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HØRING OM  UTKAST TIL  ENDRING I TUBERKULOSEKONTROLLFORSKRIFTEN,
MSIS -  OG TUBERKULOSEREGISTERFORSKRIFTEN OG BLÅRESEPTFORSKRIFTEN.
Det vises til oversendt høringsnotat. HivNorge beklager å ha oversittet uttalelsesfristen,
men håper likevel at våre synspunkter vil bli hørt.

HivNorge har kommentarer til de foreslåtte endringer i MSIS- og
tuberkulosereg isterforskriftene.
At meldeplikten samles i en forskrift anser vi som fordelaktig. HivNorge er også positive
til at det settes særskilt fokus på dobbeltinfeksjon av hiv og tuberkulose. Vi vet at dette
er en stor utfordring internasjonalt og også fra klinikk her hjemme kjenner vi til
eksempler på utfordringer i diagnostisering på grunn av dobbeltinfeksjon.

HivNorge mener at forslaget til at samtidig hiv og tuberkulose skal meldes på navn
krever en forskriftsendring. For mennesker som lever med hiv er regelen en anonym
meldeplikt jf. Forskriften § 1-7 nr.1.1. I høringsnotatet antas innhenting av opplysninger
om hivstatus hos pasienter med tuberkuløs sykdom ikke å være i strid med den anonyme
meldeplikten for hiv infeksjon fordi samtidig infeksjon er aidsdefinerende og skal således
meldes på navn jf. Forskriften § 1-7 nr.1.1. HivNorge har ikke medisinsk fagkunnskap,
men er av den klare oppfatning av at bruken av diagnosen aids er meget variabel.
Enkelte leger stiller diagnosen, mens andre er mer motvilllige. Så vidt vi har forstått er
det også slik at diagnosen aids ikke stilles dersom CD-4 tallene ikke er under et visst
nivå. Det er med andre ord ingen automatikk i diagnosen aids når både hiv og tuberkuløs
sykdom er stadfestet. I denne sammenheng skal også nevnes at så vidt vi kjenner til er
det også en prosess og en dialog i gang om hvorvidt man skal opprettholde meldeplikten
for aids. Dette er blant annet begrunnet i at folkehelseinstituttet har opplevd det som
vanskelig å få sykehusene til å etterleve plikten til å melde i fra om aidstilfellene.
HivNorge er dermed av den klare oppfatning at den foreslåtte endring krever en
forskriftsendring.

HivNorge er uansett prinsipielt skeptisk til at meldeplikten på navn utvides. Regelen om
anonym meldeplikt for mennesker som lever med hiv er velbegrunnet i
personverninteresser. Vi vet at hivpositive har stor frykt for at andre skal få kjennskap til
deres status. Vi frykter at en utvidet registrering på navn vil være ødeleggende for tilliten
mellom behandlingsapparatet og hivpositive. Dette gjelder spesielt innvandrere fra
enkelte land som har dårlige erfaringer med behandlingsapparatet fra sitt hjemland.
Denne gruppen er generelt redd for at status skal bli kjent da dette kan resultere i sosial
eksklusjon i eget miljø. Et brudd på regelen om anonymitet kan bare forsvares når det er
tunge interesser som taler for dette. Vi mener at de interesser som listes opp i
høringsnotatet under punkt 3 i stor grad vil kunne ivaretas med en registrering hvor
anonymiteten til den enkelte fremdeles beskyttes.
HivNorge er dermed av den prinsipielle oppfatning at meldeplikten på navn ikke bør
utvides.
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