
(Endringer er markert i kursiv)

Merknader til de enkelte kapitler og paragrafer i MSIS- og
Tuberkuloseregisterforskriften

Til § 1-7 Opplysninger i MSIS- og og Tuberkuloseregisteret om tilfeller av smittsom

sykdom i gruppe A og B fjerde ledd skal lyde:

Bestemmelsens nr. 3 refererer seg til medisinske opplysninger. De medisinske

opplysningene er viktige for en riktig klassifikasjon av sykdomstilfellet, for vurdering av

sikkerheten av diagnosen og for vurdering av følgetilstander av sykdommen. Om diagnose

og diagnosegrunnlag er det aktuelt å registrere opplysninger om årsak til at helsetjenesten

er oppsøkt, tidspunkt og tidsforløp for symptomer, diagnose og behandling, sykdommens

lokalisasjon, undersøkelsene som førte til diagnosen, smittestoffets navn og klassifikasjon

samt egenskaper (for eksempel resistens mot antimikrobielle midler) og faktorer hos den

syke som disponerte eller beskyttet mot sykdommen, inkludert eksponering for mulige

smittekilder. For tuberkulose regnes hiv-infeksjon som en slik disponerende faktor.

Tuberkuloseregisteret kan dessuten inneholde opplysninger om sykdomsforløp og

behandling av tuberkulose og behandlingsresultat.





Ny § 2-4 a Innsendingsplikt til laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk

mikrobiologi skal lyde:

Laboratorier skal umiddelbart sende smittestoff eller provemateriale samt

opplysninger om deres art, egenskaper og opprinnelse til relevant laboratorium med

nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi etter dets nærmere angivelser.

Innsendingsplikten gjelder også for laboratorier som i andre kilder enn menneske,

påviser smittestoff som kan gi sykdom hos mennesker.

§ 2-6 andre ledd skal lyde:

Som ledd i kvalitetskontrollen kan Nasjonalt folkehelseinstitutt etablere kontakt med lege

som har diagnostisert eller behandlet pasienten eller med pasientens fastlege. Som ledd i

kvalitetskontrollen kan det gjøres samkjøringer mot Det sentrale folkeregister,

Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fodselsregister, SYSVAK og

sykehusapotekenes lister over pasienter som har fått foreskrevet legemidler mot

tuberkulose.

Forslag til endringer i forskrift 20. juni 2003 om innsamling og behandling av
helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften)

§ 2-5 første ledd skal lyde:

Nasjonalt folkehelseinstitutt skal sørge for at helseopplysninger som behandles i

SYSVAK, er korrekte, relevante og nødvendige for de formål de innsamles for, jf. § 1-3.

Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjøres rutinemessige samkjøringer mot Det sentrale

folkeregister, Norsk pasientregister og MSIS- og tuberkuloseregisteret.

Forslag til endringer i forskrift 21. desember 2001 om innsamling og behandling av
helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften)

§ 2-4 første ledd skal lyde:

Nasjonalt folkehelseinstitutt skal sørge for at helseopplysninger som innsamles og

behandles i Medisinsk fødselsregister, er korrekte, relevante og nødvendige for de formål

de innsamles for, jf. § 1-3. Som ledd i kvalitetskontrollen kan det gjøres rutinemessige

samkjøringer mot Det sentrale folkeregister, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister

og MSIS- og tuberkuloseregisteret.









Sykdommer i gruppe B

Sykdommene fremgår av forskriften § 1-2 f.jerde ledd og er:

Gonor

Hiv-infeksjon

Syfilis

Sykdommer i gruppe C

Genital chlamydiainfeksjon

Influensaliknende sykdom.

Smittebærertilstand eller infeksjoner med toksinproduserende Clostridium difficile


