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Høringssvar forslag til endringer i MSIS- forskriften og forskrift om 
allmennfarlige smittsomme sykdommer 

 
Kirkerådet takker for det tilsendte høringsnotatet med forslag om endringer i MSIS-forskriften 
og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.   
 
Slik vi forstår forslaget, er det endringer på tre plan: Det foreslås innføring av meldeplikt for 
rotavirussykdom og Lymfogranuloma venereum (LGV). For det andre foreslås det at 
fødselsnummer skal tilføyes melding av sykdommene hiv, syfilis, gonoré, genital 
klamydiainfeksjon og c. difficile. Til slutt foreslås det også å tilføye rubella og meslinger til 
listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer. Årsaken til endringene er hensynet til et 
mer effektivt smittevern. 
 
Vårt høringssvar omhandler kun de endringer som berører personvernet, herunder 
nominativ meldeplikt.   
 
Kirkerådet ønsker å støtte vernet om enkeltmennesker i utsatte livssituasjoner. Det er et 
engasjement som har en sentral plass i Den norske kirkes diakonale innsats. Slik Kirkerådet 
ser det, omhandler endringene i høringen hensynet til enkelt-individet sin rett til vern om sine 
personlige opplysninger, målt opp mot hensynet til majoritetsbefolkningens behov for 
kunnskap og mer effektivt smittevern. Det skal foreligge tungtveiende grunner for at 
individets rett til vern om sine personlige opplysninger må vike for de manges rett til vern fra 
smitte. Særlig i de tilfeller hvor helseopplysninger er knyttet opp til potensielt økt stigma. Det 
er tilfelle med de foreslåtte sykdommene i denne høringen. 
 
Kirkerådet er positiv til departementets ønske om å styrke smittevernet i Norge og ser 
behovet for fullstendige og kvalitetssikrede data på individnivå for å gjennomføre dette. 
Kirkerådet ser at det i spørsmål om smittevern foreligger begrunnelser for å innføre 
nominativ meldeplikt for de foreslåtte sykdommene, som veier opp hensynet til 
enkeltmennesker. Kirkerådet støtter derfor de endringer som er foreslått i høringsforslaget. 
 
Likevel skal det gode grunner til for å gå på kompromiss med retten til personvern. Å knytte 
personnummer til meldinger om de foreslåtte sykdommene, og dermed øke potensialet for å 
bli identifisert som enkeltperson, setter den syke i en særlig sårbar posisjon. Vår støtte til 
endringsforslagene forutsetter derfor fortsatt klare strukturer for personvern og kontinuerlig 
etterfølgelse av strukturene for å sikre dette.  
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Med vennlig hilsen  
 
 
Jens-Petter Johnsen  
direktør Paul-Erik Wirgernes 
 avdelingsleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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