
Høring – Forslag til endringer i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i 
Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregistret og om varsling om 
smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften) 

 
Viser til Helse- og omsorgsdepartementet forsalg til ny forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om 
varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).  

Forskriftens hovedformål er å bidra til overvåking av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge 
og dermed gi myndighetene best mulig grunnlag for effektiv håndtering av slike sykdommer. Dette er 
noe som er spesielt viktig i en verden hvor vi reiser mer, og til mer eksotiske steder som kan medføre 
at man opplever flere overførbare sykdommer / infeksjoner som kan være sprednings potensial.  

Departementets forslag foreslår bl.a. at listen over sykdomsgrupper som er meldings- og 
varslingspliktige flyttes fra forskriftens merknader til vedlegg, samt at det foreslås å føye til noen 
sykdommer til sykdomslisten.   
Videre foreslås det og utvidet listen over registre som det av kvalitetskontrollhensyn kan samkjøres 
mot, for å sikre god kvalitet på opplysninger som er felles i de aktuelle registrene. 
Hiv-infeksjon er en disponerende faktor for tuberkulose. For å kunne bidra til å bevisstgjøre 
helsetjenesten om den økte risikoen og dermed medvirke til at disse pasientene kan fanges opp og 
gis et mest effektiv behandling, menes det å være fornuftig å få hiv- infeksjon inn i registrert hos nye 
tuberkulosepasienter.  

Namsos kommune stiller seg positivt til de endringene som framkommer i forslag til forskriften. 
Mener det er positivt å få lagt liste over sykdommer som vedlegg til forskriften, samt å føye til noen 
sykdommer til sykdomslisten. Ved å utvide listene er det mulighet til å overvåke de mest resistente 
bakteriene og de som har størst betydning for smitteverntiltak, noe som er viktig med tanke på nye 
smittekilder fra andre verdensdeler. 
Det at man også foreslår å utvidet listen over registre som det av kvalitetskontrollhensyn kan 
samkjøres mot, for å sikre god kvalitet på opplysningene som er felles i de aktuelle registrene, 
oppleves som en forsterkelse.  

 

 

 

 


