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Innledning 
Medisinsk mikrobiologi beskriver egenskaper hos de mikroorganismer (bakterier, 
virus, sopp, parasitter og prioner) som er av betydning for samspillet mellom 
menneske og mikrofloraen. Dette gjelder både de mikroorganismer som har en 
definert betydning som årsak til sykdom og de mikroorganismer som inngår som 
permanent eller midlertidig del av menneskets normalflora. En viktig del av medisinsk 
mikrobiologi beskjeftiger seg også med hvordan vi påviser og identifiserer 
mikroorganismene eller hvordan vi påviser at det har vært kontakt mellom en 
mikroorganisme og menneske.  
  
En viktig del av medisinsk mikrobiologi er også å beskrive selve samspillet mellom 
mikroorganisme og menneske. Dette kan være studiet av hvordan sykdom oppstår i 
møtet mellom mikroorganisme og menneske (patogenese) der mikrobenes 
virulensfaktorer studeres. Men det kan også være samspill mellom mikrobe og vert 
som ikke gir sykdom, der dette samspillet har andre viktige følger (økologi). Det er 
viktig å kunne benyttet modeller i beskrivelsen av dette samspillet som både 
fokuserer på de eenkelte mikrobens egenskaper og dessuten på 
mikrobepopulasjoners interaksjon med enkeltverter eller vertspopulasjoner 
(infeksjonsepidemiologiske modeller).  
 
Et viktig aspekt er å forklare hvordan ulike antimikrobielle midler påvirker mikrobene.  
. Man beskriver også metoder for å påvise mikrobenes følsomhet eller resistens for 
ulike midler og hvilke forhold man skal ta hensyn til når denne kunnskapen skal 
omsettes i behandling av pasienter. 
 
Medisinske mikrobiologi omfatter både kunnskap om hvordan infeksjonsykdom og 
enkeltmikrober kan behandles/bekjempes hos den enkelte person og kunnskap om 
hvordan infeksjonssykdommer behandles/bekjempes innen en populasjon. En del av 
dette feltet omfatter de ulike infeksjonsforebyggende tiltak, både de individrettede og 
de samfunnsrettede.  
 
Medisinsk mikrobiologi undervises i 2,3,5,6,9 og 11/12 semester. 
 
 
2. Semester 
Undervisningen gis i form av en forelesning over to timer. 
Det gis en generell oversikt over virusets oppbygning og hvordan virus oppformes i 
celler. Det legges spesiell vekt på retrovirus (HIV) og kreftfremkallende virus 
(Papillomavirus). 



 
Emner: 
Basal virologi 
 
 
3. Semester 
Undervisningen gis i form av forelesninger og praktisk kurs (7 dobbelttimer). I 
undervisningen legges hovedvekten på forståelse av mikrobers 
sykdomsfremkallende evne, prinssipper for diagnostikk ved infeksjonssykdommer, 
resistensbestemmelse av bakterier som grunnlag for antibakteriell behandling samt 
forebyggelse av infeksjoner. Samspillet mellom vert og parasitt står også sentralt i 
undervisningen. Det omtales bare mikrober som gir infeksjoner i de organer som er 
pensum i 3. semester. 
 
Emner: 
Generell beskrivelse av bakterier og virus 
Normalflora og sårinfeksjoner 
Stafylokokker og infeksjoner forårsaket av disse bakteriene 
Herpesvirus- og influensavirusinfeksjoner. 
Lufveisvirusinfeksjoner 
Candidainfeksjoner 
Infeksjonsimmunologi 
Anærobe bakterier og sporedannelse 
Antibiose 
Infeksjonsforebyggelse. 
 
 
5. semester 
Undervisningen gis i form av forelesninger og kurs (1 dobbelttime om 
urinveisinfeksjoner). 
En gjennomgår patogenese og diagnostikk ved luftveisinfeksjoner, 
urinveisinfeksjoner og sepsis. 
Emner: 
Antibakteriell terapi, vurderinger ved valg av antibiotika. 
Urinveisinfeksjon: agens, patogenese og diagnostikk. 
Praktisk urinveisdiagnostikk 
Luftveisinfeksjoner: agens, patogenese og diagnostikk 
Bakteriemi og sepsis. 
 
 
6. semester 
Undervisningen gis i form av forelesninger. Flere av forelesningene er integrert med 
forelesninger i infeksjonssykdommer. Det vektlegges etiologi, patogenese og 
diagnostikk ved hudinfeksjoner, venerologiske infeksjoner, leverinfeksjoner, 
infeksjoner i sentralnervesystemet og mave-tarminfeksjoner. 
 
Emner: 
Mikrobiologisk diagnostikk: en oversikt. 
Bakteriell resistens 



Antivirale midler 
Hudinfeksjoner forårsaket av bakterier og sopp: etiologi, patogenese og diagnostikk 
Veneria: etiologi, patogenese og diagnostikk 
Infeksiøse hepatitter 
CNS-infeksjoner: etiologi, patogenese og behandling 
Virusinfeksjoner i benmarg 
Virus og kreft 
Bakterielle mave og tarminfeksjoner.  
 
 
9. semester 
Undervisningen gis i form av forberedte innlegg på hel- og halvdagsseminarer som 
arrangeres som ledd i undervisning innen pediatri, gynekologi og obstetrikk. 
Bidragene fra mikrobiologene vil dreie seg om diagnostikk og behandling av alvorlige 
infeksjoner hos barn i ulike aldre, ved gynekologiske infeksjoner og infeksjoner i 
svangerskapet. 
 
Emner: 
Infeksjoner i gynekologi 
Kongenitale og perinatale infeksjoner 
Akutte, alvorlige infeksjoner hos barn 
Akutte, alvorlige infeksjoner i allmennpraksis 
 
 
12. semester 
Undervisningen gis i form av forberedte innlegg på fellesklinikker om pasienter med 
hjerteinfeksjon, lungeinfeksjoner, urinveisinfeksjoner. 
 
Emner: 
Infeksiøse hjerteskdommer 
Lungeinfeksjoner 
Urinveisinfeksjoner 
Livstruende høy feber.  
 


