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MSIS-meldinger er avgjørende for håndteringen av covid-19-epidemien - Rask 
innsending må prioriteres av legene 

BETYDNING AV RASK INNSENDING AV MSIS-MELDING 

Beslutningstakere lokalt og nasjonalt har et stort behov for rask kunnskap om hvordan covid-19 sprer 
seg. Informasjon som er registrert i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) brukes aktivt og 
fortløpende for å vurdere smittesituasjonen og behov for tiltak både lokalt og nasjonalt. 

For å kunne analysere smittesituasjonen og vurdere tiltak er det for eksempel helt avgjørende å vite 
hvor smitten har skjedd; Er det i Norge eller i utlandet? Er det knyttet til kjent smitteeksponering i Norge 
som del av et utbrudd? Er det hjemme, i helseinstitusjoner, på arbeid, på private arrangementer eller 
andre steder? Er ansatte i helsetjenestene eller helseinstitusjon smittet?  

Enhver MSIS-melding kan få betydning, både for oversikten nasjonalt og lokalt.  

Gjennom covid-19-pandemien har manglende og forsinkede innsendinger av MSIS-meldinger fra leger 
gjort at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke får informasjon om covid-19-smitte i samfunnet 
som er viktig i vurderingen av smittesituasjonen. Som en følge av dette brukes det store ressurser for å 
samle inn den etterspurte informasjonen.  
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Dette brevet er stilet til alle landets kommuner fordi de har ansvar for fastlegeordningen, 
legevaktene, hjemmesykepleien, helsestasjonene, covid-19 testingen og covid-19 teststasjonene. 
Kommunene bes videresende til aktuelle private helsetjenester i egen kommune.  

Det er også stilet til de regionale helseforetakene som bes videresende til alle aktuelle leger i 
foretakene og til de aktuelle legene de har avtale med.   

Brevet sendes med kopi til Den norske legeforening og Norsk sykepleieforbund som kan ta 
medansvar for å nå målene for covid-19 testingen.  
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Derfor, selv i en tid da alle er travle, oppfordrer vi leger til å prioritere å samle inn de nødvendige 
opplysningene og rask innsendelse av MSIS-meldinger, og aller helst samme dag som svaret foreligger.  

OM MELDEPLIKTEN 

Meldeplikten for leger til MSIS er nedfelt i MSIS-forskriften § 2-1. Enhver lege som oppdager eller får 
mistanke om smittsom sykdom i gruppe A, skal uten hensyn til taushetsplikt skriftlig melde opplysninger 
som nevnt i § 1-7, jf. § 2-2, til Folkehelseinstituttet og til kommunelegen i den kommunen der den 
smittede bor. Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Kopi av 
meldingen skal oppbevares i pasientens journal. 

Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret (positive og negative svar) formidles til 
pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive svar. I praksis sendes 
meldingen samme dag svaret foreligger. Elektronisk MSIS-melding kan sendes av lege, eller av sykepleier 
på vegne av lege.  

ELEKTRONISK LØSNING  

Det er utviklet en elektronisk løsning for innrapportering: https://klinikermelding.fhi.no.  

Løsningen kan benyttes av alle som er tilknyttet Norsk Helsenett. Innlogging skjer ved bruk av HelseID, 
og leger (eller sykepleier på vegne av lege) kan bruke løsningen. 

HVA SOM SKAL MELDES 

For alle positive covid-19 tilfeller er følgende informasjon viktig for å følge med på utviklingen av 
situasjonen i Norge 

- Smittested (kommune/fylke/land) 

- Smittesituasjon (sannsynlig sted for eksponering) 

- Nærkontakt 

- Underliggende sykdom 

- Innsykningsdato 

- Symptomer 

- Indikasjon for test  

- Innleggelse sykehus/sykehjem 

- Yrke (helsepersonell/andre)     

 
Vennlig hilsen 
 
Helen Brandstorp e.f.    Line Vold 
divisjonsdirektør    avdelingsdirektør 
Divisjon analyse og samfunn   Smittevern og Beredskap 
Helsedirektoratet    Folkehelseinstituttet 

Jon Hilmar Iversen 
konsulent 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 

https://helseid-sts.nhn.no/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3FauthzId%3DQB9DJpmH43y0Frb5HgLVTFiZCNihzBGhLUGh6CWhTRA
https://klinikermelding.fhi.no/
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Saksbehandler:  Karianne Johansen, Dataansvarlig MSIS, Avdelingsdirektør 
Smittevernregistre 
 
Kopi:              Kontaktperson 

 

 
FOLKEHELSEINSTITUTTET Utbrudd @fhi.no 
Helse- og omsorgsdepartementet Vakt-covid19 @hod.dep.no 
Helsedirektoratet Beredskap @helsedir.no 
Den norske legeforening            
Norsk Sykepleierforbund            
Landets fylkesmenn            
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