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Rapport 

Innhold Dokumenter 
Bakgrunn 
Da pandemien med nytt A (H1N1)-influensavirus (”svineinfluensa”) oppsto våren 
2009, var det nødvendig for norske og internasjonale helsemyndigheter å ha 
oversikt over spredningen. Folkehelseinstituttet har etter smittevernloven § 7-9 i 
oppdrag å overvåke den infeksjonsepidemiologiske situasjonen i landet. Instituttet 
er også nasjonalt IHR-kontaktpunkt for WHO. WHO ba tidlig om oversikt over 
enkelttilfeller i landene. 
 
I samråd med departementet valgte derfor Folkehelseinstituttet 28. april 2009 
(vedlagt) å presisere overfor landets leger og medisinsk-mikrobiologiske 
laboratorier at laboratorieverifiserte tilfeller skulle varsles instituttet (telefonisk til 
Smittevernvakta) etter IHR-forskriften § 4. Da antallet tilfeller ble stort, ba vi om 
at varsling skjedde skriftlig, for enkelthets skyld ved bruk av meldingsskjemaet 
for MSIS gruppe A-sykdommer (17. juli 2009). Da antallet ble ytterligere større 
ba vi om at bare laboratoriene varslet 30.10.2010. For tilfeller som førte til 
innleggelse på intensivavdeling eller dødsfall opprettholdt vi overfor sykehusene 
ønsket om telefonisk varsling. 
 
For enkelthets skyld er varslene om laboratorieverifiserte tilfeller av pandemisk 
influensa registrert i MSIS-databasen. Dette gir en rask oversikt for instituttets 
ukentlige situasjonsrapporter, det gir god datasikkerhet og det gir offentligheten 
adgang til anonyme tabelldata om varslede tilfeller på www.msis.no. Det er nå 
registrert om lag 14 000 tilfeller. 
 
For hvert laboratorieverifiserte tilfelle har vi registrert: 

- navn, fødselsnummer, bostedskommune 
- smitteland hvis kjent 
- innsykningsdato og prøvetakingsdato 
- laboratorium som har undersøkt prøven 
- navn på sykehus hvis innlagt 
- meldende lege eller laboratorium 
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For tilfeller som har ført til dødsfall, er det i tillegg en Excel-fil med navn på 
sykehus, dødsdato og underliggende sykdommer. 
 
Papirmeldingene er makulert. Til WHO er det bare gitt anonymiserte 
opplysninger bortsett fra tidlig i epidemien da det i noen tilfeller ble gitt 
avidentifiserte opplysninger, jf IHR-forskriften § 12. 
 
For ordens skyld: I vårt notat om varslingsplikt av 28. april 2009 var innføring av 
meldingsplikt etter MSIS-forskriften, altså den nye influensaen som gruppe A-
sykdom, nevnt som et alternativ. Dette ble i dialogen mellom departementet og 
oss ikke valgt fordi det allerede kunne sies å foreligge en varslingsplikt etter IHR-
forskriften, og fordi vi ikke så for oss at vi skulle ønske slike varsler mer enn noen 
uker. 
Hva nå med de registrerte opplysningene? 
Spørsmålet er nå reist om hva som etter hvert skal skje med de registrerte 
opplysningene. Merknaden til IHR-forskriften § 12 slår fast at varslene skal 
håndteres på samme måte som varsler etter MSIS-forskriften kapittel 3. MSIS-
forskriften § 3-11 sier: 
 

”Nasjonalt folkehelseinstitutt kan oppbevare og behandle 
helseopplysninger mottatt gjennom varsel så lenge det er nødvendig for å 
forebygge og motvirke spredning av smittsom sykdom. Opplysningene 
skal slettes eller anonymiseres når hendelsen er avklart.” 

 
Foreløpig kan ikke hendelsen (altså pandemien) ses på som avklart. Noen endring 
er derfor foreløpig ikke påkrevd, men det er viktig allerede nå å se framover. 

 

Behov for opplysningene 
Folkehelseinstituttet mener det er svært nyttig å bevare i mange år de 
personidentifiserbare opplysningene om alle som har fått laboratorieverifisert 
pandemisk influensa A(H1N1), og som er varslet til Folkehelseinstituttet etter 
IHR-forskriften. Opplysningene kan gjøre instituttet bedre i stand til å oppfylle sin 
oppgave med å overvåke smittesituasjonen og gi råd til publikum, helsetjenesten 
og myndighetene, jf smittevernloven § 7-9. Det gjelder konkret i for eksempel 
følgende spørsmål: 
 
Følgetilstander 
Fører denne influensaen til følgetilstander, for eksempel abort, for tidlig fødsel, 
Guillain Barré-syndrom, kronisk trøtthetssyndrom (ME) eller andre plager? Dette 
spørsmålet kan besvares ved å undersøke om personer med slike nyoppståtte 
plager i større grad enn andre har gjennomgått influensa. Da kreves 
personidentitet. 
 
Vaksineeffektivitet 
Hvor godt beskytter vaksinering mot denne influensaen? Dette spørsmålet kan 
besvares ved å undersøke om personer med influensa i mindre grad enn andre har 
gjennomgått vaksinering. Da kreves personidentitet. 
 
Reinfeksjon 
Er det mulig å få denne influensaen flere ganger? Dette spørsmålet kan besvares 

 

 2



ved å sammenholde nye tilfeller med de som allerede er registrert. Da kreves 
personidentitet. 

Vurderinger og råd 

Innhold Dokumenter 
Vurdering av løsninger 
 
Konvertere til MSIS 
Hadde vi vært forutseende nok i april, ville vi kanskje ha bedt departementet om 
at ny influensa ble meldingspliktig sykdom i MSIS gruppe A. Da hadde vi ikke 
hatt denne utfordringen nå. Det hadde imidlertid krevet en større behandling den 
gang, og man måtte på et tidspunkt ha fjernet meldingsplikten igjen. Det bør 
imidlertid vurderes hvorvidt det nå er grunnlag for å reetablere et 
behandlingsgrunnlag for opplysningene under MSIS gruppa A, og henføre dette 
under MSIS-registerforskriften § 1-7, jf. § 1-2.  
 
Pandemisk influensa A(H1N1) er jo allerede omfattet av 
vaksinasjonsprogrammet, jf. SYSVAK-registerforskriften § 1-2. 
 
Folkehelseinstituttet mener det bør være uproblematisk å etablere 
behandlingsgrunnlag for tidsubestemt lagring uten samtykke iht. MSIS-
registerforskriften. Datatilsynet har ved en rekke anledninger, når begrunnelsen er 
god, gitt etterfølgende behandlingsgrunnlag for personopplysninger som allerede 
er registrert og behandlet. Gitt at det er praksis for å reetablere 
behandlingsgrunnlag ved enkeltvedtak, bør det da være tillatt iht. lov/forskrift 
som har en høyere rettskildemessig verdi. 
 
Folkehelseinstituttet mener det kan være relevant å sammenligne dette med gamle 
data fra landsomfattende helseregistre, som instituttet og departementet har jobbet 
lenge med å konvertere til forskrift. Det er jo ikke aktuelt å slette disse og kun 
registrere fremtidige data. Dette er jo data som er innhentet under ett formål, men 
som over tid har fått en utvidet betydning. Som nevnt har Datatilsynet også vært 
pragmatiske mht. å reetablere nødvendige behandlingsgrunnlag, uten at det har 
vært problematisert hvorvidt dette berører tilbakevirkningsforbudet. 
 
Selv om skulle innebære et element av tilbakevirkning, er ikke dette direkte 
inngripende i den personlige rettssfære. Slik vi vurderer dette, er 
problemstillingen hvordan vi skal behandle opplysninger vi allerede besitter. 
Slette eller lagre tidsubestemt? Det er heller ikke tale om å innhente opplysninger 
på nytt, under sanksjonstrussel ved manglende rapportering. 
 
Tilbakevirkningsforbudet (Grl. § 97) er gitt til vern for den enkelte mot 
statsmakten. Etter tradisjonell statsrettslig doktrine sondres det mellom såkalt 
egentlig og uegentlig tilbakevirkning. Sondringen benyttes også av Høyesterett. 
Forbudet rammer primært at det legges nye byrder til eldre handlinger. Men 
lovgiver pålegges også å respektere tidligere stiftede rettigheter (uegentlig 
tilbakevirkning). Det er det siste som (muligens) er problemstillingen i vårt 
tilfelle. Forbudet mot tilbakevirkning er ikke absolutt når det gjelder uegentlig 
tilbakevirkning.  
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Avidentifisere opplysningene 
Det er svært lite ønskelig å anonymisere eller avidentifisere opplysningene. Det 
vil i betydelig grad redusere nytten av opplysningene. Det er helt nødvendig at det 
er personidentifiserbare opplysninger i et register som nærmest er 
behandlingsrettet, slik som for eksempel SYSVAK. Avidentifisering vil heller 
ikke løse det grunnleggende spørsmål om det foreligger et nødvendig 
behandlingsgrunnlag iht lov/forskrift/konsesjon.  
 
Konsesjon 
Det kan være aktuelt å søke Datatilsynet om konsesjon etter helseregisterloven § 5 
til et eget register over pasienter med laboratoriebekreftet ny influensa A(H1N1). 
Vi tror imidlertid det kan bli vanskelig å få konsesjon til et nytt register for 
tidsubestemt lagring – dette er Datatilsynet ganske restriktive til, da de mener 
dette (rimeligvis) skal reguleres av lov/forskrift. Datatilsynet vil også ta 
utgangspunkt i hovederegelen om at det skal foreligge samtykke for å behandle 
sensitive personopplysninger. Samtykkekravet kan lempes i lov/forskrift, som for 
eksempel IHR-forskriften. Men det kreves særskilt hjemmel, hvilket igjen gjør det 
mest hensiktsmessig å se til MSIS-forskriften. 
Endringer i IHR-forskriften? 
Uavhengig av denne konkrete saken er det ønskelig å klargjøre regelverket rundt 
lagring av personopplysninger i varsler til Folkehelseinstituttet etter IHR-
forskriften. En løsning kan være å endre IHR-forskriften for å muliggjøre 
midlertidige registre basert på varsler. Imidlertid finnes noe av den samme 
utfordringen ved varsler etter MSIS-forskriften. Derfor er det kanskje bedre å løse 
dette i MSIS-forskriften (§ 3-11) og la IHR-forskriften bare, som nå, vise til at 
man skal følge regler som i tilsvarer MSIS-forskriften § 3-11. 
 
Videre er det en generell utfordring at Folkehelseinstituttet, som statens 
smitteverninstitutt, har begrenset mulighet til rask innhenting av nødvendige 
opplysninger ved akutte smittetrusler. Her kan det være en mulighet at også 
instituttet, i tillegg til kommunelegene og Helsedirektoratet, gis en hjemmel etter 
smittevernloven § 2-2 åttende ledd. 

 

Konklusjon 
Det er nødvendig for at Folkehelseinstituttet skal kunne utføre sine oppgaver etter 
smittevernloven § 7-9 best mulig under pandemien, at helseopplysningene om 
personer varslet oss med laboratoriebekreftet ny influensa bevares i mange år. Vi 
tror dette kan gjøres best i et eksisterende personidentifiserbart helseregister med 
egen forskrift (MSIS), og ber om at det gjøres nødvendige endringer listen over 
meldingsplitige sykdommer i MSIS-forskriften. 
 
Sikkerhetsmessige- og personvernmessige hensyn taler også for å foreta 
behandlingen under de strenge krav til informasjonssikkerhet og internkontroll 
som gjelder for de sentrale helsregistrene etter helseregisterloven § 8. 
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