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Høring - Forslag til endringer i MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften

Vi viser til høringsdokumenterog anmodning om uttalelsetil forslagtil endringeri forskriftom
innsamlingog behandlingav helseopplysningeri Meldesystemfor smittsomme sykdommerog i
Tuberkuloseregisteretog om varslingom smittsommesykdommer(MSIS-og
Tuberkuloseregisterforskriften).

HelseVest har gått gjennom høringsnotatet og støtter forslagenetil endringer.Regionalt
kompetansesenteri sykehushygienehar gitt innspilltil vår høringsuttalelse.

I det følgendehar vi kommentert de enkeltepunktene som angår smitteverni sykehusog
beredskapi sykehus,og de punktene der vi mener å ha kompetanse.

Punkt 3.2
Det foreslåsen hastevedtakshjemmelslikat departementet (uten forutgåendehøring) kan innføre
melde- og/eller varslingspliktved alvorligehendelserav betydningfor folkehelsen.
HelseVest støtter dette, og anser det som nødvendig for å kunne håndtere spredning ellerfare
for spredning av visse sykdommermed epidemiskpotensialeog/eller sværtalvorlige
konsekvenserfor de smittede.

Punkt 3.3.4
Det er alleredenominativmeldeplikt (gruppeA) for flere typer antibiotikaresistentebakterier:
Penicillintesistentepneumokokker hat vært et lite problem i Norge foreløpig,men erfaringenefra
andre land viser at spredningkan skjeraskt slikog det er derfor viktigat meldeplikten
opprettholdes. Situasjonenvedrørende meticillinresistentegule stafylokokker(MRSA)oppfattes å
være under kontroll her i landet, både nasjonalefagligeanbefalingerog meldepliktbidrar til det.
I HelseBergenhar det siden høsten 2010vært et omfattende utbrudd med vankomycinresistente
enterokokker (VRE).Det er vår klare oppfatning at det at sykdommener meldepliktighar bidratt
til å få oversiktog kontroll over utbruddet.

Det er utbredt fagligenighetbåde nasjonaltog internasjonaltom at de største utfordringene de
nærmesteårene er knyttet til antibiotikaresistenshos visse typergramnegativestavbakterier,og
det er nettopp disse som nå foreslåsomfattet av meldeplikten.Det har i Norge de sisteårene
vært flerealvorligeutbrudd av sykehusinfeksjonermed slikeinikrober.Det gjelderbåde ESBL-
produserende Enterobacteriacae,Pseudomonas og multiresistenteAcinetobacter.Utbrudd av



sykehusinfeksjoner meldepliktig,men det å gjøre enkeltsykdommene(infeksjonereller
bærertilstand)meldepliktigevil gjøre det lettere å oppdage utbrudd og sette i verk effektive
infeksjonsforebyggendetiltak,samt vurdere effektenav disse.Vi går sterkt inn for at
smittebærertilstandog infeksjonerEnterobacteriaceae,Pseudomonas aeruginosaeller
Acinetobactermed spesielleresistensmønstreklassifiseresi gruppe A.

Punkt 3.3.5
Virus som har pandemisk potensialbør klassifiseressom smittsom sykdomi gruppe A, vi støtter
dermed forslagetog begrunnelsensom er gitt.

Punkt 3.4
Infeksjonermed toksinproduserendeClostridiumdifficileer først og fremst et sykehusproblem
som rammer antibiotikabehandledepasienter.Det er vår oppfatning at summariskmeldeplikt,
dvs. klassifiseringi gruppe C, vil gi en tilstrekkeligoversiktover sykdommen,og vi støtter
dermed forslaget.

Det er velkjentat vissegenotyper (ribotyper)kan gi et mer alvorligsykdomsbilde,og det er
beskrevetutbrudd av slikeinfeksjoneri en rekke europeiskeland, også i Skandinavia,men så
langt bare enkelttilfelleri Norge. Det er imidlertidbare noen få mikrobiologiskelaboratorieri
Norge som utfører undersøkelsersom identifisererdissegenotypene.Vi støtter at vissegenotyper
av Clostridiumdifficilegjøresmeldepliktigei gruppeA når diagnostikkener på plassved et
rimeligantall laboratorier.

Punkt 3.5
Vi anser det nødvendig med en nasjonaltbestemt varslingspliktfor influensaforårsaketav virus
med pandemiskpotensial.
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