaxy Appliseringsrobot for klargjøring av prøver til Maldi-tof 
undersøkelse ble testet. Seksjonen har deltatt i følgende prosjekter: Utvidet molekylær 
fæcesdiagnostikk, CE-merking av in house analysereagenser, Organisering av mikrobiologisk 
pasient-nær analysering (PNA) innen OUS, og diverse IT-prosjekter. 
 
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. Andre utviklings-prosjekter er forbedring av dermatofytt PCR, 
identifikasjon av mykobakterier med Maldi-tof, genotyping av Enterovirus A71, påvisning av  
bfp-genet ved PCR (skille mellom typiske og atypiske EPEC), gen-analyse 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 samarbeider med andre avdelinger i forskningsprosjektene; Sero- og pilustyping 
av gruppe B streptokokker fra fødende, 16S-dypsekvensering av fæcesprøver fra kvinner med 
hyperemesis gravidarum, og Påvisning av bakterier fra mellomvirvelskiver hos pasienter med 
ryggsmerter og «modic changes». 
 
Seksjonens ansatte er medforfattere på 4 artikler, publisert 2 postere og holdt 29 innlegg på 
konferanser og fagmøter. 
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      Seksjon for kontroll og produksjon 

                                            Seksjonsleder: Ingun Ytterhaug 
                                            Enhetsleder: Rolf Hugo Jespersen 
                                            Øvrige stillinger: 
                                            2 avdelingsingeniører 
                                            1 spesialbioingeniør 
                                            4 laboranter 
                                            12 laboratorieassistenter (hvorav to i 50%) 
                                            1 ingeniør i 50% stilling 
 
 
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 meste av det som produseres blir CE merket.  
 
Det ble i 2016 produsert ca 780 000 skåler og ca 200 000 flasker og rør. Dette er omtrent på 
nivå med det som ble produsert i 2015. 
Seksjonen er sertifisert etter ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012. 
 
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. 
 
Seksjonen har også ansvar for dekontaminasjon, smitteavfallshåndtering og destruksjon ved 
avdelingene MIK og IMM med satellitt lokasjon på Hausmannsgate. 
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      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. NRMM er en del av Helse Sør Øst sitt regionale nettverk "Invasive fungal 
infections: epidemiology, resistance mechanisms and host-pathogen interactions". 
Referanselaboratoriet utfører undersøkelser på prøver og soppisolater tilsendt fra andre 
laboratorier og på prøver fra OUS Rikshospitalet. Vi samarbeider med Bakteriologisk enhet 
og Enhet for infeksjonsserologi og virologi på Rikshospitalet og Utviklingsseksjonen 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. Referanselaboratoriet har nært 
forskningssamarbeid med Regionalt forskningsnettverk for sopp-infeksjoner i HelseSør-Øst 
ledet av Peter Gaustad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cytomegalovirus-referansefunskjon har som mål å utvikle og validere metoder for påvisning 
av virus i ulike prøvematerialer, tidfesting av infeksjon hos gravide, påvisning av resistens 
mot antivirale midler, måling humoral og cellememediert immunitet samt kunnskapsbasert 
rådgiving. I 2015 har vi spesielt vektlagt påvisning av cytomegalovirusinfeksjon hos gravide, 
fostre og nyfødte. 
 
 
 
 
 

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

Utvalgte analyser Antall i 2016

Soppisolat til referanseundersøkelse    489 hvorav 248 fra blodkultur

Aspergillus -antigen (galaktomannan) 2 543

Spesifikke sopp PCR (Aspergillus sp/A.fumigatus /Mucoralis sp) 2 265

DermatofyttPCR    842

Soppsekvenseringer direkte på prøvematerialet    395

Pneumocystis jirovecii  PCR 1 255

PCP-IF mikroskopi    218

Calcofluorwhite mikroskopi    169

Presipiterende antistoff mot ulike sopparter    227

Kryptokokkantigen    163

Utvalgte CMV analyser Antall i 2016

CMV-PCR i blod 17 638

CMV-PCR i andre materialer   1 295

CMV-PCR i fostervann        24

CMV-PCR på filterpapir fra Nyfødte        47

CMV-IgG aviditet hos gravide        29

CMV-resistens      221
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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 andre 
oppgaver ved avdelingen. 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. 
 
Utførte rutineanalyser 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Antall analyser utført i 2016

(%-vis endring fra 2015)

Ag/As EIA kombinasjonstest 31 785 (2%)

Ag/As EIA kombinasjonstest (gravide)   9 163

Ag/As EIA kombinasjonstest (blodgivere) 39 861 (1%)

HIV-1 Ag-test        45 (22%)

Western blot      418 (-17%)

Supplerende As-konfirmasjonstest (Geenius)      487

HIV-2 Western blot (New LAV blot)          4

Provirus HIV-1 DNA      239

Provirus HIV-2 DNA          1

HIV-1 RNA kvantitering   6 547 (5%)

HIV-1 Resistensundersøkelser (Revers transkriptase- og proteasehemmere)      371 (32%)

HIV-1 Resistensundersøkelser (Integrasehemmere)        38 (-14%)

HIV-1 co-reseptor tropisme          2

HIV-1 hurtigtest          0

Kvalitativ HIV RNA PCR HIV-1          6

Kvalitativ HIV RNA PCR HIV-2          8

Analyse
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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 evt smitte av foster. 
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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Utvalgte analyser Antall i 2016

Dyrkning     693

Toksinspesifikke PCR     599

PCR ribotyping     602

Undersøkelser i 2016 Antall i 2016

Toxo-IgG 3 364

Toxo-IgM 1 633

Toxo-IgA      49

Toxo-IgG aviditet    341

Toxo-PCR    262



 
 
 
 
 
 
 
 
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 som er under innføring fordrer at undervisningen i tillegg 
til å være forskningsbasert oppdatert, fag-integrert og problemløsende også skal være klinisk 
rettet og studentaktiviserende. Derfor lager nå MIK mange nye seminarer, kurs, 
gruppeundervisning og TBL og er engasjert i modul 1-3 og modul 6-8. Spesilet bør det 
fremheves at Modul 3 omfatter flere helt nye kurs. Her er det viktig å lage nye læringsverktøy 
og presentasjonsmateriell. Samtidig løper den gamle studieplanen Oslo96 til våren 2017 og 
det er 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) samt digital eksamen 
utvikles og videreformidles. 
 

3. Siden høst 2015 MIK har gjennomført elektronisk digital eksamen, både ordinær og konte-
eksamen, med godt hell. Den psykometriske analysen av MIK-oppgaver viser at oppgavene er 
representative og at de skjelner godt mellom studentenes prestasjoner. Derfor ble MIKs 
første oppgavesett publisert offentlig slik at studentene kan øve seg på det. Utvikling av 
digitale eksamensoppgaver er en høyspesialisert utfordring som krever stort forarbeid. Vi 
bygger nå opp en stor bank av nye eksamensoppgaver. 
 

4. Gradert karakterskala skal gjeninnføres i profesjonsstudiet medisin fra høst 2017. Digital 
eksamen med god psykometri er en god basis for vurdering av graderte karakterer. Dette har 
i 2016 krevet grundig forarbeid for at det skal bli et rettferdig system. 
 

5. Generelt representerer MIK undervisningstilbud 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 også internasjonale konferanser. MIK legger 
stor vekt på utadvendt informasjonsaktivitet i sin service. 
 

Leder av utdanningsutvalget MIK OUS: Karianne Wiger Gammelsrud til 01.05, deretter tok 
Andreas Lind over. 
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Undervisning 

 
Tone Tønjum 

Undervisningsleder UiO 



 
 
 
 
 
 
 
 
Seksjonen består av 10 forskningsgrupper og 3 prosjektgrupper. Vi rekrutterer PhD 
studenter og postdoctorer 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 forskningsfokus. 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 kjernefasiliteter ved OUS og UiO 
inkludert NORBRAIN. 
 
 
Nyttig info (men noe gammel): http://www.ous-research.no/home/microbiology/Staff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Forskning 

 
Arne Klungland 
Seksjonsleder 



Virologisk forskningsgruppe er et samarbeid mellom klinikere og 
forskere ved OUS. Vårt fokus er molekylære og kliniske aspekter ved 
humant cytomegalovirus(CMV)- og humant immunsviktvirus-type-
1(HIV)-infeksjoner. 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 
for 
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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. 
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, 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 

                                             
 
 
                                             
                                             
 
 
forsker også på sammenhenger mellom behandling, ulike prognostiske markører og genetisk 
variasjon ved HIV-infeksjon. 
Link til OUS nettside: http://ous-research.no/virology/ 
 



      Parasitter-Bakt-Sopp blir PBS! 

Forskningsgruppen Bakt-Sopp-Parasitter (PBS) ble i 2016 etablert som en ressurs for å 
stimulere og fremme forskning ved MIK og har avholdt felles faglige- og informasjonsmøter 
ved OUS på RH, Ullevål og 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. Målet er å fremme god forskningskultur, drive fremragende forskning og 
pasientbehandling, og bidra til fremragende forskerutdanning og rekruttering av 
forskertalenter. 
 
Derfor tok PBS initiativ for 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. PBS-aktiviteter søkes samordnet med 
TTA, slik at de har felles faglige- og informasjonsmøter (med pizza) alternerende på RH, 
Ullevål og DM henholdsvis den 14.8, 25.10 og 14.12. 
 
 
      DNA replikasjon og kromosomdynamikk 

      Gruppeleder: Kirsten Skarstad 
 
Kom til MIK fra Radiumhospitalet i September. Forskningsgruppen arbeider med studier av  
DNA replikasjon, reparasjon av kollapsede replikasjonsgafler, organisering av DNA og kontoll 
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 og definisjon 
av nye mål for nye typer antibiotika. 
 
 
      Dynamic Responses to Stress, and Development of Novel Treatment for Leukemia 

                                                                                           Group leader: Jorrit Enserink 

                                                                                           Group Enserink lab. From left to right: 

                                                                                           Helene Knævelsrud, Aurélie Nguéa,  

                                                                                           Pilar Ayuda, Carmen Herrera, Dagim Tadele,  

                                                                                           Pierre Chymkowitch, Nacho Garcia,  

                                                                                           Beibei Zhang, Joe Robertson, 

                                                                                           Laure Piechaczyk and Jorrit Enserink 

                                                                                            
Gruppen var i MIK fram til November. The research group focuses on both basic and 
translational research. Our basic research projects are aimed at understanding the molecular 
mechanisms that promote cell survival during stress, such as nutrient stress as well as stress 
resulting from exposure of cells to anticancer drugs. Our translational research exploits the 
knowledge gained from the basic research projects with the goal of developing novel 
treatment strategies for cancer, particularly acute myeloid leukemia (AML). 
Link til OUS nettside: http://www.ous-research.no/enserink/ 
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      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/ 
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Gruppen arbeider med utvikling og anvendelse av dataverktøy for 
analyse av biologiske data. For tiden arbeider vi med utvikling av nye 
og bedre verktøy for å undersøke sammensetningen av mikrobiomer 
basert på analyse av data fra metagenomikk-prosjekter. Vi gjør også 
mutasjonsdeteksjon i HTGS-data fra musecellelinjer. I samarbeid med 
andre grupper anvender vi også avanserte bioinformatikkverktøy til å 
undersøke sekvenser og prøve å forstå molekylære mekanismer. Vi 
analyserer også proteinstrukturer involvert i DNA-reparasjon. 

 

Forskergruppens hovedfokus har vært, som tittelen sier, å øke 
forståelsen av proteiner, enzymer og mekanismer som bidrar til å 
holde DNAet 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. 

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 og utvikle ny 
intervensjon for å forebygge kreft og nevrologiske sykdommer 
assosiert genom-instabilitet forårsaket av av DNA-skader. 



      Cell signalling research group damage 

                                            Gruppeleder: Stefan Krauss  

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

 

 

      Regulation of Cellular Metabolism and Development by DNA Modifications 

                                            Prosjektgruppeleder: Adam B. Robertson 

                                            Cellular 
 
 
 
 
 
 
 
Link til OUS nettside: http://ous-research.no/home/robertson/home/13993 

 

 

      Sopp-gruppen 

                                            Gruppeleder: Peter Gaustad  

                                            Sopp-gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

Link til OUS nettside: www.mykologi.no 
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Sopp-gruppen arbeider med mikrobiologiske problemstillinger som er 
knyttet til sopp og systemiske soppinfeksjoner.  Dette er infeksjoner 
hos immunsvekkede personer. I tillegg har gruppen arbeidet innen 
bakteriologi (streptokokkinfeksjoner) og antimikrobielle midler og 
resistensutvikling. Det er et nært samarbeid med Det Nasjonale 
referanse laboratoriet i mykologi i arbeidet med å studere candidemier 
i Norge og Helse Sør-Øst sitt regionale nettverk ”Invasivefungal 
infections: epidemiology, resistance mechanisms and host-pathogen 
interactions”. 

Cellular processes involving in the metabolism of the modified cytosine 
base 5-hydroxymethylcytosine. Development of a continuous directed 
evolution platform for use in eukaryotic cells. 

Laboratoriet for celle-signalering fokuserer på Hh og Wnt/beta-
catenin-signalering i utvikling, stamceller og kreft. Laboratoriet 
studerer nå mekansimer og interaksjoner som påvirker Hh og 
Wnt/beta-catenin-signalering. Ved bruk av kjemisk biologi, utvikler 
gruppen nå former for Hh og Wnt/beta-catenin og hemmende stoffer. 



Forskningsinteresser: 
Antibiotikaresistens - bl.a. anaerobe bakterier, antibiotikasparende 
tiltak, resistente bakterier av sykehushygienisk interesse, 
epidemiologi og matematisk modellering. 
Klinisk mikrobiologisk forskning i samarbeid med kliniske avdelinger. 
forsknin 

      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: "Invasive stafylokokkinfeksjoner" i samarbeid med 
infeksjonsmedisinsk avdeling, "Pneumonier hos barn" i samarbeid med Barne og 
ungdomsavdelingen AHUS og Folkehelseinstituttet  og "Helicobacter pylori - infeksjon, 
blødning, metronidazolresistens" i samarbeid med Avdeling for gastroenterologi 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) 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. 
                                            Professor II, Medisinsk mikrobiologi, UiO. 
                                            Professoratet finansieres av Vestre Viken. 

                                            Forskningsaktiviteten 
 
 
 
mikrober i miljøet. 
2) Toxoplasma epidemiologi og diagnostikk: Prosjektet er knyttet til gravide kvinner og 
springer ut fra Kvinneklinikken ved Rikshospitalet. Materialet baseres i stor grad på 
analysedata knyttet til Mikrobiologisk avdelings referansefunksjon for Toxoplasmose. Deler 
av studien er 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.  
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Forskningsaktiviteten er 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 spredning av slike 
mi 



      TTA: Turning the Tide of Antimicrobial resistance 

Antimikrobiell resistens (AMR) er en enorm belastning for helsevesenet og 
samfunnsøkonomien som truer både lokal og global helse. Dette ønsker MIK å gjøre noe med. 
MIK bygget derfor i 2016 forskningsnettverket Turning the Tide of Antimicrobial resistance - 
TTA. Oslo universitetssykehus (OUS) lyste tidlig i 2016 ut midler til forskning knyttet til 
antibiotikaresistens som et nytt tematisk område. Basert på TTA, søkte MIK om støtte 
sammen med gode kolleger fra 7 klinikker. I juni 2016 ble TTA tildelt status som nytt OUS 
tematisk område og fikk midler, 2 mNOK per år i 5 år, for å utføre forskning på AMR. TTA er 
allerede godt i gang med forskning på resistensutvikling, overvåking, ny diagnostikk og nye 
former for behandling. For øvrig er nettverksbygging og kunnskapsdeling sentralt i TTAs 
arbeid.  
 
Sykehusledelsen ønsker, i samarbeid med UiO, å stimulere miljøer ved OUS og ved UiO til å 
arbeide med nye initiativer og konstellasjoner som kan bidra til ny kunnskap på feltet. Med 
midlene fra OUS bidrar TTA til at sykehuset støtter aktivt opp under handlingsplanen 
Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020. Forskningsmidlene som bevilges av 
OUS skal gi et grunnlag for å hevde seg i konkurransen om midler til forskning om 
antibiotikaresistens i både Forskningsrådet og EU. I juni 2016 bidro også NordForsk med 0,5 
million kroner for at TTA skulle bygge et nordisk AMR-nettverk. Senere fikk TTA støtte som 
Helse SørØst regionalt nettverk (2 mNOK per år i 3 år) og som INTPART-prosjekt ved 
Forskningsrådet (1.5 mNOK per år i 3 år). 
 
TTA-konsortiet er dannet av sterke forskningsmiljøer ved OUS, AHUS, Vestre Viken sykehus, 
UiO, FHI, K-res, UiT og internasjonale samarbeidspartnere med kompetanse innen 
mikrobiologi, infeksjonsmedisin og basal molekylærbiologi der fagpersonene utfyller 
hverandre.  
 
TTA ledes av MIK avdelingsleder Fredrik Müller med professor Tone Tønjum som nestleder. I 
TTA styringsgruppen sitter også Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Dag Berild og Pål Rongved, 
mens Jessica Lönn-Stensrud ble ansatt som koordinator i 2016 . Koordinator skal bidra sterkt 
inn mot å skrive søknader og samordne dette omfattende samarbeidsprosjektet.  
 
TTA-prosjektet adresserer spesifikke arbeidspakker delt hovedsakelig mellom de basale 
akademiske forskningsprosjektene og de mer kliniske prosjektene på sykehusene. De basale 
forskningsprosjektene fokuserer på å finne nye behandlingsformer og medikamenter samt å 
forbedre eksisterende behandling. I tillegg vil TTA etablere kliniske nettverk for å 
dokumentere nye behandlingsformer. Det jobbes blant annet med å få laget systemer og tiltak 
som kan redusere bruken av antibiotika generelt. Bedre overvåkningssystemer og utvidede 
screeningprogrammer kan bidra til dette. Det blir viktig å fokusere på hurtigdiagnostikk, for å 
få en rask identifisering 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. 
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      Ministerbesøk på MIK for å markere norsk-indisk antibiotikasamarbeid 

Statsrådene Bent Høie og Børge Brende markerte 9.desember starten på et historisk norsk-
indisk forskningssamarbeid om antibiotikaresistens. Markeringen fant sted på Mikrobiologen 
på Rikshospitalet, der begge statsrådene, professor Erlend Smeland og forskningsrådets 
direktør Arvid Hallén var til stede. 
 
Ledende forskningsmiljøer i India og Norge skal samarbeide i kampen mot en av de største 
truslene mot folkehelsen. Mange tiltak må til for å bekjempe resistensutviklingen, men som 
nesten alltid er mer kunnskap en viktig del av svaret.  
 
Regjeringen gir 40 millioner kroner til ordningen, der det stilles krav om at norske og indiske 
fag- og forskningsmiljøer skal samarbeide om søknad og gjennomføring av prosjektene. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORSKNINGSSAMARBEID: Fra venstre: Bent Høie, Arvid Hallén, Børge Brende og Erlend Smeland. 

 
 
      Olav Thon Stiftelsens støtte til forskning 2016  

Olav Thon Stiftelsen tildelte i 2016 for andre gang faglige priser til medisinsk forskning. Den 
internasjonale forskningsprisen på 5 millioner kroner ble tildelt professor Jean-Pierre 
Changeux, Institut Pasteur, Paris, Frankrike. Changeux har koblet en dyp forståelse av 
molekylers struktur og funksjon til ny innsikt i hjernens utvikling og kognitive funksjoner. 
Støtte på 10 millioner kroner hver ble tildelt tre nordiske forskningsprosjekter innen 
Alzheimers og Parkinsons sykdommer. Seminaret for prisene den 3. mars 2016 hadde 200 
deltakere og ble ledet og organisert av Genome Dynamics-gruppen ved Avdeling for 
mikrobiologi. 
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      Forskningstorget 

Turning the tide of AMR på Forskningstorget 23. og 24. september  
Arrangør: Norges forskningsråd (NFR) 
 
MIK hevder i sin visjon at formidling er særdeles viktig. Det er nødvendig med økt 
kunnskapsnivå og bevissthet om mikrobiologi blant helsepersonell, pasienter og folk flest.  
 
Tittel: Antibiotikaresistente bakterier — grensen er nådd! 
Noen bakterier holder oss i live, andre gjør oss syke. Hva er egentlig en bakterie?  
Denne standen er full av bakterier! Bli med forskerne inn i laboratoriet og møt bakterier av 
alle slag. Du kan være med å så ut bakterier, få vite hva som gjør oss syke, og hva som skjer 
når vi bruker for mye antibiotika. Idag bruker vi antibiotika for å ta knekken på de verste 
bakteriene, men det er ikke lenger alle bakterier som lar seg påvirke. Bakteriene har blitt 
motstandsdyktige eller resistente. Hva kan vi gjøre? Kom og hør hva forskerne sier om saken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Twitter 

Twitter-kontoen «@Mikrobiologen» ble startet i 2016. En kommunikasjonsstrategi ble 
utformet og en Twitter-gruppe (bestående av 2 leger og 6 bioingeniører) ble dannet. Første 
tweet ble publisert 3/2/16. Siden har avdelingen publisert over 300 tweets, twitret mer enn 
80 egne bilder og flere videosnutter fra laboratoriet. Vi har laget #LabLiv der vi rapporterer 
fra hverdagen vår på laboratoriet. Vi twitret aktivt fra konferansene ECCMID og Nordic-AST. 
Twitter ble brukt til å formidle nyheter fra avdelingen som utvidet åpningstid, ledige 
stillinger, resistensrapportering, influensaoversikt og forskningsmidler. Vi twitret positive 
holdninger om Pride, Kvinnedagen o.l. Enkelte tweets har hatt flere tusen «klikk». Viktige 
samarbeidspartnere som helseminister Bent Høie har kommentert oss på Twitter.  
 
 
 
 
 

MikrobiologenOUS 
@Mikrobiologen 
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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 

Oslo universitetssykehus skal være: 

En god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør 
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Notater 



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 


