Bergen 16.05.2018
Helse Bergen takker for anledning til å uttale seg angåande forslag til endringer i
MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.
Generelt:
Forslagene oppfattes som lite kontroversielle. Det er naturlig at sykdommer klassifisert som allment
smittsomme også er meldepliktige med fødselsnummer i MSIS-systemet for å optimalisere og
kvalitetssikre overvåkningen av disse. Det bør likevel gjøres oppmerksom på at utvidelse av listen
over meldepliktige sykdommer vil gi merarbeid for klinikere som skal fylle ut MSIS-meldinger.
Spesifikt for de enkelte forslag:
3.3.1. Vi støtter forslaget om innføring av MSIS-melding for rotavirussykdom. Mer nøyaktig og
kvalitetssikret overvåking av rotavirussykdom er en naturlig følge av at vaksinen er tatt inn i
barnevaksinasjonsprogrammet
3.3.2. Vi støtter forslaget om at LGV blir meldingspliktig til MSIS i gruppe A.
3.4. Vi støtter forslaget om meldeplikt for HIV, syfilis og gonoré i gruppe A
3.5. For genital klamydiainfeksjon rapporterer laboratoriene inn fødselsdato, kjønn og
bostedskommune. Dette bør være tilstrekkelig for målrettede tiltak. Laboratoriene kan luke ut
dubletter før innsending. Det påvises mange tilfeller av klamydia-infeksjon og MSIS-melding for
enkelttilfeller vil medføre betydelig merarbeid for klinikere.
3.6. Vi støtter forslaget om klassifisering av clostridium difficile (C. difficile) i gruppe A.
3.7. Vi støtter forslaget om at rubella og meslinger klassifiseres som allmennfarlige smittsomme
sykdommer. Oppslutningen om barnevaksinasjonsprogrammet har tradisjonelt vært høy i Norge,
men meslingers utbruddspotensiale ved svekket flokkimmunitet synliggjøres til stadighet ved
utbrudd i europeiske naboland. Mennesket er eneste reservoir for meslingevirus og målet på
verdensbasis er utryddelse av meslinger. Sykdommens smittsomhet, alvorlighetsgrad og
utbruddspotensiale gjør at det virker fornuftig at særlig meslinger klassifiseres som allmennfarlig
smittsom sykdom.

Mikrobiologisk avdeling Helse Bergen har i tillegg til sammenfattede høringssvar over følgende egne
kommentarer til høringsnotatet:
Generelt:
Mikrobiologisk avdeling mener at endringsforslaget mtp meslinger og rubella legger opp til en
utvanning av begrepet «allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven».
Spesifikt for de enkelte tiltak:
3.3.1. Det burde holde med oppsummerte meldinger for rotavirus, lik den måten vi melder
influensavirus.
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3.7. Mikrobiologisk avdeling er uenige i begrunnelsen om at sykdomsbildet er endret for meslinger
og rubella. Vi er bekymret for at omgjøring av sykdommen til allmennfarlige smittsomme sykdommer
er et overdrevet tiltak sett i forhold til omfanget av sykdommen i Norge i dag og den høye
vaksinasjonsdekningen for 2-åringer. Sykdommene oppfyller heller ikke kriteriene til allmennfarlig
smittsom sykdom etter smittevernloven.
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