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1810 Obligatorisk vaksine mot kopper i Danmark-

Norge

~ 1850 Årlig medisinalberetning fra distriktslegen

1928 Oppdagelsen av Penicillin

1929 Statens institutt for folkehelse blir opprettet 

1947 Obligatorisk tuberkulosevaksinering (BCG) i 

barneskolen

1962 Det sentrale tuberkuloseregisteret ble 

etablert

1967 Medisinsk fødselsregister ble etablert som 

et resultat av thalidomid-skandalen

23.11.2021

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
gir grunnlag for overvåking, beredskap og forskning på smittsomme sykdommer.

Historikk

1973 MSIS testet i Trøndelag og Vestfold

1974 En meningokokk B-epidemi brøt ut i Norge, som 

det eneste landet i Europa.

1975 MSIS landsomfattende

1990 Forskningen på nye antibiotika har i realiteten 

stoppet opp på tross av økende resistens

2003 Sars pandemien

2020 72 meldepliktige sykdommer / tilstander

1.1.2020 MSIS-labdatabasen opprettet



Etablering av MSIS labdatabasen



FHI -

• MSIS-registeret
• Påviste tilfeller meldingspliktige sykdommer (kun teller/positive)
• Laboratoriebekreftet og utfyllende epidemiologisk informasjon fra meldende lege
• Elektronisk og papirmeldinger
• Meldingsplikt fra lege til kommunelege

• MSIS-labdatabasen
• Inneholder teller og nevner/analyser utført
• MSIS labdatabasen kan inneholde alle mikrobiologiske prøvesvar. 
• Laboratorier skal sende melding om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som 

prøvesvarene foreligger

23.11.2021

MSIS-registeret versus MSIS-labdatabasen
Hjemlet i MSIS-forskriften
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Laboratoriene kobler 
seg på

12. mars ….. Norge stenger ned

18. mars 2020 produksjonssetting av databaseløsning

20. mars 2020 første Covid-19 data mottatt

30. mars var alle laboratorier koblet på og leverte

Covid-19 data (etter bare 10 dager!!)

August 2020 alle laboratorier begynte å levere Covid-

19 relaterte luftveisagens

September 2021 alle laboratorier skal levere alle 

mikrobiologiske prøvesvar, men ikke helt I mål:

17 av 26 laboratorier leverer alt, 9 har fått utsettelse av 
tekniske årsaker
Inneholder nå nærmere 20 millioner prøvesvar



Vi leverer data til viktige formål

1 juli 2020 prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal

14 desember 2020 FIKS prøvesvar tilgjengelig for kommuneleger og 

SMS-melding om prøvesvar til innbyggere

11 juni 2021 koronasertifikat

11/23/2021



Epidemiologisk overvåking i 
sanntid!

2
0

2
0

 -
1

4

Oppstart



Influensa







MSIS Labdatabasen

En stor suksess

En milepæl i å gi innbyggere og helsepersonell tilgang til

laboratoriedata

Sanntidsovervåking i en tid med økt reise og migrasjon og nye 

sykdommer





Hvis du er SUPERINTERESSERT i dette:

I parallelsesjon 1 skal Nina Aasand snakke om 

Historien om MSIS labdatabasen – Digitaliseringsprisen 2021

NÅ 12:15

LØP!


