
Forslag til endringer i forskrift 20. juni 2003 om innsamling og behandling av 

helseopplysninger i Meldesystem for smittsomme sykdommer og i 

Tuberkuloseregisteret og varsling av smittsomme sykdommer (MSIS- og 

Tuberkuloseregisterforskriften) 

(Endringer er market i kursiv) 

 

§ 1-2 sjette ledd skal lyde: 

Departementet gir nærmere bestemmelser om hvilke smittsomme sykdommer som tilhører 

gruppe A, B eller C, jfr. vedlegg I. Ved alvorlig hendelse av betydning for folkehelsen kan 

departementet gi bestemmelser om hvilke smittsomme sykdommer som tilhører gruppe A, 

B eller C uten forutgående høring, jfr. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37.     

 

§ 2-3 nytt fjerde ledd skal lyde: 

Laboratorier, inkludert referanselaboratorier, som undersøker prøver på vegne av 

annet laboratorium eller som gjør spesialundersøkelser eller bekreftende undersøkelser 

for annet laboratorium, har samme meldingsplikt som det rekvirerende laboratorium 

uansett om dette har eller kan ha sendt melding. 

 

§ 2-4 Referanselaboratorier skal lyde: 

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal sikre høy 

kvalitet på mikrobiologiske tjenester for ivaretakelse av pasienter og folkehelsen.  

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er tillagt 

følgende oppgaver: 

- Referansediagnostikk 

- Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale  

- Vitenskapelig råd og støtte 

- Samarbeid og forskning 

- Overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer 

 

Departementet peker ut laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk 

mikrobiologi. 

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal rapportere 

årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer.  

Departementet kan trekke tilbake status som laboratorium med nasjonal 

referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi. 

 



 

Ny § 2-4 a Innsendingsplikt til laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk 

mikrobiologi skal lyde: 

Laboratorier skal umiddelbart sende smittestoff eller prøvemateriale samt 

opplysninger om deres art, egenskaper og opprinnelse til relevant laboratorium med 

nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi etter dets nærmere angivelser.  

Innsendingsplikten gjelder også for laboratorier som i andre kilder enn menneske, 

påviser smittestoff som kan gi sykdom hos mennesker. 

 

§ 2-6 andre ledd skal lyde: 

Som ledd i kvalitetskontrollen kan Nasjonalt folkehelseinstitutt etablere kontakt med lege 

som har diagnostisert eller behandlet pasienten eller med pasientens fastlege. Som ledd i 

kvalitetskontrollen kan det gjøres samkjøringer mot Det sentrale folkeregister, 

Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, SYSVAK og 

sykehusapotekenes lister over pasienter som har fått foreskrevet legemidler mot 

tuberkulose. 

 

Forslag til endringer i forskrift 20. juni 2003 om innsamling og behandling av 

helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) 

§ 2-5 første ledd skal lyde: 

Nasjonalt folkehelseinstitutt skal sørge for at helseopplysninger som behandles i 

SYSVAK, er korrekte, relevante og nødvendige for de formål de innsamles for, jf. § 1-3. 

Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjøres rutinemessige samkjøringer mot Det sentrale 

folkeregister, Norsk pasientregister og MSIS- og tuberkuloseregisteret. 

 

Forslag til endringer i forskrift 21. desember 2001 om innsamling og behandling av 

helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften) 

§ 2-4 første ledd skal lyde: 

Nasjonalt folkehelseinstitutt skal sørge for at helseopplysninger som innsamles og 

behandles i Medisinsk fødselsregister, er korrekte, relevante og nødvendige for de formål 

de innsamles for, jf. § 1-3. Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjøres rutinemessige 

samkjøringer mot Det sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret , Norsk pasientregister 

og MSIS- og tuberkuloseregisteret. 


