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Høring - forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i 
sykehustjenesten (NOIS-forskriften)

Vi viser til departementets høringsbrev av 21.juli 2011 vedrørende endringer i NOIS-
registerforskriften. Høringsnotat har vært sendt ut på høring i relevante organisasjonsledd i 
Den norske legeforening, og høringsuttalelsen er behandlet i foreningens sentralstyre. 

Departementet har foreslått endringer i NOIS-registerforskriften som innebærer at 
virkeområdet utvides ved at sykehjem inkluderes i de institusjoner som skal rapporter til 
registeret. Videre er formålet utvidet ved at institusjonene skal registrere all antibiotikabruk, 
ikke bare ved behandling av sykehusinfeksjonene. I tillegg foreslås det at resultatet fra 
prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner samordnet av Folkehelseinstituttet skal inngå 
i registeret. Dette kommer i tillegg til den fortløpende innsamling av opplysninger som 
reguleres av forskriften i dag.  

Legeforeningen støtter i forslaget til endringer i NOIS-forskriften. Utvidelsen i virkeområdet 
til å gjelde sykehjem er naturlig og hensiktmessig all den tid infeksjoner er like utbredt her 
som i øvrige institusjoner. Utvidelsen av virkeområdet til også å gjelde sykehjem, som ligger 
til kommunehelsetjenesten, er etter vår vurdering en naturlig følge av 
samhandlingsreformen. 

Utvidelsen innebærer registrering av opplysninger for en større gruppe pasienter. Registeret 
skal inneholde avidentifiserte opplysninger, og det kreves dermed ikke samtykke for 
innsamling av opplysninger. Opplysningene er videre allerede dokumentert i institusjonenes 
systemer. Legeforeningen kan ikke se at det er personvernmessige hensyn som er til hinder 
for denne endringen i forskriften. 

Formålet endres også ved at antibiotikabruk skal registreres i tillegg til infeksjoner. 
Registeret har allerede opplysninger om bruk av antibiotika til behandling av 
sykehusinfeksjonen (§ 1-7 nr 3d). Utvidelsen betyr at all annen antibiotikabruk også skal 
registreres, dvs forebyggende bruk og behandling av infeksjoner ervervet utenfor sykehus og 
sykehjem. Forslaget er en oppfølgning av mål i Nasjonal strategi for forebygging av 
infeksjoner og antibiotikaresistens. 



Selv om hovedforbruket av antibiotika ligger utenfor helseinstitusjonene, vil registrering av 
antibiotikabruk i institusjonene gi en pekepinn på det totale omfang, og er derfor viktig for 
overvåkingen av bruken. Opplysningene er blant annet viktig for å overvåke og kontrollere 
om bruken er i henhold til de internasjonale anbefalinger. Opplysningene registreres 
avidentifisert, og innebærer få personvernmessige utfordringer. 
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