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Kort om MSIS
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) landsdekkende fra 1975
 Meldinger fra medisinsk mikrobiologiske laboratorier og kliniker
 Kopi av melding fra kliniker til kommunelegen danner grunnlag for oversikt over
epidemiologisk situasjon i respektive kommuner

Egen forskrift med hjemmel i smittevernloven § 7-9 og helseregisterloven § 11
Folkehelseinstituttet er dataansvarlig for MSIS
Drift og bruk av MSIS i FHI:
 Avdeling for smittevernregistre: Data inn, kvalitetssikring og datautleveringer (forskning,
statistikk)
 Avdelinger for overvåking og råd: Brukes aktivt i overvåking av epidemiologisk situasjon
i Norge
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Datakvalitet i MSIS – store variasjoner
Til overvåking kreves data av god kvalitet.
Kvaliteten avhenger både av meldedekning fra kliniker og kompletthet i opplysninger

Drift av MSIS; ca. 5 årsverk
2018: 46 941 hendelser (gruppe A, B og C) = > 66 180 meldinger





Gruppe A: 75 % elektronisk innmelding fra laboratorier
Gruppe B: 100 % papir
Gruppe C: 100 % elektronisk
Gruppe A og B: 100 % klinikermeldinger på papir

Kvalitetssikring
 Telefonisk kontakt med kliniker, laboratorier og tuberkulosekoordinatorer
 5-6000 brev sendes ut
 Sykdomsansvarlige konfereres ved behov, og kvalitetssikrer data i forbindelse med rapportering
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Meldedekning hepatitt C, 2008-2018
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Meldedekning salmonella, 2008-2018
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2018

Meldedekning kikhoste 2008-2018
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Kompletthet i opplysninger - 2018
Diagnose

Variabel

Kompletthet

Hepatitt C

Smittemåte

61 %

Salmonella

Smittested

86 %

Kikhoste

Vaksinestatus

68 %
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Ny teknisk løsning
Forrige løsning fra 2005
Utviklet ny teknisk løsning fra senhøsten 2017, og satt i produksjon februar 2019
 Oppfyller alle lovkrav for logging og sporing i henhold til helseregisterloven
 Personopplysninger lagres kryptert
 Innebygget valideringer og innhenting av informasjon fra Folkeregisteret
 Muliggjør automatisert koding av elektroniske meldinger fra laboratoriene (forutsatt
bruk av NLK)

Hva vi fremdeles mangler
 Elektronisk klinikermelding
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Juridiske endringer
• MSIS-forskriften
1.januar 2019:
 LGV og rotavirusinfeksjon nye meldingspliktige sykdommer
 Genital klamydia-infeksjon flyttet fra gruppe C til gruppe A – skal fremdeles kun meldes fra
laboratorier, men med fødselsnummer
 Clostridum difficile flyttet fra gruppe C til gruppe A – meldingsrutiner som andre gruppe Asykdommer

22.mars 2019:
 Hiv-infeksjon, gonore og syfilis flyttet fra gruppe B til gruppe A
 Ny § 4-5a: hiv, gonore og syfilis kan aldri tilgjengeliggjøres med direkte personidentifiserbare
kjennetegn

• Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)
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o Implikasjoner for vurdering av søknader om datautlevering
o Nyttig gjennomgang av internkontroll, regelverk og egne rutiner
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Nytt meldeskjema
MSIS-meldeskjema for gruppe B faset ut og viktig
informasjon innarbeidet i MSIS-skjema for gruppe A
o Indikasjon for testing
o Antatt smittevei
o Ved hiv:
Meldt tidligere

CD4-tall
Dato sist negative prøve
o Ved syfilis: Angi stadium av sykdommen

•Dato for innleggelse helseinstitusjon
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Kommunelegens kopi av MSIS-meldingene
– hvor lenge skal disse oppbevares?
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Kommunelegens kopi av MSIS-meldingene
– hvor lenge skal disse oppbevares?
o MSIS-forskriften § 2-1:
Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A, skal uten hensyn til taushetsplikt
skriftlig melde … til kommunelegen i den kommunen der den smittede bor.
o Merknadene:
Til § 2-1 Legers meldingsplikt
…Meldingen skal også sendes til kommunelegen. I praksis sendes en kopi av skjemaet, eventuelt en
gjennomslagskopi, til kommunelegen. Det betyr at kommunelegene har en sentral plass i meldingssystemet. De skal
blant annet benytte meldingene til å ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen,
jf. smittevernloven § 7-2. Meldingene inngår i et behandlingsrettet helseregister jf. helseregisterloven § 6 og er en
nødvendig forutsetning for at kommunelegen kan ivareta sine oppgaver etter smittevernloven f.eks. § 4-1 femte
ledd.
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Kommunelegens kopi av MSIS-meldingene
– hvor lenge skal disse oppbevares?
Helsedirektoratet rådgir på rettsregler, jf. smittevernloven § 7-10
Be om juridisk bistand fra kommunen/personvernombud
Det må avgjøres hvilket behandlingsgrunnlag som foreligger og hvor lenge dataene
kan oppbevares
Hver kommune må gjennomføre en konkret vurdering og utarbeide egne
retningslinjer for håndtering og lagring av MSIS-meldingene
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Elektronisk klinikermelding
Elektronisk klinikermelding – viktig for fremtidens MSIS
• Økt meldedekning – både til kommunelegen og til FHI
• Økt kompletthet av informasjon
• Mer tidsriktige data
• Bedre personvern
Hvordan sikre informasjon til kommunelegen?
• Rapportering til kommunelegen; fra kliniker eller FHI?
Prosjekt for utvikling av elektronisk klinikermelding under planlegging i FHI

• Etablere kontakt med kommuneleger/smittevernleger for å sikre at behov blir møtt

FHI -

15

Spørsmål?
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Takk for oppmerksomheten

astrid.louise.lovlie@fhi.no

