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Fremtidens kunnskapssystem for epidemier 
9 KOMPONENTER SOM MÅ VÆRE PÅ PLASS VED NESTE STORE UTBRUDD 

  

Formålet med dette notatet er å legge grunnlag for en diskusjon om fremtidens kunnskapssystem for 
epidemier i Norge. Behovene er store. Vi må i Norge se på hvordan vi organiserer, finansierer og 
fremskaffer ny vitenskapelig kunnskap. Og vi må se på hvordan vi kan sørge for sterkere innslag av 
forskning og innovasjon i håndteringen av både små utbrudd og pandemier. 

Utviklingen av fremtidens kunnskapssystem må være rettet mot Norges samlede behov og involvere 
alle de relevante aktørene som utgjør kunnskapssystemet i dag og i fremtiden. Med dette notatet 
forsøker vi å sette i gang og legge til rette for en slik bred, nasjonal diskusjon.  

Diskusjonsnotatet har utspring i Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 og planlegges utviklet 
videre i 2021 i en bred, løpende prosess. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter, universitets- og 
høyskolesektoren, instituttsektoren, helseforetakene og andre vil bli invitert til å være med å utvikle 
tenkningen videre. 
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Sammendrag og målbilde 

Kunnskapsbehovet er enormt under nye epidemier. Den vitenskapelige kunnskapen som 
understøtter håndteringen må være både pålitelig og fremskaffes raskt. Det krever et effektivt og 
samstemt kunnskapssystem. 

Covid-19-pandemien har allerede lært oss mye om veien videre, og vi bør ikke vente med ta 
lærdommen i bruk. Målet med dette diskusjonsnotatet er å legge grunnlag for en bred og løpende 
diskusjon om videreutvikling av det nasjonale kunnskapssystemet blant alle aktørene i Norge.  

Notatet skisserer åtte viktige egenskaper ved fremtidens kunnskapssystem og ni komponenter som 
alle bør være på plass ved neste store epidemi. For hver komponent foreslås en rekke tiltak. De fleste 
bør settes i gang allerede nå. 
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Bakgrunn 

Hvorfor dette notatet nå? 

Nye epidemier truer liv, helse og samfunn, men er samtidig kunnskapskriser der mangelen på 
vitenskapelig kunnskap er stor. Mange beslutninger må tas raskt og ofte under stor usikkerhet og 
med begrenset kunnskap. Jo bedre kunnskap, desto mer treffsikre blir beslutningene og tiltakene. 
Den pågående pandemien har vist at dagens kunnskapssystem i Norge har styrker og svakheter, men 
først og fremst at behovene, mulighetene og forbedringspotensialet er stort.  

Selv om pandemien fremdeles pågår er det viktig å diskutere fremtidens system både fordi det haster 
med å få gjort utbedringer og fordi diskusjonen blir bedre når vi har innsiktene friskt i minne og 
fortsatt kjenner utfordringene på kroppen. Her presenteres derfor et forslag til åtte viktige trekk ved 
og ni komponenter i fremtidens kunnskapssystem for epidemier. De samme elementene vil være 
nyttige også i andre folkehelsekriser.  

En løpende prosess 

Utvikling av nye versjoner av dette notatet vil fortsette gjennom 2021. Initiativet til dette arbeidet 
ble tatt av styringsgruppen i Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 i august 2020 fordi 
styringsgruppen ønsket å gi innspill til Koronakommisjonens arbeid. Kunnskapsprogrammet ble 
etablert av Folkehelseinstituttet (FHI) våren 2020 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD). Sekretariatet for kunnskapsprogrammet i FHI utformer og 
reviderer diskusjonsnotatet basert på behandling i styringsgruppen og løpende innspill fra aktører i 
og utenfor FHI.   

Hva er et kunnskapssystem?  

Målet med et kunnskapssystem for epidemier er å sikre tilstrekkelig og pålitelig vitenskapelig 
kunnskap for en best mulig håndtering av epidemier. Systemet omfatter infrastrukturen, 
institusjonene og fagmiljøene som skal generere ny kunnskap og omsette tilgjengelig kunnskap til et 
nyttig grunnlag for beslutningstagere. Brukerne av kunnskapen bør også ses på som del av systemet i 
bred forstand. Kunnskapen som anvendes i en krise må i størst mulig grad komme fra dokumenterte 
kilder, systematiske innsamlinger av data og etterprøvbare metoder med høy forskningsmessig 
kvalitet. 

Grunnprinsippene 

Beredskapsarbeidet i Norge bygger på fire grunnlggende prinsipper. Ifølge ansvarsprinsippet skal den 
organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også ha ansvaret for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. Likhetsprinsippet 
handler om at den den organisasjon man opererer med under kriser, i utgangspunktet skal være 
mest mulig lik den organisasjon man har til daglig. Ifølge nærhetsprinsippet skal kriser håndteres på 
lavest mulig organisatorisk nivå. Samvirkeprinsippet går ut på at myndigheter, virksomheter og etater 
skal ha et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og 
virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.  
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Åtte viktige egenskaper ved fremtidens system 

Flere nivåer 

Et kunnskapssystem for epidemier må forholde seg til og koble de lokale, regionale, nasjonale og 
internasjonale nivåene. 

Kommunene og helseforetakene er sentrale i selve håndteringen av epidemier, og nærhetsprinsippet 
i beredskapsarbeidet sier at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. De lokale og regionale nivåene 
er også avgjørende ledd i datainnsamling og utviklingen av en felles nasjonal situasjonsforståelse. 
Store deler av forskningen bør skje i, for og med kommunene.  

Samtidig har covid-19-pandemien vist at vi trenger sterk nasjonal innsats – for kunnskapsproduksjon, 
sammenstilling av informasjon, formidling og rådgiving. Dette er nødvendig for å støtte nasjonale, 
regionale og lokale beslutningstagere.  

På samme måte som det nasjonale må henge sammen med det lokale og regionale, må Norges 
kunnskapssystem for epidemier være knyttet så tett som mulig på de internasjonale 
kunnskapsprosessene under og mellom kriser. Norge er ikke i posisjon til å genere all kunnskap selv. 

Flere sektorer 

Innsats på tvers av mange sektorer er avgjørende når store epidemier skal håndteres. Helse, finans, 
utdanning og transport er bare noen eksempler. Hver sektor har behov for kunnskap om hvordan 
den kan best bidra til håndteringen. Samtidig har hver sektor en rolle og et ansvar i frembringe 
nødvendig kunnskap for seg og andre. Det gjelder ikke minst kunnskap om hvordan de negative 
konsekvensene ved smitteverntiltakene – tiltaksbyrden – treffer ulike sektorer. Et godt 
kunnskapssystem for epidemier må sikre effektivt tverrsektorielt samarbeid om både 
datainnsamling, forskning og analyse, og bruk av kunnskap.  

Flere fagfelt 

Helsesektoren kan ikke håndtere en pandemi alene, og mange andre fagfelt enn medisin og helse 
avgjørende for å forstå situasjonen og fremskaffe den kunnskapen som trengs. Det trengs ekspertise 
innen økonomi, psykologi, juss, etikk og mange andre felt. Erfaringene fra den pågående pandemien 
har vist at det knapt er et fagfelt innen naturvitenskapene, samfunnsvitenskapene og humaniora som 
ikke har et viktig bidrag.  

Flere aktører 

Forskerne er sentrale i både dagens og fremtidens kunnskapssystem, men mange andre aktører har 
også en avgjørende rolle i et effektivt og responsivt system. Mange aktører må være involvert for å 
identifisere og prioritere kunnskapsbehov, for finansering, for administrasjon og ledelse, for 
formidling og for legge til rette for at kunnskap blir brukt. Det betyr blant annet at pasient- og 
brukerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner og befolkningen direkte bør involveres så mye 
som mulig. Samvirkeprinsippet for beredskapsarbeidet bør også gjelde i kunnskapsarbeidet i kriser. 

Flere grupper 

Ingen kriser rammer alle befolkningsgrupper likt. Det er på nytt demonstrert i den pågående 
pandemien. Et godt kunnskapssystem for epidemier må derfor telle mer enn nasjonale gjennomsnitt 
og totaler og frembringe kunnskap om hvordan sykdomsbyrden og tiltaksbyrden rammer ulikt – med 
særlig oppmerksomhet mot ulikhet og særskilte grupper. Bare slik er en effektiv og rettferdig 
håndtering av kriser mulig.  
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Alle kriser 

Et kunnskapssystem for epidemier må være del av det samme systemet som sikrer kunnskap i 
håndteringen av andre kriser. Det gjelder akutte kriser som krig, naturkatastrofer og forurensninger. 
Og det gjelder de mer langsomt fremvoksende krisene som klimaendringer, antimikrobiell resistens, 
og overvekt. Når kunnskapssystemet for epidemier utvikles er det viktig å se til at det i størst mulig 
grad også kan bidra til håndteringen av andre kriser. Vi må forberede oss på at den neste krisen kan 
bli veldig forskjellig fra denne. 

Alle tider 

Kunnskapssystemet for epidemier kan ikke etableres i det epidemien treffer. Kunnskapssystemet for 
epidemier må være en integrert del av arbeidet som gjøres mellom kriser. Bare på den måten sikres 
kontinuerlig utvikling og robust stående kapasitet. Det er i tråd med likhetsprinsippet for 
beredskapsarbeidet om at den organisasjon man opererer med under kriser i utgangspunktet skal 
være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.  

Kunnskapssystemet må være kontinuerlig lærende. Det betyr at vi må plukke opp innsikter løpende 
mellom kriser for å forbedre systemet til neste krise. Men det betyr også at vi må lære og diskutere 
utvikling under langvarige kriser som denne, og ikke vente til mange av innsiktene er fjernere og 
momentet svakere.  

Faglig uavhengighet 

Produksjon og deling av kunnskap må være faglig uavhengig av politisk, økonomisk eller annen 
påvirkning. Dette er avgjørende for kunnskapens kvalitet og pålitelighet og for å vinne og beholde 
tillit i befolkningen. Internasjonale erfaringer under covid-19-pandemien har vist at robuste 
institusjoner og et tydelig lov- og regelverk er nødvendig for å sikre vitenskapelig uavhengighet i 
situasjoner hvor beslutninger får stor oppmerksomhet og har store konsekvenser. 
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Enhet med nasjonalt mandat til å tette kunnskapshull 
KOMPONENT 1 
 

Problemstillinger 

o Under covid-19-pandemien har kunnskapsbehovet vært stort, og det har utviklet seg raskt. Nye 
kunnskapsbehov har meldt seg underveis. 

o Det har vært utfordrende for myndighetene og helse- og omsorgstjenesten å holde seg til enhver 
tid oppdatert på siste kunnskap, med rask vekst i tilgjengelig forskning og mange ulike kilder til 
informasjon. Det har både vært press på å mobilisere og målrette ny kunnskapsproduksjon og på 
kapasitet til å oppsummere allerede tilgjengelig informasjon. Mange har etterspurt mer 
samordning mellom fagmiljøene for å hindre unødvendig duplikasjon og belastning av 
studiedeltagere.  

o Viktige kunnskapshull kunne vært adressert tidligere dersom noen hadde hatt mandat og midler 
til å føre oversikt og igangsette nødvendige initiativ for å tette prioriterte kunnskapshull.  

o Norge har ikke hatt noen klar koordinerende enhet med mandat og budsjett til å fullt ut 
adressere prioriterte kunnskapshull, særlig de som går på tvers av ulike institusjoner og sektorer.  

o Det synes særlig utfordrende å sikre tidlig og tilstrekkelig kunnskapsinnsats på problemstillinger 
knyttet til sosiale og økonomiske forhold som faller utenfor tradisjonelle institusjonelle mandater 
og som befinner seg utenfor helsefeltet.  

o Det hadde vært mulig i større grad å mobilisere ulike fagmiljøer og statlige 
kunnskapsorganisasjoner i Norge til målrettet og koordinert innsats enn under covid-19-
pandemien. 

o Næringsliv og stiftelser har bidratt til kunnskapsarbeidet under pandemien, blant annet i deling 
av mobil- og forbruksdata til epidemiologiske analyser og i finansiering av covid-19-forskning, og 
kan ha viktige roller å spille også i fremtidige kriser. 

 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Norge har en enhet med nasjonalt mandat til å koordinere forskningsinnsats og iverksette tiltak 
for å tette kritiske kunnskapshull helt fra starten av.  

o Enheten aktiveres for fullt ved krise, men er operativ også mellom kriser. Den permanente 
komponenten kan ha form av et sekretariat som utfører arbeid mellom kriser, for eksempel 
knyttet til utvikling av kunnskapssystemet og beredskapsøvelser på kunnskapsfeltet (for 
eksempel prosjekter med kobling og analyse av utbruddsrelevante registerdata.)  

o Enheten har nasjonalt og internasjonalt ledende kompetanse på forskning og datainnsamling, og 
særlig kompetanse på sentrale temaer for håndteringen av epidemier og samfunnsmessige 
konsekvenser. 

o Enheten er tilknyttet internasjonale institusjoner som er sentrale i rask behovsidentifisering i 
starten av kriser og i internasjonal koordinering av kunnskapsproduksjonen. Verdens 
helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er blant disse.   

o Enheten har tilgang til et krisefond for å kunne finansiere nøkkelinitiativer for 
kunnskapsproduksjon og kunnskapsoppsummering som ikke kan finansieres gjennom 
tradisjonelle mekanismer. 

o Enheten har mandat til å føre oversikt over planlagt og pågående datainnsamling og forskning; 
etablere mekanismer for sikre samkjøring av studier der det gir høyere kvalitet, bedre 
ressursbruk og mindre belastning på studiedeltagerne; etablere mekanismer for standardisering 
av datasett på tvers av studier; og gå i dialog med oppdragsgivere og eierdepartementer for 
fagmiljøer og kunnskapsorganisasjoner som kan bidra til målrettet innsats. 
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o Enheten kan både 1) iverksette målrettede tiltak for å tette kunnskapshull mer direkte og 2) 
definere målsetninger for innsatsen og fasilitere en arbeidsdeling blant norske 
kunnskapsoprganisasjoner. 

o Enheten er pådriver ikke bare for produksjon av kunnskap, men også for at den sammenstilles og 
formidles på en lettfattlig både til de som skal utforme råd og ta beslutninger.  

o En alternativ modell som også kan vurderes er at de mest sentrale organisasjonene i 
håndteringen av en epidemi har enheter med mandat og krisefond til å iverksette tiltak for å 
tette kritiske kunnskapshull innen sine ansvarsområder, og at de koordinerer gjennom et råd 
eller tilsvarende.  
 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Det må avklares hva slags type enhet som er mest hensiktsmessig, inkludert om det skal 
etableres et permanent sekretariat og/eller et koordinerende råd.  

o Det må avklares hvilken organisasjon som skal være vertskap for en slik enhet og hvilke øvrige 
institusjoner som skal være spesielt tett tilknyttet. Her det naturlig å vurdere kompetanse, samt 
ansvar for å koordinere forskning mellom kriser, i tråd med likhetsprinsippet for 
beredskapsarbeidet. 

o Styringslinjer og finansiering må avklares.  
o Det må vurderes hvordan enheten best kan brukes og utvikles mellom større kriser, inkludert 

hvordan det kan gjøres i håndteringen av mer ordinære utbrudd.  
o Den totale nasjonale kompetansen på fagområder sentrale for krisehåndtering og for tilknytning 

til enheten bør gjennomgås og styrkes.  
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Ledende fagmiljøer 
KOMPONENT 2 

 

Problemstillinger 

o Fageksperter utgjør grunnplanken for både å fremskaffe ny kunnskap og for å tolke og formidle 
den kunnskapen som finnes. 

o I usikkerheten som preget starten av covid-19-pandemien var beslutningstakere avhengige av 
tilgang til både forskningsbaserte og erfaringsbaserte råd fra fageksperter som kunne tolke 
internasjonale epidemiologiske og kliniske erfaringer og forskningsfunn inn i en norsk kontekst og 
utarbeide modelleringer av antatt fremtidig smittespredning og belastning på helsetjenesten.  

o Slik kompetanse er vanskelig å bygge opp på kort sikt og må vedlikeholdes. 
o Det er flere fagfelt som kan styrkes til fordel for fremtidig beredskap. For eksempel kunne de 

norske miljøene for infeksjonsmodellering stått sterkere ved inngangen til covid-19-pandemien 
om de hadde hatt større kapasitet til modellutvikling i forkant, og samfunnsøkonomiske 
kostnader ved smitteverntiltak var et lite beskrevet tema i norske norske fagmiljøer i forkant av 
pandemien. 

 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Norge har robuste miljøer med fageksperter på alle nøkkelområder knyttet til nasjonal epidemi- 
og pandemihåndtering. Miljøene har en tverrfaglig tilnærming der det er hensiktsmessig, som 
kan dekke både naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora.  

o Flere av miljøene er internasjonalt ledende og mye av forskningen som gjøres er internasjonalt 
konkurransedyktig. 

o Denne kapasiteten brukes også løpende og mellom de store krisene, blant annet i håndteringen 
av mindre utbrudd som Norge normalt har flere av hvert år.   

 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Den totale nasjonale kompetansen på fagområder sentrale for håndtering av epidemier bør 
gjennomgås og styrkes. Det må sikres at det finnes sterke fagmiljø på alle nøkkelområder. 

o Det bør blant annet sikres miljøstøtte til miljøer som driver med smittevern, feltepidemiologi, 
immunologi, vaksinekunnskap, infeksjonsmodellering og intensivmedisin på internasjonalt 
konkurransedyktig nivå.  

o Fagpersoner i Norge bør fortsatt jevnlig bistå i arbeid med utbrudd av smittsomme sykdommer 
og andre beredskapshendelser internasjonalt.  
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Godt internasjonalt nettverk 
KOMPONENT 3 

 

Problemstillinger 

o Norge er avhengig av andre land og verdenssamfunnet for å håndtere en pandemi som covid-19. 
Noen eksempler fra den pågående pandemien: 

o Tidlig tilgang til gensekvens for SARS-CoV-2 
o Kunnskap om smittemåter, risikofaktorer og alvorlighet (særlig tidlig fase) 
o Erfaringsbasert kunnskap om belastning og behandling fra sykehus og intensivmiljøer i 

land som rammes først 
o Kunnskapsgrunnlag for anbefalinger om smitteverntiltak  
o Vaksiner og vaksinekunnskap 
o Deling av data om epidemiologisk utvikling i andre land  

o I situasjoner hvor den internasjonale kunnskapsfronten flytter seg raskt, er det en stor styrke at 
norske fagmiljøer deltar i ledende faglige nettverk internasjonalt og har samarbeid som gir 
tilgang til de sterkeste fagmiljøene. 

o Befolkningen i Norge er i mange tilfeller for liten for å gjennomføre robuste vitenskapelige 
studier alene, blant annet på legemiddelområdet. 

o Covid-19-pandemien har vist at det internasjonale kunnskapssystemet på noen områder 
fungerer godt, mens samarbeidet på andre områder er fraværende eller fungerer dårlig. 

o På enkelte kunnskapsområder kan konklusjoner fra internasjonal forskning overføres nokså 
direkte til norske forhold, men ofte vil det i tillegg være nødvendig med gode norske studier for å 
ta hensyn til land-spesifikke forhold. 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Norge og norske aktører er aktiv del av alle de viktigste internasjonale nettverkene og får 
løpende tilgang til pålitelige internasjonale epidemiologiske data, risikovurderinger og 
kunnskapsoppsummeringer fra anerkjente kilder. 

o Norske fagmiljøer deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om utprøving av medisiner og vaksiner. 
o Norske fagmiljøer bidrar til internasjonal kunnskapsstatus der Norge har fortrinn, for eksempel i 

registerdata. 
o Norske fagmiljøer har lett tilgang på de sterkeste fagmiljøene internasjonalt innen alle sentrale 

felt. Dette fremmes blant annet ved at norske fagmilljøer samarbeider med de beste miljøene 
mellom kriser, tar aktive roller internasjonalt og utnytter nasjonale fortrinn, jf. ovenfor.  

o Norge bidrar også aktivit til uformingen av det globale kunnskapssystemet både i og mellom 
kriser. Det innbærer blant annt annet at Norge aktører er er med å definere felles internasjonale 
kunnskapsmål for den aktuelle krisen og er pådriver for effektiv arbeidsdeling mellom land. 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Norske aktører bør ta en mer sentral rolle i internasjonalt forskningssamarbeid og 
informasjonsdeling på nordisk, europeisk og globalt nivå. Det bør blant annet bygges videre på 
norske bidrag til internasjonale forskningssamarbeid under covid-19-pandemien. Det bør også 
rettes spesiell oppmerksomhet på styrking av nordisk samarbeid og utnyttelse av landene rike og 
til dels like datakilder.  

o Norske myndigheter og finansieringskilder støtter oppbygningen og utviklingen av fagmiljøer som 
er spesielt viktig for internasjonalt samarbeid og for det nasjonale kunnskapssystemet for 
epidemier.  

o Norge bør støtte og være aktiv pådriver for initiativer til internasjonalt samarbeid om forskning 
og utvikling. 
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Sanntidsdata fra norske registre 
KOMPONENT 4 

 

Problemstillinger 

o Det er et stort potensial i norske registerdata for å understøtte håndtering av epidemier, og mye 
av potensialet er fremdeles uutnyttet. 

o Da de første pasientene med covid-19 ble lagt inn på sykehus i Norge var flere deler av 
overvåkingssystemet ikke på plass. Det fulle potensialet er i dag langt fra å være realisert og det 
som har kommet på plass så langt i løpet av epidemien (november 2020) kunne vært på plass 
tidligere, gitt mandat og ressurser.   

o For eksempel var det ikke noe system for bruk av Norsk pasientregister (NPR) til å løpende 
overvåke antallet innlagte på sykehus med covid-19 . Et annet eksempel er at et av 
nøkkelregisterne, Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), var preget av et digitalt 
etterslep med innsending av papirmeldinger fra landets fastleger, legevakter og sykehus.  

o Kobling av data i beredskapsregisteret Beredt C19 krever at det samles tråder i et fragmentert 
landskap av registerdata i Norge, som er preget av lovverk og føringer som ikke er samkjørt eller 
klare. Dette forsinker arbeidet.  

o I dagens system (november 2020) utnyttes ikke i tilstrekkelig grad muligheter for å bruke 
detaljerte data koblet med sentrale tverrfaglige registerdata, noe som kunne tilrettelagt for en 
mer målrettet håndtering av epidemien. For eksempel er det juridiske hindre for rask og løpende 
kobling av datakilder som ville gjort det mulig å følge med på betydningen av trangboddhet, 
arbeidsdeltakelse m.m. for smitte og alvorlig sykdom. 

o Deling av data med eksterne analysemiljøer, for eksempel fra beredskapsregisteret ved 
Folkehelseinstituttet, er ofte vanskelig eller umulig.  

o Innrapportering til nasjonale registre er ikke tilstrekkelig integrert i systemene for elektronisk 
pasientjournal (EPJ) i Norge. For eksempel har vi frittstående digitale løsninger for 
innrapportering til MSIS og Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), noe som medfører raskere 
data inn enn papirmeldinger, men samtidig gir økt registreringsbyrde hos klinikere som må 
forholde seg til flere løsninger enn kun EPJ som arbeidsverktøy. Dette medfører risiko for 
nedprioritering, mindre kompletthet og forsinkede innmeldinger. 

o Infrastrukturmessige muligheter utforskes og realiseres mens pandemien pågår, hvilket betyr at 
analysekapasitet oppskaleres ad hoc og fortløpende i stedet for systematisk og langsiktig. 

o Kapasiteten (personell) til å utføre analyser er for liten sammenholdt med muligheter i de 
tilgjengelige data, inkludert i beredskapsregisteret (november 2020). 

 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o De viktigste datakildene for håndtering av epidemier er oppdaterte og kan tilgjengeliggjøre 
sanntidsdata som er nær komplette. Før neste store utbrudd samler for eksempel MSIS alle 
meldinger elektronisk og en nasjonal mikrobiologisk laboratoriedatabase dekker alle smittestoff. 

o Ved både store og mindre utbrudd har vi umiddelbar tilgang på analyseklare, koblede data fra de 
mest relevante kildene. Dette bør inkludere MSIS, NPR, KPR (KUHR og IPLOS), DÅR, 
Folkeregisteret, NAV (arbeidsplasser), SYSVAK, BIVAK, MFR, legemiddelregisteret, 
sosioøkonomiske og demografiske data fra SSB, samt data fra smittesporing og lokal 
utbruddsetterforskning. 

o Nye datakilder som erstatter eller supplerer dagens tradisjonelle kilder er tatt i bruk og utnyttes 
fullt ut. Det gjelder blant annet løpende analyser av data fra EPJ-systemer. 
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o En analysegruppe med relevant kompetanse kan i løpet av kort tid settes sammen for å koble 
sammen data og gjøre nødvendige analyser knyttet til håndtering av utbrudd og vaksinasjon. 
Analysegruppen har kompetanse til å vurdere nye typer datakilder.  

o Analyseplaner er samkjørt med andre (nordiske og europeiske) land med tilsvarende data, og 
planer for deling av data er utformet der det er aktuelt (for eksempel legemiddelbivirkninger). 

o Det foreligger planer og infrastruktur for sikker deling av data (for eksempel ved hjelp av 
Helseanalyseplattformen) med forskere og analytikere ved forskningsinstitusjoner i Norge som 
mobiliseres i forbindelse med en eventuell respons.  

 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Det viktigste nå er at registrene som vil være sentrale bestanddeler under en krise styrkes slik at 
de holder høy kvalitet og oppdateres daglig. Dette må gjøres gjennom både teknologiske og 
organisatoriske tiltak. For eksempel bør det sikres at innrapporterte data i MSIS, SYSVAK og 
BIVAK er komplette også mellom kriser, og løsninger for daglig oppdatering av NPR og KPR bør 
sikres. Det er også viktig å sikre elektronisk høsting fra laboratoriedatabaser, journalsystemer og 
smittesporingsverktøy. 

o Det må utarbeides planer for rask etablering av beredskapsregister eller registerkobling dersom 
nødvendig. Dette inkluderer infrastruktur for sikker håndtering av data.  

o Relevant lovverk må klargjøres, og det må gjøres avtaler/avklaringer mellom dataforvaltere slik 
at forsinkelser unngås når en krise inntreffer.  

o Det må vurderes hvordan Helseanalyseplattformen kan utnyttes til disse formålene. 
o Det bør etableres planer for hvordan medisinske kvalitetsregistre best kan utnyttes under 

epidemier, inkludert kobles til sentrale registre.  
o Allerede nå bør beredskapsregisteret for covid-19 bygges ut med de nødvendige bestanddeler i 

tiden fremover og det bør sikres nødvendig dokumentasjon for fremtidig læring. Det bør utredes 
om beredskapsregistre kan ha en funksjonstid som varer med mer langsiktige kunnskapsbehov, 
som for eksempel langtidsbivirkninger av vaksiner. 

o Det bør vurderes å gjennomføre egne nasjonale øvelser for kobling av datakilder og utførelse av 
analyser som trengs i kriser, for å bygge kompetanse og kapasitet, og for å stimulere teknisk, 
juridisk og institusjonell utvikling. 
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Planer for befolkningsundersøkelser som er klare til bruk 
KOMPONENT 5 

 

Problemstillinger 

o Befolkningsundersøkelser kan fremskaffe viktige data som ikke finnes i de regulære 
helseregistrere. Det gjelder for eksempel data om immunstatus og etterlevelse av tiltak i 
befolkningen.  

o Under covid-19-pandemien ble et nytt system for undersøkelse av forekomsten av gjennomgått 
infeksjon planlagt nærmest fra bunnen av og bygget på etablerte kohorter som Den norske mor, 
far og barn-undersøkelsen (MoBa) og prosjektet NorFlu, i tillegg til egen innsamling av sera fra 
nettverket av mikrobiologiske laboratorier i Norge (restsera-studier). 

o Dersom planer var lagt på forhånd hadde det vært mulig å starte tidligere, sikre større 
systematikk i metode og bedre representativitet i utvalg (for eksempel med hensyn til sosial 
ulikhet, innvandrergrupper og geografi), og redusere administrative og økonomiske utfordringer i 
gjennomføringen. 

o Mer generelle befolkningsundersøkelser er viktige for å måle og følge forhold i befolkningen som 
etterlevelse og forståelse av råd, psykisk helse og livskvalitet. 

o Etablerte kohorter er verdifulle på grunn av den tilgjengelige infrastrukturen, men også fordi 
tidligere innsamlede data kan gi en nyttig tilleggsdimensjon i analyser (for eksempel pre-
immunitet). 

o Nye typer datakilder som data fra mobiltelefoni og handel har blitt brukt under covid-19-
pandemien. I fremtiden vil sannsynlig enda flere alternative datakilder kunne gi nyttig  
informasjon. 
 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Ved neste store utbrudd finnes planer klare til bruk for befolkningsundersøkelser for ulike typer 
epidemier. Det innebærer blant annet: 

o Styringsmekanisme 
o Planer for ivaretakelse av personvern og forhindre trøtthet blant deltakere 
o Økonomiske rammer 
o Metode, inkludert representative utvalg og eventuelt bruk av kohort-infrastruktur koblet 

mot registre 
o Mobiliserbare fagmiljøer og infrastruktur for rekruttering, datainnsamling og prøvetaking 
o Oversikt over tilgjengelig infrastruktur for befolkningsundersøkelser som kan benyttes til 

å måle og følge ikke-infeksjonsmedisinske aspekter 
o Planer for prevalensundersøkelser bør omfatte forekomst av symptomer, viruspositivitet, 

antistoffpositivitet, cellulær immunitet, og virusvarianter, alt løpende over tid, koblet mot 
registerdata. 

o Det finnes kompetanse for å vurdere og utnytte nye og alternative typer datakilder for å studere 
blant annet adferd og etterlevelse i befolkningen.   

 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Det bør utarbeides planer for overvåking av immunitet i befolkningen ved fremtidige utbrudd og 
pandemier. Det bør vurderes om systemene som planlegges brukt i en epidemi også kan 
sammenfalle med et nytt system for oppfølging av immunitet knyttet til det regulære 
vaksinasjonsprogrammet i Norge. 
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o Planer bør adressere behovet for å ha tilgang til et sett 
med landsrepresentative helseundersøkelser og/eller kohorter med potensiale for innsamling av 
relevante data i en epidemi. Disse bør vedlikeholdes fordi det er ressurskrevende og vanskelig på 
kort sikt å bygge infrastruktur, sikre rekruttering og bygge tillit.  
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Verktøykasse for vitenskapelig utprøving av tiltak 
KOMPONENT 6 

 

Problemstillinger 

o Smitteverntiltak har stått sentralt i håndteringen av covid-19-pandemien. Disse tiltakene 
inkluderer blant annet håndhygiene, munnbind, testing, smittesporing, karantene, isolasjon, 
reiserestriksjoner, og restriksjoner på sosial kontakt, blant annet på arbeidsplass og skole.  

o Mange smitteverntiltak er svært inngripende, og det er viktig med god kunnskap om tiltakenes 
effekt på smittespredning og deres tiltaksbyrde for å finne balansen som minimerer de negative 
konsekvensene av tiltakene for individ og samfunn.  

o Under covid-19-pandemien er det gjennomført få studier i Norge som direkte adresserer 
mangelen på kunnskap om effekt og byrder av tiltak, inkludert for smitteverntiltak og særlig når 
det gjelder intervensjonsstudier (november 2020).  

o Systematisk evaluering av tiltak har i liten grad vært koblet på utformingen og iverksettelsen av 
nasjonale eller lokale smitteverntiltak.  

o Det kunne også vært gjort flere vitenskapelige utprøvinger av kliniske intervensjoner, for 
eksempel i intensivavdelinger. 

o Viktige hindre for intervensjonsstudier av smitteverntiltak har særlig vært reelle og/eller 
oppfattede begrensninger i helseforskningsloven og mangel på forhåndsutviklede og forankrede 
studieplaner.  

 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Før fremtidige utbrudd foreligger klare planer og protokoller for vitenskapelig utprøving av de 
viktigste smitteverntiltakene. Det gjelder både studier av effekt av tiltak, av effekt av måter å øke 
befolkningens etterlevelse av råd og tiltak, og av tiltaksbyrde. 

o Det foreligger planer for rask tilpassing av protokoller for vitenskapelig utprøving av aktuelle 
intervensjoner og tiltak i helse- og omsorgstjenesten. 

o Planene er forankret hos relevante myndigheter, og etisk godkjenning er gjennomført i den grad 
det kan gjøres på forhånd.  

 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Lovverk bør gjennomgås og tilpasses og tolkninger presiseres slik at det ikke legges unødvendige 
hindringer for kunnskapsgenerering under krisen. Erfaringene fra covid-19-epidemien er blant 
annet at (tolkninger av) helseberedskapsloven har hindret deling av data og at (tolkninger av) 
helseforskningsloven har hindret systematisk evaluering av inngripende smitteverntiltak. 

o Det bør etableres hurtige godkjenningsprosedyrer av forskningsprosjekter som kan aktiveres 

under krise. Det bør også gjennomgås hvordan de regionale etiske komiteene kan 

forhåndsgodkjenne protokoller som baserer seg på plausible, fremtidige epidemiologiske 

scenarier.  

o Det bør utarbeides et sett forhåndsprotokoller for tidskritisk forskning og datainnsamling for 

ulike scenarioer. Om mulig bør hele eller deler av godkjenningsprosessen være gjennomført. 

o Det bør etableres en praksis for systematisk evaluering av tiltak – inkludert folkehelsetiltak – 
mellom kriser for å etablere forståelse i befolkningen og blant myndigheter, samt for å skaffe 
erfaring.  

o Norske aktører bør være pådrivere for bedre internasjonalt samarbeid om sytematisk utprøving 
av smitteverntiltak, inkludert utvikling av rammeverk som legger til rette for slik utprøving.  
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Avanserte mikrobiologiske analyser som verktøy for responsen 
KOMPONENT 7 

 

Problemstillinger 

o I de nasjonale referanselaboratoriene samles det inn virus og bakterier fra alle landets 
laboratorier for videre dybdegående analyser.  

o Genetiske (NGS) analyser av virus og bakterier kan blant annet brukes til å følge endringer i 
mikrober, mutasjoner, smittespredning og sammenheng mellom smittede og deres smittekilder i 
lokale utbrudd. Slike analyser kan også brukes til å studere markører for virulens, resistens mot 
medikamenter eller beskyttelse av vaksine. 

o Potensialet for å anvende NGS-analyser og andre mikrobiologiske analyser i større grad i den 
operative håndteringen av pandemien lokalt eller nasjonalt er sannsynligvis stort og foreløpig 
uutnyttet. 

o Det har vært utfordringer med blant annet å få tak i prøvemateriale fra mikrobiologiske 
laboratorier rundt om i landet samt manglende og lite effektiv kobling av epidemiologiske data 
fra smittede tilfeller med genetiske data fra virus. 

 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Ved neste store utbrudd er kapasiteten til å utføre genetiske analyser av virus og bakterier stor 
nok til at slike analyser kan ha en sentral rolle i løpende overvåking og utbruddsetterforskning. 

o Epidemiologiske data kan kobles effektivt til genetiske data fra virus og bakterier, slik at mer 
avanserte analyser av smittesammenhenger blir mulig i stor skala. 

o Hurtig innsending av representative prøvematerialer skjer rutinemessig og muliggjør nær 
sanntidsovervåking av smitteagens-genetikk. 

o Et bredt spekter av laboratorieanalyser gjør det mulig å avklare immunologiske og genetiske 
faktorer ved et smitteagens hurtig. 

o Godt internasjonalt og nasjonalt samarbeid sikrer tilgang til analyser som ikke er mulig å gjøre 
ved referanselaboratorier. 

 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Det må legges planer som sørger for kapasitet for viktige avanserte laboratorieanalyser i stor 
skala i kriser; det innebærer blant annet større kapasitet mellom kriser og planer for fordeling av 
arbeid mellom laboratorier i kriser. 

o Det må utredes hvordan resultater fra genetiske analyser av virus og bakterier kan kobles til data 
i MSIS eller integreres i MSIS, og eventuelt kobles med data fra andre registre. 

o Det bør utredes ordninger for å sikre tilgang til prøvemateriale fra både primær- og 
spesialisthelsetjenesten til referanselaboratoriene. 

o Det bør initieres tettere samarbeid mellom fagmiljøer med ansvar for laboratorieanalyser og 
kunnskap om virus og bakterier på den ene siden, og fagmiljøer som har ansvar for epidemiologi 
og overvåking av smittsomme sykdommer på den andre. 
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Infrastruktur for informasjonsdeling mellom lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå 
KOMPONENT 8 

 

Problemstillinger 

o Lokale myndigheter og kommunale helsetjenester har vært det avgjørende ledd for håndtering 
av covid-19-pandemien.  

o Informasjonsbehovet har derfor vært stort på lokalt nivå, men det har også vært stort tilfang av 
informasjon fra lokal utbruddshåndtering og smittesporing som har betydelig nyttepotensiale for 
det nasjonale nivået. Denne informasjonen kunne vært systematisert bedre som 
kunnskapsgrunnlag for håndteringen (november 2020). 

o Under covid-19-pandemien ble det brukt forskjellige digitale verktøy og i varierende grad i de 
ulike kommunene. Informasjon fra disse løsningene ble i liten grad (november 2020) analysert og 
anvendt på en systematisk måte nasjonalt. Bedre registrering og utnyttelse av data om smittede 
og nærkontakter kunne bidratt til viktig kunnskap om smittespredning og blant annet effekten av 
teststrategier og karantene. 

o I regi av helseforetakene samles data som kan ha høyere detaljeringsnivå enn de nasjonale 
registrene blant annet på utfallsmål og behandlingstiltak, for eksempel i Nasjonalt pandemi- og 
intensivregister. 

o Potensialet for mer og bedre utnyttelse av data fra elektroniske pasientjournal-systemer i helse- 
og omsorgstjenesten er stort, og det gjelder ikke minst i håndteringen av epidemier. Data kan 
blant annet brukes til å styrke overvåking av smitte og alvorlig sykdom, og gi raskere og bedre 
oversikt over behandlingsutfall.  

 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Standardiserte systemer for registrering av utbruddsinformasjon i kommunene. 
o Enkel deling av data fra kommunene til sentrale myndigheter.  
o Enkel deling av data fra spesialisthelsetjenesten/helseforetakene til sentrale myndigheter og 

sentrale registre. 
o Gode løsninger for deling av data og analyser fra sentralt nivå til kommuner, regioner og fylker. 
o Informasjon fra lokalt og regionalt nivå har i størst mulig grad nytteverdi der den registreres. 

 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Det bør utarbeides et nasjonalt digitaliseringsprogram for smittevernberedskap som også 
adresserer standardisering og deling av data mellom lokale og nasjonale myndigheter. 

o Hensyn til smittevernberedskap bør sikres i pågående og planlagte digitaliseringsprosesser, 
inkludert i helse- og omsorgstjenesten  

o Tiltak for å ivareta personvern i løsninger som er planlagt brukt i beredskapssituasjoner må 
avklares i «fredstid». 

o Det bør kartlegges hvilke data som har hatt størst nytte for kommunene og helseforetakene i 
ulike faser av håndteringen av covid-19-pandemien. 
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Kapasitet til å oppsummere og formidle relevant kunnskap 
KOMPONENT 9 

 

Problemstillinger 

o En sentral utfordring for beslutningstagere, rådgivere og forskere under pandemien har vært å 
holde oversikt over eksisterende og ny kunnskap fortløpende.  

o Behovet for raske beslutninger har økt behovet for sammenstilling og vurdering av upubliserte 
data og funn. Rådgivere og beslutningstagere har ofte manglet tilgang på relevant, men 
upublisert kunnskap.  

o De vanlige kvalitetssikringsmekanismene i internasjonale forskningskanaler til dels vært 
tilsidesatt. Dette har gjort det avgjørende å ha tilgang på metodeeksperter som kan vurdere 
påliteligheten til forskningen og analysene.  

o Norske fagmiljø har utarbeidet en betydelig mengde kunnskapsoversikter på kort tid. Likevel har 
dette vært langt unna å dekke etterspørselen etter og behovet for oppsummert kunnskap blant 
rådgivere og beslutningstagere.  

o På enkelte områder har det vært begrenset oppsummering av tilgjengelig kunnskap. Det gjelder 
blant annet kunnskap om smitteverntiltakenes negative konsekvenser, inkludert økonomiske 
konsekvenser.  

o Kommunene og andre lokale beslutningstagere har hittil under covid-19-pandemien ikke fått 
presentert kunnskapsoversikter på en måte som er spesielt tilpasset deres beslutningssituasjon.  

 

Hvordan ser fremtidens system ut 

o Det finnes mobiliserbar infrastruktur, planer og kapasitet til å utføre et stort antall 
hurtigoversikter på spørsmål som er spesielt kritiske for den operative håndteringen.  

o Det er klar metodikk og planer for regelmessig sammenstilling og formidling av all relevant 
kunnskap på spesifikke tema til de som skal gi råd om den nasjonale og lokale responsen.  

o Det kan for eksempel innebære enkle oversikter over data, analyser og forskning som 
belyser befolkningens etterlevelse av råd og forhold som påvirker etterlevelse av ulike 
råd i ulike grupper. 

o Dette kan være informasjon fra blant annet spørreundersøkelser, stordata (inkl. 
mobilitets- og transaksjonsdata), og kvalitative intervjuer gjennomført av ulike 
institusjoner i Norge. Det bør ikke begrenses til publiserte funn dersom det er 
tilstrekkelig kvalitetssikring.  

o Det foreligger en plan for mobilisering av fagmiljøer i Norge som kan dele på oppgavene. 
o Det er etablert godt samarbeid og arbeidsfordeling med ledende internasjonale fagmiljøer som 

er tilpasset de ulike fasene i en pandemirespons, og som motvirker duplikasjon og fremmer 
effektiv ressursbruk. 

o Infrastruktur, planer og kapsitet for kunnskapsoppsummering og sammenstilling går utover 
biomedisinske problemstillinger og inkluderer blant annet kunnskap om tiltaksbyrde.  

o Kommunene og andre lokale beslutningstagere får presentert kunnskapsoversikter på en måte 
som gjør at de lett kan tolke funnene inn i sin lokale kontekst.   

 

Hva må til og hva kan vi gjøre nå 

o Det bør satses på utvikling av metoder som er spesielt viktige i kriser, men samtidig trengs 

mellom kriser. Dette gjelder blant annet hurtigoversikter, levende kunnskapsoversikter, 

kunnskap-til-beslutning-rammeverk, sammenstillinger av heterogene og til dels upubliserte data 

og funn, og bruk av maskinlæring.  
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o Det bør utvikles kapasitet og kompetanse på kunnskapsoppsummering om smitteverntiltak og 

andre befolkningsrettede folkehelsetiltak også mellom kriser. Det samme gjelder oppsummering 

om andre faktorer som er avgjørende for håndteringen av store epidemier.  

o Norske fagmiljøer bør være pådrivere for et styrket internasjonalt samarbeidsnettverk på 

oppsummert forskning på effekt og kost-nytte av smitteverntiltak i utbruddssituasjoner. 

o Kommunenes bruk av og erfaringer med kunnskapsoversikter hittil i covid-19-pandemien bør 

kartlegges. 


