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Endring i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften - høringssvar

— Vi viser til utsendt høringsbrev av 30. november 2011 med vedlagt forslag til endringer i forskrift 20. juni
2003 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldesystem for smittsomme sykdommer og i
Tuberkuloseregisteret og varsling av smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforsksiften).

NTNU er oppført som hØringsinstans og hØringen er sendt videre til Det medisinske fakultet (DMF) som har
bedt sine institutter om uttalelse. Følgende uttalelse kommer fra Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved
NTNU:

Til avsnitt 3.6 — Opplysninger om hiv-status hos personer smittet med tuberkulose

Følgende foreslås:
Det er en vesentlig forbedring at HIV nå kan meldes ved MSIS-melding av tuberkulose siden HIV-infeksjon
er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle tuberkulose, og det innebærer endret behandling og
oppfølging av pasienten.

Personer som er smittet av tuberkulose uten å være syke (latent tuberkulose), men som skal ha
forebyggende behandling, skal også meldes i gruppe A. Samtidig HIV-infeksjon er en sterk grunn til
a gi forebyggende behandling, og det er derfor viktig at dette kommer fram på meldeskjemaet.
Samtidig HIV-infeksjon og latent tuberkulose gir ikke grunn til en AIDS-diagnose. Så begrunnelsen
i hØringsutkastet om at disse pasientene likevel skal meldes i gruppe A kan ikke brukes hos pasienter med
latent sykdom.

Asylsøkere utgjør en stor del av de rundt 90 % av personer av utenlandsk opprinnelse som årlig blir
meldt til Tuberkuloseregisteret. I tillegg til røntgenundersøkelse av lungene og immunologisk
sereening for tuberkulose får alle tilbud om å ta en HIV-prØve ved ankomst. Uten å ta stilling til om
dette bør være en obligatorisk undersøkelse for alle asylsøkere, foreslas likevel at alle med HIV-infeksjon
meldes som gruppe A og uavhengig av om det foreligger samtidig tuberkulØs sykdom.
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