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Viktig beskjed til alle brukere av elektronisk klinikermelding i perioden 11.08.2020-11.11.2020 

 

Den nye webapplikasjonen for MSIS-klinikermelding innebærer personvernutfordringer knyttet til PDF som 
genereres av meldingen på lokal PC når den skal lagres i pasientjournal og meldes til kommunelege per post.  

 

Fra 12.05.20 ble det mulig å sende MSIS-melding elektronisk fra lege til MSIS-registeret. MSIS-meldinger skal i 
tillegg lagres i pasientens journal og meldes til kommunelege per post. For å sikre at dette ble gjort har 
løsningen en utskriftsmulighet av det ferdig utfylte skjemaet. Fra 11.08.20 ble løsningen endret slik at 
systemet genererte en PDF-versjon for å gjøre det mulig med lagring direkte i journal og utskrift. Dette ga 
mulighet for utskrift fra alle browsere, og sparte brukere for arbeid.  

 

Fra 11.11.20 gir løsningen brukeren to valg etter innsending til MSIS; enten direkte utskrift, eller å generere 
PDF. Ved valg av PDF lastes det ned en lokal kopi på datamaskinen. Brukeren må selv ta ansvar for at denne 
kopien slettes. Ved valget "direkte utskrift" lagres det ingen lokal kopi og brukeren må selv sørge for ta 
nødvendige papirkopier av utskriften. 

 
Folkehelseinstituttet ber alle brukere som har sendt elektronisk klinikermelding i perioden 11.08.20-11.11.20 
om å være påpasselige med å fjerne PDF-kopier som kan være automatisk lastet ned på lokal PC etter utskrift. 
Disse meldingene finnes oftest i mappen Nedlastinger eller Downloads. Filene har navn på denne formen: 
Msis-Klinikermelding_dd_mm_yyyy.pdf. Når filer slettes fra Nedlastinger/Downloads (eller fra andre steder), 
blir de ikke permanent slettet, men havner i Papirkurv/Recycle Bin. Denne må derfor enten tømmes eller filene 
slettes direkte fra papirkurven.  
 

Folkehelseinstituttet har gjennom flere år mottatt innspill fra mange aktører om at det er behov for å integrere 
MSIS-klinikermelding med EPJ både i primær- og spesialisthelsetjenesten. FHI jobber med å utvikle API for 
innrapportering fra EPJ. 
 

Dette brevet sendes til alle landets fylkesmenn, helseforetak og private sykehus. Vi ber om at brevet blir 
distribuert til kommuneleger, fastleger, legevakter, og sykehusavdelinger. 
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Spørsmål kan sendes til astrid.louise.lovlie@fhi.no  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Karianne Johansen Astrid Louise Løvlie 
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver 
 
 
   

 
 
 
Liste over kopimottakere:  
Avdeling for smittevernregistre, Karianne Johansen 
Avdeling for Internrevisjon, Erlend Bakken  
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