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Helsedirektoratet - Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringen at det gis adgang til å lagre prøvesvar for
influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for
smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning
av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak
ved økning i sykdomstilfeller. Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik
infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter.
Dette innebærer at influensa føyes til i sykdomsgruppe A, samt at MSIS-forskriften presiseres
med en formulering om at direkte identifiserbare kjennetegn for positive eller negative
prøvesvar for influensa ikke skal slettes.
Departementet mener dette er viktig både for raskt å ha mulighet for å iverksette tiltak ved
økning i sykdomstilfeller og for å oppdage eventuelle utbrudd. I tillegg er det viktig for å sikre
god forebygging og informasjon. Den foreslåtte endringen vil gjøre det mulig å bruke
opplysningene i influensaovervåkingen for å følge smittede over tid og sammenstille
opplysningene med andre kilder.
Departementet viser til erfaringene fra overvåking og håndtering av den pågående pandemien
og vurderer at melding av prøvesvar og sykdomstilfeller tilknyttet fødselsnummer er en
forutsetning for å kunne bygge en overvåking som vil være skalerbar og gi grunnlag for å ha
sammenlignbar informasjon når et nytt pandemisk influensavirus oppstår.
Helsedirektoratet støtter forslaget og de vurderinger som fremkommer i høringsnotatet; den
foreslåtte endringen i MSIS-forskriften vil bidra til å styrke smittevernet i Norge.
Som det fremkommer, vil forslaget innebære at vi fortsatt vil få informasjon om det totale
antallet prøver som tas og det totale antallet individer som testes. På bakgrunn av dette kan vi
vite hvor stor andel av de som testes som får positive prøvesvar og få viktig informasjon for
eksempel om økt forekomst henger sammen med at flere testes (andelen positive øker ikke),
eller om det er tale om en reell økning (andelen positive øker). Overvåking av forekomst av
smittsomme sykdommer forutsetter at vi har kunnskap om hvor mange tester som tas for hver
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sykdom. Kunnskap om testaktivitet gir også nødvendig informasjon om i hvilken grad vi har
evne til å oppdage alle eventuelle sykdomstilfeller.
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