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Vi viser til oversendelse av ovennevnte høringsdokumenter av 2. september 2019 hvor det 
ønskes at høringssvar sendes Helse Vest for samordning før oversendelse til HOD. 
 
Helse Stavanger har følgende kommentarer til høringen: 
 
1. Det foreslås endring i SYSVAK-registerforskriften for å få bedre oversikt over 

befolkningens vaksinasjonsstatus, ved at alle vaksinasjoner registreres i SYSVAC. Denne 
registreringen foreslås uten samtykke og reservasjonsrett av alle vaksinasjoner. Dette 
fordi en ønsker komplette data over alle som er vaksinert.  

Helse Stavanger støtter forslaget. 
 
2. Meldesystem for smittsomme sykdommer -innmelding av laboratoriefunn til 

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer 

Den andre foreslåtte endringen er forslaget om få bedre data og bedre kunnskap om 
forekomst av smittsomme sykdommer og legge grunnlag for å evaluere virkning av 
behandlingstiltak og sikre kvaliteten av disse.  
 
Det er bra at en ønsker å bedre datakvaliteten, men her er det utfordringer som må løses for 
at dette ønsket skal kunne oppfylles.  
 

 Innmelding av prøvesvar 
 I endringene foreslås at det skal legges til rette for å innhente oversikt over antall og 

hvilke tester som tas ved de mikrobiologiske laboratorier. Ønsket er at dette skal gi 
nødvendig kunnskap om bakgrunnen for økning i antallet positive tester som meldes 
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inn til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dersom økningen i antall 
innmeldinger skyldes utbrudd av smittsomme sykdommer er det nødvendig å sette inn 
tiltak, men dersom økningen skyldes økning i testaktiviteten eller andre mer tekniske 
forhold, er det behov for andre tiltak. 

 For å få kunnskap om utbredelse av smittsomme sykdommer ønskes det inn-
rapportering av omfanget antall tester som utføres, også de som er negative. Dette 
innebærer at alle mikrobiologiske svarrapporter skal innmeldes fra laboratoriene. I 
dag er det usikkert om laboratoriene kan oppfylle dette ved at en pasient kan ha flere 
prøvesvar og hvor noen prøver er rekvirert fra fastlege og andre fra spesialist- 
helsetjenesten. I tillegg brukes også private laboratorier og disse må da ha samme 
rapporteringsplikt. Det er tvilsomt at dagens datasystem for prøvesvarbehandling kan 
brukes til denne type rapportering og at dette vil kreve flere ressurser til å oppgradere 
systemet. Helse Stavanger foreslår at dette utredes nærmere før en innfører krav om at 
alle prøvesvar skal meldes i MSIS. 

 
3. Varslingsplikt for helsepersonell ved overflytting av pasienter mellom helseinstitusjoner. 

Forslaget innebærer en gjensidig varslingsplikt når pasienter med eller mistenkt smittsom 
sykdom overføres mellom helseinstitusjoner. 

Helse Stavanger støtter forslaget. 
 
4. Meldeplikt for helsetjeneassosierte infeksjoner (HAI) 

Forslaget innebærer at helsetjenesteassosiert blodbaneinfeksjoner som er knyttet til 
kateterbruk inngår i overvåkingen og at en på sikt utvider denne til å gjelde andre HAI. En slik 
overvåking forutsetter at det utvikles dataverktøy som kan overvåke dette i helse- 
institusjonene. Det er flere utfordringer med å stille riktig diagnose for HAI og skille disse fra 
samfunnservervede infeksjoner. På bakgrunn av dette kan være stor usikkerhet i å bruke data 
fra laboratoriene som kilde for forekomst av HAI. Det bør satses på å utvikle nye systemer for 
overvåking av HAI hvor data fra pasientjournalen bør være grunnlaget. Helse Stavanger 
støtter forslaget om å innføre meldeplikt for HAI, men at det først må utvikles bedre 
datasystemer som bruker data fra pasientjournal som kilde. Variabler som skal meldes og 
tekniske løsninger for dette bør være et nasjonalt prosjekt og kostnadene med dette bør 
dekkes nasjonalt. 

 
5. Sykdommer forårsaket av karbapenemaseproduserende bakterier legges til listen over 

allmennfarlige sykdommer. 

Helse Stavanger støtter dette forslaget. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Inger Cathrine Bryne 
Adm. direktør 
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