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Historikk

• HPV-testing innført som del av Livmorhalsprogrammet i 2005

- Oppfølging av usikre (ASC-US) og lavgradige (LSIL) celleforandringer

• Utvikling av vaksine mot HPV

 Behov for klare og tydelige algoritmer og retningslinjer for HPV-testing i screening

 Behov for samlet kompetanse på ulike HPV-analyser og tester

 Folkehelseaspektet tydeligere med innføring av en eventuell vaksine

2007: Invitasjon fra Helse og omsorgsdepartementet om søknad om 

referansefunksjon for HPV

Tildelt Ahus i 2007

Begrunnelse: Sykehuset har allerede kompetanse og erfaring i påvisning og typing av HPV og 

det er etablert et forskningssamarbeid omkring dette viruset med andre institusjoner 



«Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal utføre 

undersøkelser på definerte agens på vegne av helsemyndigheter og andre 

laboratorier»

«Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal sikre høy

kvalitet på mikrobiologiske tjenester for ivaretakelse av pasienter og folkehelsen»

Offentlige nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner ble formalisert 

av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005, og er i dag regulert i

Rundskriv I-5/2013 - Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk 

mikrobiologi (regjeringen.no)

Nasjonale referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi har et landsdekkende 

ansvar. Overordnede oppgaver og de faglige og praktiske kravene til laboratoriene 

går fram av MSIS-forskriften* (lovdata.no) og rundskriv I-5/2013.

*MSIS – Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi



Referansefunksjoner mikrobiologi

AGENS ANTALL

VIRUS 12

NÆRINGSMIDDELBÅRNE BAKTERIER 8

BAKTERIELLE TOKSINER 4

LUFTVEISPATOGENER 7

ANDRE BAKTERIER 9

TOXOPLASMA 1

MEDISINSKE SOPPSYKDOMMER 1

RESISTENSGENER ANTIBIOTIKA 1

Totalt 43



Virus Ansvarlig institusjon

Influensavirus Folkehelseinstituttet 

Polio/enterovirus Folkehelseinstituttet 

Hepatittvirus (ABC)/DE Folkehelseinstituttet 

MMR Folkehelseinstituttet 

Norovirus Folkehelseinstituttet 

SARS/MERS Coronavirus Folkehelseinstituttet 

Tick-borne encephalitis (TBE) Folkehelseinstituttet 

Humant papillomavirus (HPV) Akershus universitetssykehus 

Cytomegalovirus (CMV) Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF (Rikshospitalet) 

Adenovirus Delt mellom Folkehelseinstituttet og 

Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF 

Humant immunsviktvirus (HIV) Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF (Ullevål) 

Rotavirus Folkehelseinstituttet 

Referansefunksjoner mikrobiologi



Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er 

etter forskriften tillagt følgende oppgaver:

•Referansediagnostikk

•Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale

•Vitenskapelig råd og støtte

•Samarbeid og forskning

•Bistå i overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme 

sykdommer
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• Behjelpelige med validering/bekreftelse av prøvesvar påvist ved andre 

laboratorier 

• Supplerende analyser for riktig diagnosesetting 

• Kvalitetssikring av analyser/prosedyrer utført i laboratoriene i Norge

• Metodeverifisering ved oppstart med nye analysemetoder 

Referansediagnostikk



Kvalitetssikring av HPV-testing

HPV primærscreening - kvalitetssikringsstudie

Accepted for publication in BMC Infectious Diseases:

Quality assurance of human papillomavirus (HPV) testing in the implementation of HPV primary 

screening in Norway: An inter-laboratory reproducibility study

Birgit Engesæter, Bianca van Diermen Hidle, Mona Hansen, Pia Moltu, Kjersti Mangseth Staby, Siri 

Borchgrevink-Persen, Olav K. Vintermyr, Stefan Lönnberg, Mari Nygård, Emilius Adrianus Maria Janssen, Philip 

E. Castle, Irene Kraus Christiansen

500 LBC-prøver

Sammenstilling 

av resultater
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Analyseportefølje HPV

• Cobas 4800 HPV test (Roche Diagnostics) - påvisning av 14 høyrisiko HPV-typer, inkludert 

genotyping av HPV 16 og 18

• Amplicor HPV DNA test (Roche Diagnostics) - påvisning og genotyping av 13 høyrisiko typer

• PreTect HPV-Proofer (PreTect) - påvisning og genotyping av E6/E7 mRNA fra 5 høyrisiko typer

• Linear Array (Roche Diagnostics) - påvisning og genotyping av 37 HPV-typer

• Hybrid Capture II (Qiagen) - påvisning av 40 HPV-typer

• Anyplex II HPV28 (Seegene) - påvisning og genotyping av 28 HPV-typer

In-house metoder:

• Luminex:  Analyse basert på PCR og hybridisering/visualisering ved Luminex-teknologi utviklet 

ved WHO-referanselaboratoriet i Malmö, for genotyping av 37 ulike HPV-typer

• Neste generasjons sekvensering - HPV genotyping 

- Ion Torrent (Life Technologies)

- MiSeq (Illumina) – Under utvikling

• HPV E6/E7 type-spesifikk PCR - for 14 høyrisiko typer

www.ahus.no/hpv-reflab
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Referansemateriale

Plasmidbank Helgenom-HPV

Cellelinjer

CaSki HPV16

SiHa HPV16

HeLa HPV18

MS751 HPV18 og 45 sekvenser
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• Internt ved Ahus – Avd. mikrobiologi og smittevern og Avd. patologi

• Kreftregisteret 
Metodeutvikling, PhD-prosjekt, SVEIP*

• Tromsø - Institutt for klinisk medisin 
HPV i munnhulen

• Danmark – Hvidovre Hospital 
VALGENT-4  (Clinical Validation of HPV Genotyping Tests)

• University of Zimbabwe

PhD-student – HPV prevalens og genotypedistibusjon i Zimbabwe

Samarbeid og forskning

*SVEIP: Skolevaksinasjonseffekt i populasjonen



Metodeutvikling: Neste generasjons sekvensering

→ Sensitiv metode for HPV-genotyping

Illumina MiSeq

Institute for Molecular Medicine Finland

Bioinformatiske analyser



Intra-patient HPV genetic variation 

– a new and specific marker for cancer development

PhD prosjekt - Sonja Lagström

Samarbeid mellom Ahus, Kreftregisteret, Høyskolen i Oslo og Akershus og FIMM 

(Institute for molecular medicine Finland)



• Å utvikle en klinisk mer spesifikk HPV-test

• Basert på neste generasjons sekvensering 

Formål



Hypotese: Stratifisere kreftrisiko basert på HPV-varianter



MinION (Oxford Nanopore Technologies): 

Portabelt sekvenserings-instrument der sekvensering baserer seg på 

nanopore-teknologi (enkelttrådet DNA eller RNA trekkes gjennom en nanopore 

samtidig som basesekvensen leses)

→ Testes ut for helgenom-sekvensering av HPV 
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Vaksineovervåking

Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinens effekt på 

forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft gjennom 

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
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www.ahus.no/hpv-reflab

irene.kraus.christiansen@ahus.no

Takk for 

oppmerksomheten!


