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Høringssvar – Overvåking av HPV-vaksinens effekt. Forslag til endringer i MSIS-forskriften. 

 

Dette høringsnotatet foreslår endringer i MSIS forskriften for bedre overvåkning av HPV-

vaksinens effekt. 

 

Vi har følgende kommentarer etter innspill fra faggruppene: 

• Konkretisering av meldepliktig sykdomstilstand. Departementet foreslår å inkludere 

HPV-infeksjon som har forårsaket kreft og forstadier til kreft på listen over A-

sykdommer og at disse skal bli meldepliktige til MSIS for patologilaboratorier. Det er 

ikke konkretisert hvilke sykdomstilstander dette innebærer og  som dermed skal 

rapporteres, og om HPV-infeksjoner assosisert med kreft og forstadier til kreft med 

andre lokalisasjoner skal inkluderes. Det er uheldig om alle forstadier som kan være 

relatert til HPV-infeksjon skal bli analysert for tilstedeværelse av HPV kun for å 

avklare om det er et melde/innsendingspliktig tilfelle. 

• Dobbel meldeplikt: Forstadier til kreft og kreft er idag meldepliktig til kreftregisteret. 

Departementet foreslår at HPV-infeksjon som har forårsaket forstadier til kreft og 

kreft skal bli meldepliktig til MSIS. For å unngå unødvendig merarbeid, vil vi anbefale 

at meldeplikten til MSIS bør praktiseres gjennom melding til Kreftregisteret. 

• Innsendingsplikt: Departementet foreslår å inkludere en innsendingsplikt for 

patologilaboratorier til laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk 

mikrobiologi. Det er ikke spesifisert hva slags type materiale som skal sendes inn. 

Dersom det skal utleveres ekstrahert DNA eller ufargete snitt montert på objektglass, 

medfører dette merarbeid/kostnader som må kompenseres. Lokalt 

patologilaboratorium kan allerede ha gjort HPV-analyse av vevsprøven/celleprøven. 

Skal disse resultatene kunne brukes eller skal referanselaboratoriet gjøre repetert 

analyse? Ønsker man prøver fra alle mulig HPV-assosierte forstadier og evt med 

andre lokalisasjoner? For det lokale patologilaboratorium vil det være viktig å ha 

vevsprøvene tilgjengelig for både reanalyser og for pågående forskningsprosjekter, 

og vi anbefaler derfor at innsending til referanselaboratoium ikke er absolutt og at 

det er knyttet til prosjekter. 
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Ying Chen 

Leder, Den norske patologforening. 

 

 


