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

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 30.11.2011 hvor vi inviteres til å komme
med innspill. Smittevern og vaksinasjon er en sentral oppgave i helsesøsters arbeid. Med
bakgrunn i dette har NSF hatt høringsforslaget til uttalelse Landsgruppen av helsesøstre.

NSF er positiv til de endringene som foreslås i høringsnotatet. Forskriftsendringen setter fokus
på sammenhengen mellom hiv og tuberkulose, noe som kan gi et bedre tilbud til den enkelte og
gir viktig oversikt over alvorlige tilstander. Vi finner forskriftsendringen logisk i og med at HIV -
positive som får tuberkulose pr. definisjon har AIDS (som tilhører gruppe A).

Konkret til de enkelte punkt i forskriftsforslaget:
Kap 3.1
NSF støtter forslaget om at sykdomslisten blir vedlegg til forskrift, og mener at dette bidrar til en
tydeliggjøring av juridiske plikter og rettigheter for både pasienter og helsepersonell.

Kap 3.2
Vi støtter forslag til hastevedtakshjemmel.

Kap 3.3 - 3.5
Vi støtter forslagene til endring i sykdomslisten, samt forslaget om endring i varslingspliktige
sykdommer til også å omfatte «influensa forårsaket av virus med pandemisk potensial».
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Kap 3.6
NSF støtter registrering av opplysninger om hiv-status hos personer smittet med tuberkulose.
Det vil kunne gi nyttig informasjon å se sammenhengen i befolkningen. Videre vil det være en
hjelp i å se omfanget av dette problemet. Det vil ha betydning for det forebyggende arbeidet om
flertallet av tuberkulosepasienter er å finne og nye tilfeller fortrinnsvis oppstår blant HIV-positive
eller om tuberkulose overveiende opptrer blant innvandrere eller andre grupper i befolkningen.

Kap 3.7
Vi støtter beskrevne forslag i forhold til referanselaboratorium.

Kap 3.8
NSF støtter forslaget om å føye SYSVAK og Medisinsk fødselsregister til listen over relevante
registre det kan samkjøres opp mot.
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