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Høring - Midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid19-relaterte prøvesvar i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar
til innbyggere og helsepersonell
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om forlengelse av midlertidig
forskrift av 23. juni 2020 nr. 1287 om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om
Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften), på høring.
Den midlertidige forskriften opphører 23. juni 2022. I høringsnotatet foreslår departementet
en forlengelse til 1. juli 2023.
Den midlertidige forskriften hjemler at MSIS-registeret (Meldingssystemet for smittsomme
sykdommer) kan inneholde både positive og negative covid-19-relaterte prøvesvar, og
videreformidle disse til Nasjonal kjernejournal.
Endringene er avgrenset til håndtering av covid-19 pandemien og foreslås forlenget i
samsvar med forslaget om virketid for de midlertidige lovendringene om koronasertifikat som
fremkommer av Prop. 92 L (2021-2022), det vil si til 1. juli 2023.
Å videreføre den midlertidige forskriften er blant annet en forutsetning for å kunne vise både
negative og positive covid-19 prøvesvar til innbyggere på helsenorge.no og i
koronasertifikatet. Videre er videreføringen en forutsetning for at helsepersonell kan få
tilgang til de samme prøveresultatene om pasienten i Nasjonal kjernejournal. Dersom den
midlertidige forskriften ikke videreføres, vil MSIS-registeret fortsatt inneholde opplysninger
om positive covid-19 prøvesvar og kunne vise disse til innbyggere på helsenorge.no og i
koronasertifikatet. En forlengelse av forskriftsendringen er anbefalt av Folkehelseinstituttet.
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Høringsfristen er 27. mai 2022.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om
høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede
virksomheter, medlemmer e.l.
Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige
høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for
høringssvar på regjeringen.no
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