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KJÆRE LVS-MEDLEM
Vi er i ferd med å legge bak oss
en vår som tok en vending som
de fleste ikke hadde sett for
seg. Nedstengningen av Norge
i mars på grunn Koronapande
mien medførte en totalt endret
arbeidshverdag med mange
nye utfordringer for de fleste av
oss. Så å si over natten måtte undervisning, veiled
ning og møtevirksomhet digitaliseres, hjemmekon
tor måtte rigges og mange fikk nye erfaringer med
hjemmeskole og sjonglering av jobb og barn. Dette
har vært krevende, men samtidig har det vært utrolig
oppløftende å se hvor godt de aller fleste har taklet det
og ikke minst den innsatsen som er vist av dere for å
få på plass fungerende undervisningsopplegg for våre
studenter. Det er rørende å høre at studentene stort
sett har vært veldig fornøyd med den digitale under
visningen – til og med digital praksisundervisning.
Enkelte mener også at oppleggene har blitt bedre enn
de var. Med slike tilbakemeldinger er det liten tvil om
at akuttdigitaliseringen vil medføre varige endringer
i undervisningsformene framover. Sånn sett var kan
skje Koronapandemien et godt timet spark bak for en
modernisering av undervisningen på medisinstudiet.

Det blir spennende å se hvor vi ender opp når pande
mien er over og vi går mer tilbake til normalen.
Også innenfor andre deler av vår virksomhet har vi
blitt tvunget til å endre arbeidsmåter. Mange har nå
fått erfare hvor godt videomøter og webinarer kan
fungere, ja til og med virtuelle konferanser har blitt
arrangert og flere planlegges i tiden framover. Fra et
klimaperspektiv vil forhåpentligvis denne digitali
seringen medføre mindre unødvendig reising fram
over. Det er både penger og tid å spare på å ha møter
digitalt. Samtidig, er det viktig å møtes innimellom.
Gode relasjoner er vanskeligere å bygge i strukturerte
digitale møter hvor hver og en tar kaffepausen alene
hjemme. «Digital mingling» er vanskelig.
Også LVS sitt årsmøte i mars måtte avlyses på grunn
av koronasituasjonen. Vi arrangerer nå digitalt års
møte den 27. august og håper at det også kan gjøre det
lettere for flere å delta.
God sommer!
Marius Widerøe

LVS kjemper for å styrke
stillingen for leger som
jobber med forskning og
undervisning.
Vi mener at det er et kritisk behov for
flere leger i basalfagene.
Det er viktig at leger med forsknings
kompetanse i disse fagene deltar aktivt i
undervisning av medisinstudenter og utformingen av fremtidens legeutdannelse.
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KJÆRE LESER
Albert Camus skrev i romanen
Pesten at «Det har vært like
mange epidemier som kriger
i verden, men fortsatt blir vi
mennesker like overrasket når
krig eller epidemier rammer».
Som tillitsvalgte for Legefore
ningen ved Folkehelseinstituttet
satte Karin Rønning, Øystein Rolandsen Riise og
jeg spørsmålstegn ved nedskjæringene av Helsedir
ektoratet og FHI i en kronikk i aftenposten i 2017.
Tittelen «Helsebyråkrat hvem jeg?» var ment å speile
hvor mange forskjellige yrkesgrupper med sentrale
funksjoner innen beredskap og forskning som jobber
ved disse institusjonene og derfor er regnet som
helsebyråkrater. Med en ukritisk målsetning om å re
dusere byråkratiet og effektivisere har både forskning
og beredskap blitt hardt rammet, både ved sentrale
institusjoner og ved sykehusene. Selv om de fleste
med beslutningsmakt i dag sier at vi må vente på eva
lueringskomisjonenes konklusjoner, kan man nok
allerede nå si at Albert Camus igjen har fått rett. Vi
ble overrasket av Covid-19 pandemien også. Selv om
det er prisverdig at Camus’ forfatterskap er tidløst og
evig aktuelt, kunne man ønske for fremtiden at ak
kurat denne profetien vil miste sin gyldighet.

I dette nummeret av LVS-info presenterer Lise Nord
gård og Arnfinn Sundsfjord den store satsingen på
forskning og utvikling av nye antibiotika, Centre for
New Antibacterial Strategies (CANS), ved Universi
tetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Dette er et ambisiøst prosjekt med mange deltakere
og det lover godt at det er vilje til å sette sammen et
så ressurssterkt senter for å jobbe med denne viktige
problemstillingen. Jeg har også hatt gleden av å in
tervjue professor og senterleder Arnfinn Sundsfjord,
og fokuset har vært på spørsmål om betydningen av
bakterielle koinfeksjoner og antibiotikaresistens for
sykelighet og dødelighet av Covid-19.
Jeg håper dette temanummeret faller i smak, og vil
minne om at jeg med glede tar imot forslag om til
svarende tema, eller andre mindre innslag i medlems
bladet vårt.
Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god og
muligens alternativ sommer, og husk at norgessommer
alltid har pleid å være normalen for de fleste. «Det var
en gang en sommer i 1993, da verden lå ufarlig langs
Norges kyst et sted» (Neste sommer av De Lillos).
Bendik Chr. Brinchmann,
Redaktør LVS-info

Høringssvar fra LVS!
Lurer du på hva legeforeningen og LVS mener?
Les alle høringssvar her:

http://legeforeningen.no/yf/Leger-i-vitenskapelige-stillinger/Horingsuttalelser/
Husk du må være innlogget på medlemssidene for å se de interne høringssvarene!
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CANS – UiTs tverrfaglige
Senter for nye antibakterielle strategier

Lise Nordgård
Prosjektkoordinator for CANS

Ulike fagmiljøer ved UiT Norges Arktiske Universitet
(UiT) har gått sammen for å styrke forskningen på
antibiotikaresistens. Resultatet er Centre for New Anti
bacterial Strategies (CANS), som består av 14 forsk
ningsgrupper med over 130 medarbeidere fra tre
fakultet (https://uit.no/research/cans ). I tillegg sam
arbeider senteret lokalt med Universitetssykehuset i
Nord-Norge (UNN).
Senteret ble opprettet i 2019 og har et samlet budsjett
på ca. 140 millioner over en seksårs periode inklu
dert en betydelig medfinansiering fra Trond Mohns
Tromsø forskningsstiftelse. Pengene skal i hovedsak
brukes på tre kjerneområder: seks nye vitenskapelige
stillinger med oppstartspakker, flere Ph.D. og post
doktorstillinger i tillegg til formidlingsarbeid for å
synliggjøre antibiotikaresistens-problemet og rele
vant forskning. I formidlingsarbeidet samarbeider vi
blant annet med Kreftforeningen.
CANS fungerer som en paraply for de ulike forsk
ningsgruppene. Det arrangeres felles m
 øteaktiviteter
inkludert månedlige seminarer med inviterte fore
dragsholdere og konferanser. PhD- og postdoc-
gruppen ved CANS har også egne faglige- og sosiale
aktiviteter. Det forskes bredt innen antimikrobiell
resistens (AMR) og det interdisiplinære samarbeidet
skaper synergier mellom de ulike fagmiljøene.

Professor Arnfinn Sundsfjord
Senterleder for CANS

Ledelse av CANS
Professor i medisinsk mikrobiologi, Arnfinn Sunds
fjord (senterleder, Det Helsevitenskapelige fakultet
– Helsefak) utgjør sammen med professor Klara
Stensvåg (Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og

økonomi - BFE), professor Johanna E. Sollid (Helse
fak) og professor John Sigurd Mjøen Svendsen
(Fakultetet for naturvitenskap og teknologi - NT)
ledergruppen ved CANS.

Tverrfaglig samarbeid
CANS representerer et bredt fagmiljø med ulike
forskningsfokus og kompetanser ved de tre fakul
tetene. Ved Helsefak er primæraktivitetene rettet mot
en grunnleggende forståelse av resistensbiologi, mole
kylær epidemiologi, og molekylære interaksjoner
mellom bakterier, antibiotika og mennesker. Helsefak
har også et nært samarbeid med UNN innen metoder
for påvisning og overvåkning av resistens. Eksempler
på dette er Norsk overvåkningssystem for antibio
tikaresistens hos mikrober (NORM; https://unn.no/
fag-og-forskning/norm-norsk-overvakingssystemfor-antibiotikaresistens-hos-mikrober) og Nasjonal
kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikares
istens (K-res; https://unn.no/fag-og-forskning/k-res )
som ledes fra UNN.
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Forskningsgrupper
Forskningsgruppen Host Microbe Interactions (HMI
https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/
gruppe?p_document_id=395045) ledes av professor
Mona Johannessen ved Institutt for medisinsk bio
logi (IMB). Her studerer de blant annet interaksjoner
mellom klinisk viktige bakterier (stafylokokker, enter
okokker og klebsiella) og mennesker med mål om å
finne nye terapeutiske strategier for å kunne behandle
og forebygge infeksjoner, som alternativ eller supple
ment til antibiotika. I forskningsporteføljen inngår
også molekylære epidemiologiske studier (helgenom
sekvensering og metagenomikk) og forbedret diag
nostikk av antibiotikaresistente bakterier. Videre stu
deres den antimikrobielle effekten av nye molekyler i
nært samarbeid med forskere fra NT- og BFE-fakul
tetet. En annen forskningsgruppe ved IMB, Molecular pharmacology and toxicology (https://en.uit.
no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_docu
ment_id=355978), ledes av professor Ingebrigt Sylte.
Gruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle
og teoretiske metoder for å studere molekylære me
kanismer av bakterielle og humane zink-proteaser. I
tillegg arbeider de med å identifisere nye molekyler
som kan fungere hemmende på bakterielle virulens
faktorer.

Forskningsgruppen Microbial Pharmacology and
Population Biology (MicroPop https://en.uit.no/
forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_
id=340314 ), ved Institutt for Farmasi (IFA), ledes
av professor Pål J. Johnsen. Her er hovedfokuset
basal forskning på evolusjon, seleksjon og spredning
av antibiotikaresistens. Gruppen har også forsket på
smartere bruk av dagens antibiotika, og hvordan det
går an å forlenge levetiden til disse i påvente av nye og
mere effektive legemidler.
Mer effektive antibiotika forskes det også på i g ruppen
til professor Morten Strøm ved IFA. Forsknings
gruppen, Natural Products and Medical Chemistry
(https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/
gruppe?p_document_id=340333 ), har i et av sine
prosjekter laget en ny kjemisk forbindelse som har vist
meget lovende aktivitet mot multiresistente bakterier.
Målet er at forbindelsen etterhvert kan ende som
legemiddel. For at det skal kunne brukes som lege
middel er det også viktig å finne en god formulering
slik at de aktuelle stoffene kommer raskt frem til rett
sted i kroppen på en god måte. Dette a rbeidet ledes av
professor Nataša Škalko-Basnet, også ved IFA. Forsk
ningsgruppen hennes, Drug Transport and Delivery

Medlemmer ved de ulike forskningsgruppene ved CANS under åpningen av senteret, 14. januar 2019.
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Bildet viser en disk diffusjons test som sier noe om hvilken grad bakterier blir påvirket av antibiotikaene de ulike
lappene er impregnert med. Hvis et antibiotikum stopper bakteriene på platen i å vokse eller dreper bakteriene, vil
det være et område rundt skiven der bakteriene ikke har vokst som vil være synlig (hemming sone). Bildet her viser et
eksempel hvor kun en av lappene med et spesifikt antibiotikum har effekt på bakteriene som vokser på platen.
(https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/
gruppe?p_document_id=338459 ), forsker nemlig
på nye og mer effektive metoder og teknologier som
er helt nødvendig for anvendelse av nye legemidler.
Prosjektene er gode eksempler på det tverrfaglige
samarbeidet under CANS, hvor farmasøyter, kjemi
kere og mikrobiologer samarbeider.
Identification and Prevention of Suboptimal Medicine
Use (IPSUM - https://uit.no/forskning/forsknings
grupper/gruppe?p_document_id=406443), er en
annen forskningsgruppe ved IFA som ledes av
førsteamanuensis Lars Småbrekke. Her studeres
legemiddelrelaterte problemer for den enkelte pasient
og i et samfunnsperspektiv. Forskerne har deltatt i
flere prosjekter relatert til mikrobiologisk d
 iagnostikk
og bruken av antibiotika. Et av prosjektene som er
i samarbeid med UNN, ser på legemiddelbruk og
bærerskap av multiresistente bakterier i tarmen. Dette
er et tema det er stor interesse for.
Ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), 
leder
førsteamanuensis Mohammed Al-Haroni forsk
ningsgruppen Oral økologi (https://en.uit.no/forsk
ning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=
370974). Gruppen fokuserer i hovedsak på økologiog infeksjoner i munnhulen, og da særlig antibiotika
resistens hos streptokokker og hvordan denne resis
tensen kan spres videre med mobile genetiske ele
menter.

Pediatrisk forskningsgruppe – infeksjon, ved Institutt
for klinisk medisin (IKM), ledes av professor Trond
Flægstad
(https://uit.no/forskning/forsknings
grupper/gruppe?p_document_id=340946).
Forskningsaktivitetene inkluderer studier av anti
biotikabruk hos nyfødte, probiotisk behandling i
forebygging av kolonisering og infeksjoner med anti
biotikaresistente tarmbakterier i tillegg til molekylære
studier av koagulase-negative stafylokokker og deres
resistensmekanismer.
Ved BFE fakultetet har de sine hovedaktiviteter innen
marin bioprospektering gjennom kartlegging, identi
fisering og karakterisering av nye antimikrobielle
forbindelser. Professor Klara Stensvåg, leder av forsk
ningsgruppen Marine Bioprospecting (https://en.uit.
no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_docu
ment_id=348358 ), og professor Jeanette H
 ammer,
leder av Marbio (https://en.uit.no/forskning/forsk
ningsgrupper/gruppe?p_document_id=380005).
De har gjennom mange år hatt et større systematisk
leteprogram etter ulike marine bioaktiviteter som kan
komme mennesker til nytte. Ekstraherte produkter
fra marine mikro- og makroorganismer undersøkes
blant annet for antibakterielle virkninger mot et panel
av klinisk relevante bakterier. Mange av de antibio
tika som brukes i dag er utviklet av produkter fra
jordbakterier, men også havet og de artene som lever
der representerer et stort potensial for å finne nye
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antibakterielle molekyler. Cefalosporiner, en klinisk
viktig gruppe betalaktamantibiotika, ble i sin tid opp
daget fra en marin soppart (Acremonium strictum).
BFE-fakultetet har også koordinert et senter for
Forskningsbasert Innovasjon innen marin biopros
pektering finansiert av Norges forskningsråd.
Ved NT fak er det særlig kjemi som er fokuset i rela
sjonen til CANS, men også innen informatikk og
matematikk skjer det viktig og relevant forskning. Her
er det nok å nevne matematisk modellering, maskin
læring og kunstig intelligens. Ved Institutt for kjemi
(IK) er hovedfokuset utvikling (syntese) av nye anti
biotika og deres antibakterielle virkningsmekanismer.
I tillegg arbeides det med å designe molekyler som
hemmer klinisk viktige forekommende resistensme
kanismer. Kjemikerne er særlige flinke til å modifisere/
justere molekylene slik at de kan angripe et spesifikt
målmolekyl hos en bakterie. Professor Hanna Kirsti
Schrøder Leiros leder forskningsgruppen LacZymes
(https://en.uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_

MARBIO

Natural
products &
Medicinal
chemistry

id=467132) som i samarbeid med førsteamanuensis
Annette Bayer og hennes forskningsgruppe Antibiotic
Resistance Brakers (https://site.uit.no/bayerlab/) har
som mål å finne molekyler som nøytraliserer enzymer
bakterier produserer for å bryte ned antibiotika. Et av
enzymene de forsker mye på er betalaktamase-en
zymer (karbapenemaser), spesialiserte proteiner som
kort sagt biter antibiotikaene i to og ødelegger dem.
Hvis de klarer å utvikle et slikt molekyl, kan pasienter
i prinsippet få en kombinasjon av antibiotika og en
inhibitor som uskadeliggjør karbapenemasen. Gjen
nom den tverrfaglige satsningen ønsker CANS å dra
inn matematikk og informatikk for å styrke en sys
tembiologisk tilnærming til infeksjonsbiologi og in
teraksjoner mellom vert, mikrobe og antimikrobielle
strategier. DigiBiotics er et prosjekt i Senter for digitalt
liv finansiert av Norges forskningsråd og som ledes av
professor John Sigurd Mjøen Svendsen (https://site.
uit.no/antibiotics/) ved IK. Prosjektet har som mål å
designe og syntetisere nye antibiotika, studere deres
molekylære virkningsmekanismer og foredle dem ved
hjelp av digital teknologi.

Antimicrobial
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Mode-of-action
Hostmicrobe-drug
interaction

LacZymes

Concepts

Oral
ecology
Molecular
Pharmacology
and
Toxicology

Pediatric
Research
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transport
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Illustrerer forskningsmiljøer med kompetanse som danner grunnlaget for senteret.
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Dekke kunnskapshull
Senteret består av komplementære fagmiljøer
innen antimikrobiell resistens (AMR). Målet er å

styrke pågående forskning, men også å identifisere
kunnskapshull og stimulere til nytenkning. CANS
har identifisert tre nye kunnskapsområder som man
ønsker en satsing på: systembiologi, marin mikrobiota
og human mikrobiom. Her har vi lyst ut nye innstegs
stillinger (tenure-track) med oppstartspakker i form
av stipendiat-, postdoc-, tekniske stillinger pluss
frie driftsmidler. To av de tre stillingene i henholds
vis marin microbiota og human mikrobiom er be
satt. Marin microbiota-stillingen er knyttet opp mot
kartlegging og identifisering av antibakterielle aktivi
teter fra marine sopparter. Human mikrobiom-stil
lingen er knyttet til ny kunnskap om hvordan den
normale mikrobefloraen kan være med å konkur
rere ut eller forebygge kolonisering med uønskede
sykdomsfremkallende bakterier herunder også anti
biotikaresistente stammer. Det er ønskelig å styrke
forskning i retning av bærekraftige antibakterielle
strategier.

Senteret er med sin tverrfaglige, interdisiplinære
innretning godt posisjonert til å være med i konkur
ransen om eksterne forskningsmidler innen AMR
i bred forstand. CANS-gruppene har da også lyktes
på flere eksterne konkurranseutsatte søknadsarenaer
inkludert Norges forskningsråd, Trond Mohn Stift
elsen, og The Joint Programming Initiative on Anti
microbial Resistance (JPI-AMR). Til høsten er det
nye muligheter gjennom forskningsrådet spesifikke
utlysninger til AMR-forskning i et «En-helse» pers
pektiv og senter for fremragende forskning.
Verdens helseorganisasjon (WHO) anser antimikro
biell resistens som en av de viktigste globale utford
ringene for helsen vår, og kompleksiteten i utfordrin
gene krever en tverrfaglig tilnærming. Den samlede
kompetansen ved CANS er sterk og vi ønsker å være
en viktig og synlig aktør i forskningen mot antimikro
biell resistens.

For mere informasjon om CANS: https://uit.no/research/cans
For mere informasjon om de ulike forskningsgruppene:
• Antibiotic resistance breakers: https://site.uit.no/bayerlab/
• Host Microbe Interaction (HMI): https://en.uit.no/forskning/
forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=395045
• LacZymes group: https://en.uit.no/prosjekter/prosjekt?p_
document_id=467132
• Microbial Pharmacology and Population Biology (MicroPop):
https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_
document_id=340314
• Digibiotics: https://site.uit.no/antibiotics/
• Identification and Prevention of Suboptimal medicine use:
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_
document_id=406443
• Marbio – an analytical platform for natural products: https://
en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_
id=380005
• Molecular Pharmacology and Toxicology: https://en.uit.no/
forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=355978

• Oral Ecology: https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/
gruppe?p_document_id=370974
• Drug Transport and Delivery Research Group: https://en.uit.no/
forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=338459
• Marine Bioprospecting: https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=348358
• Natural Products and Medical Chemistry: https://en.uit.no/
forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=340333
• Pediatric Research group – Infection: https://uit.no/forskning/
forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=340946
• NORM-Norwegian organization for surveillance of antimicrobial
resistance: https://unn.no/fag-og-forskning/norm-norsk-
overvakingssystem-for-antibiotikaresistens-hos-mikrober
• K-res: Norwegian National Advisory Unit on Detection of
Antimicrobial Resistance: https://unn.no/fag-og-forskning/
k-res
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Bakterielle koinfeksjoner og
antibiotika resistens ved Covid-19
Intervju med Arnfinn Sundsfjord
Professor i Medisinsk Mikrobiologi og leder av CANS
Virale luftveisinfeksjoner gjør oss sårbare for sekundære
bakterielle infeksjoner som så igjen kan øke sykelighet
og risiko for død. De fleste av dødsfallene under spanskesyken skal ha vært forårsaket av bakterielle koinfeksjoner (Morens et al 2008). Hvilken betydning ser det ut
til at bakterielle koinfeksjoner kan ha for dødeligheten
av Covid-19?
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AS: Det er flere som tror at bakterielle ko-infeksjoner
kan ha en stor betydning for dødelighet av Covid-19,
men så langt foreligger det ingen gode studier som til
strekkelig underbygger dette. En nylig review-artikkel
i Clinical Infectious Diseases viste at bare 8% av syke
husinnlagte COVID-19 pasienter hadde en dokumen
tert koinfeksjon (bakterie eller sopp). Dette var i sterk
kontrast til at 72% av pasienten fikk systemisk antibio
tika. Det heftet usikkerhet rundt de mikrobiologiske
metodene som er benyttet i de ulike studiene inkludert
i oversiktsartikkelen.

Å vurdere dødsårsak kan i seg selv være vanskelig, vi
ser blant annet at man nå i media i større grad snakker
om mennesker som har død med corona enn av corona.
Hvilke utfordringer ligger i vurderingen av om et dødsfall skyldes den virale infeksjonen eller den bakterielle
koinfeksjonen?
AS: De bakterielle koinfeksjonene kan være sekundære
pneumonier/ventilator-assosiert pneumoni og/ eller
bakteriemi. Diagnostikk av sekundære bakterielle luft
veisinfeksjoner er vanskelig i seg selv og især når en
så stor andel av pasientene står på bredspektrede anti
biotika. Det kan være lettere å påvise en årsakssam
menheng mellom en systemisk bakteriell infeksjon
(positiv blodkultur) og død, særlig hvis pasienten ikke
har fått adekvat antibiotikabehandling. Men også her
vil det være usikkerhet på grunn av kompleksiteten i
det kliniske bildet.
I Europa har land som Italia, Spania og Belgia hatt
særlig stor dødelighet av Covid19. Dette er land med
relativt større forekomst av antibiotikaresistens enn i de
Skandinaviske landene. Kan forekomsten av antibio
tikaresistente bakterier ha vært utslagsgivende for den
forskjellen vi ser i Covid19 dødsfall mellom de Europeiske landene?

AS: Det er for tidlig å si noe sikkert om dette. Den
høyere forekomst av antibiotikaresistente b
akterier
i disse landene vil avspeile seg i normalfloraen hos
pasienter med Covid-19 og i sykehusfloraen der
pasientene blir innlagt. Det er disse bakteriene som
vil forårsake koinfeksjoner og som da er vanskeligere
å behandle med antibiotika. Hvor stor betydning dette
kan ha, vil være avhengig av forekomsten av bakteri
elle koinfeksjoner og andre forhold relatert til generelt
smittevern og riktig bruk av antibiotika.
Deltar dere ved CANS i noen studier som vurderer
betydningen av koinfeksjoner og/eller antibiotikaresistens for utfall av virale luftveissykdommer?
AS: Jeg kjenner ikke til slike studier hos oss, men jeg
vet at det pågår en større studie ved Haukeland syke
hus hvor de også evaluerer bruken av moderne DNA-
sekvenseringsteknologi (metagenomikk) i diagnostikk
av nedre luftveisinfeksjoner. Slike metoder kan repre
sentere et diagnostisk framskritt.
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