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Høringsinnspill fra Norsk Radiografforbund om foreslåtte endringer i MSIS

Norsk radiografforbund organiserer radiografer og stråleterapeuter. Våre medlemmer arbeider
for en stor del innen bildediagnostikk og stråleterapi i spesialisthelsetjenesten samt ved private
institutter som tilbyr bildediagnostikk. Radiografer og stråleterapeuter må jobbe i nær kontakt
med pasienter, ofte av varighet på mer enn 15 min, for utførelse av bildediagnostiske
undersøkelser og stråleterapi.
Som del av front linje tjenesten møter radiografer pasienter i tidlig fase av pasientforløp og må
ta nødvendige generelle smittevern hensyn, men det er også svært viktig å ha tilgjengelig
oppdatert informasjon om smittsom sykdom der dette foreligger.
Generelt gjelder at ofte ankommer pasienter bildediagnostikk eller stråleterapi med uavklart
smittestatus hvor tiltak som smittesporing og karantene må iverksettes i etterkant, i tilfeller der
det viser seg at pasienten var smittet på tidspunktet for undersøkelse eller stråleterapi.
Generelt vil det derfor være et gode med tiltak som gjør kritisk informasjon om smittsomme
sykdommer tilgjengelig for helsepersonell som radiografer og stråleterapeuter.
De foreslåtte endringene vil kunne være til hjelp for valg av hensiktsmessig smittevernprosedyre
i forhold til enkeltpasienter. Tidlig tilgang om en pasients smittestatus vil være nyttig
informasjon å ha tilgjengelig i forhold til eventuelle samsvarende funn ved radiologiske
undersøkelser.
Gjennom Covid-19 pandemien har en sett flere eksempler på at f.eks. CT undersøkelser av
lunger har vekket mistanke om Covid-19 der prøvesvar initialt har vært negativ (falskt negativt
prøvesvar). Retesting i etterkant har i flere tilfeller bekreftet Covid-19.
I høringsnotatet er det uklart hvorvidt funn fra radiologiske undersøkelser også skal meldes inn
i MSIS. Vi tenker funn som er forenelig med smittsom sykdom, som karakteristiske funn i
røntgenundersøkelse eller CT av lunger hos Covid-19 smittede pasienter, er av interesse å
melde inn til MSIS.
Dersom radiologiske prøvesvar på Covid-19 skal meldes til MSIS må de på lik linje med andre
Covid-19 prøvesvar prioriteres meldt inn. Dette er viktig for at en slik melding til MSIS skal ha
en nytteverdi for helsepersonell i det videre pasientforløpet.
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