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Høringssvar: Endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister, forskrift om 

Meldingssystem for smittsomme sykdommer og forskrift om allmennfarlige smittsomme 

sykdommer 

 

Formål: Å få et bedre smittevern gjennom mer kunnskap og bedre oversikt, både når det 

gjelder vaksinasjonsdekning og smittsomme sykdommer. 

Følgende endringer foreslås: 

1)Endringer i SYSVAK-forskriften for å få bedre oversikt over befolkningens vaksinasjonsstatus 
ved at alle vaksinasjoner skal registreres.  

2) Departementet foreslår at mikrobiologiske laboratorier skal melde inn alle prøver som tas slik 
at man lettere kan se insidens opp mot antall prøver som er tatt i et område, og 
prøvetakingsmetode.  

3) Plikt for helsepersonell til å varsle om smittsom sykdom til mottakende helseinstitusjon ved 
overflytting av pasienter.  

4) Ny meldingsplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner til MSIS. 

5) Tilføye sykdom forårsaket av karbapenemase-produserende bakterier (KPB) på listen over 
allmennfarlige smittsomme sykdommer.  

Allmennlegeforeningen mener:  

De foreslåtte endringene støttes. Imidlertid vil endringene føre til enda flere pliktoppgaver for 
fastlegene. Meldinger til MSIS er per i dag en oppgave som både er tidkrevende og 
kostnadsførende, men ikke inntektsgivende for fastlegene. Det er altså en av de oppgavene 
fastlegene gjør utenom arbeidstid, men som man ikke lønnes for. Før innføring av endringene, må 
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utfylling og innsending av meldeskjemaer til MSIS bli en honorert oppgave via Normaltariffen. 
Det må også komme på plass gode elektroniske løsninger integrert i EPJ (elektronisk 
pasientjournal), både for levering av meldeskjema til MSIS, og registrering av vaksiner i SYSVAK. 
Dette bør bekostes av helsemyndighetene, og ikke fastlegene selv.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Sidsel M Andreassen 

For Allmennlegeforeningen 

 
 

 

 

  

 

  

 


