Sist oppdatert 10.03.20

Veiledning for datainnsamling fra pasienter med sannsynlig eller bekreftet
koronavirussykdom covid-19
Folkehelseinstituttet har i samarbeid med kommuneoverlegene, samlet inn detaljerte opplysninger
om de første sannsynlige og bekreftede tilfellene av covid-19 i Norge gjennom et spørreskjema i tre
deler. Fra og med 10.03.20 vil informasjon om nye tilfeller ikke lenger innsamles ved bruk av
spørreskjema. Nye tilfeller skal fortsatt meldes til MSIS.
For tilfeller rapportert til og med 09.03.20 skal alle deler av spørreskjema fortsatt sendes inn til
Folkehelseinstituttet.
Her finner du informasjon og praktisk veiledning rundt datainnsamling fra sannsynlige og bekreftede
tilfeller av covid-19.

Dataene samles inn ved et skjema bestående av tre deler
Skjemaet for datainnsamling består av tre deler:




Del 1 omfatter pasientens personopplysninger. Helseopplysninger skal ikke oppgis her.
Del 2 inneholder spørsmål om pasientens helsetilstand, eksponering og aktiviteter.
Del 3 inneholder utdypende spørsmål om klinikk, risikofaktorer, behandling og utfall.

Hvem fyller ut hva og når skal det fylles ut?
Kommuneoverlegen har ansvar for at alle deler av spørreskjema fylles ut.



Del 1 og 2 fylles ut umiddelbart og returneres til FHI så fort som mulig.
Del 3 fylles ut og sendes til FHI ved endt sykdomsforløp eller etter 2 uker.

Husk å føre på unikt løpenummer (kasus ID)
Kasus ID er et unikt løpenummer generert ved Folkehelseinstituttet som må føres øverst på alle
skjema (del 1-3) for å kunne koble sammen all informasjon fra pasienten.



Smittevernvakten ved FHI sørger for utlevering av kasus ID til kommuneoverlegen ved første
kontakt.
Samme kasus ID kan også brukes på skjema for kontaktsporing som kommuneoverlegen er
ansvarlig for.

Innsending av skjema til FHI
Skjema som fylles ut av kommuneoverlegen skal sendes kryptert til Folkehelseinstituttet på e-post til
utbrudd@fhi.no. For nærmere beskrivelse av kryptering og innsendelse, se vedlegg 1.
Sjekkliste før innsendelse:



Husk å dobbeltsjekke at kasus ID er ført på alle skjemadeler før innsendelse.
Del 1 må alltid sendes separat fra del 2 og 3.

Hva skal dataene brukes til?
Informasjonen som samles inn skal brukes av Folkehelseinstituttet til følgende formål:


Iverksette adekvate smitteverntiltak ved tilfeller av covid-19 i Norge
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Oppfylle krav til internasjonal rapportering til ECDC og WHO
Få oversikt over smittesituasjonen, kartlegge sykdomsbildet og risikofaktorer for sykdom.

Datainnsamlingen er hjemlet i Smittevernloven § 2-2, 8.ledd og Helseberedskapsloven § 2-4.
Internasjonal rapportering til EU/ECDC er hjemlet i MSIS-forskriften § 2-7 og varsling til WHO/IHR
skjer jf. IHR-forskriften § 7.
Behovet for å samle inn detaljert informasjon vil bli løpende vurdert ut fra smittesituasjonen.

Zipping og kryptering av filer (pdf, excel eller csv)
1. Last ned og installer 7zip, eller få bistand av IT-ansvarlig til å legge det inn på maskinen.
2. Start 7zip og naviger frem til dokumentene du ønsker å pakke:

3. Klikk Legg til:

4. Velg formatet 7z, angi et godt passord og velg krypteringsmetoden AES-256:
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5. Du vil nå få en arkivfil i samme mappe. Denne vil være kryptert med passordet du anga.
6. Dobbeltsjekk om filen er kryptert før den sendes. Kan du selv åpne filen uten å legge inn
passord er den ikke kryptert.
7. Mottaker kontaktes med passord på SMS 91755096 for å få åpnet filen ved mottak.
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