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Svar på oppdrag 300B - bedre tilgang til informasjon i innreiseregisteret og MSIS
Herved oversendes svar på oppdrag 300 B om bedre tilgang til informasjon i innreiseregisteret
og MSIS.
Helsedirektoratet har koordinert arbeidet i samråd med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for
e-helse, Norsk Helsenett SF, KS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Oppdraget
Helse- og omsorgsdepartementet viser til svar på oppdrag 300 av 21. januar 2021.
Departementet ber om at anbefalingene i rapporten følges opp:
1. Igangsette arbeidet med å gi Folkehelseinstituttet tilgang til sammenstilte datasett for å
utføre analyse på nasjonalt nivå som anbefalt i rapporten.
2. Fortsette arbeidet med å gi kommunene bedre tilgang til sammenstilte data fra
innreiseregisteret og MSIS for å styrke kommunenes arbeid med smitteoppsporing og for
at de mer effektivt kan følge med på at pliktig testing og innreisekarantene blir
gjennomført. Det må tas hensyn til ev. endring i kommunenes behov for tilgang til data
som følge av etablering av nasjonalt telefonsenter for oppfølging av innreisekarantene,
jf. oppdrag 337.
3. Gjennomføre en vurdering av om nasjonalt telefonsenter, jf. oppdrag 337, kan gis
tilgang til data fra MSIS gjennom de samme tekniske løsningene som utvikles i punkt 1
og 2, eller om det er behov for andre løsninger. Leveransen skal omfatte en vurdering av
behov for endringer i regelverk, behovet for teknisk utvikling og økonomiske og
administrative konsekvenser.
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Helsedirektoratet koordinerer arbeidet som gjennomføres i samarbeid med
Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett SF, KS og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.
Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdrag 195 og 260 om ID-nummer til personer som
ikke har D-nummer eller personnummer, og kommer tilbake til oppfølging av dette.
Frist: Departementet ber om at det avtales et statusmøte om del 1 og 2 innen 11. februar. Del 3
av oppdraget skal leveres 4. februar.
Kontaktperson i Helse- og omsorgsdepartementet: Darlén Gjølstad, ldg@hod.dep.no
(Det er senere avtalt felles leveringsfrist for alle tre deler den 11. februar 2021.)

Del 1. FHI sammenstilte datasett
Denne delen av oppdraget omhandler opplysninger fra DSB reiseregistreringsregister til FHIs
beredskapsregister Beredt C19. Formålet med behandling av opplysningene, hvilke opplysninger det
dreier seg om og det juridiske grunnlaget, er tidligere beskrevet i oppdrag 300 og i søknadsbrev fra FHI
til DSB. Her gis derfor en status for arbeidet, som for tiden pågår:



Det juridiske arbeidet hos DSB (nødvendig oppdatering av DPIA etc.) er under arbeid og skal
ifølge DSB kunne gjøres nokså raskt.
Det tekniske arbeidet krever ressurser hos FHI, NHN og F24 (DSBs underleverandør). F24 har
behov for en kravspesifikasjon fra DSB for oppgaven som skal gjøres. Denne kravspesifikasjonen
er utformet og inngår i en endringsanmodning som er oversendt fra FHI til DSB (10.02.2021).
Det er DSB som prioriterer rekkefølgen av oppdrag hos F24, og dette konkrete arbeidet er høyt
prioritert (men lavere prioritert enn enkelte oppdrag som allerede er under arbeid). Det er
derfor foreløpig for tidlig å angi noen tidshorisont for når F24 kan gjøre deres del av arbeidet,
men dette vil kunne gis når de har mottatt og vurdert endringsanmodningen inkl.
kravspesifikasjonen fra DSB. FHI understreker at vi også er avhengig av ressurser/infrastruktur
hos NHN. Dette er under avklaring.

Del 2. Sammenstilte data til kommunene
Helsedirektoratet viste i svar på oppdrag 300 hvilke arkitekturløsninger som kunne legges til
grunn for å gi kommunene sammenstilte data fra innreise og prøvesvar. Svaret viste også at
dette ville kreve betydelig arbeid.
Etter at oppdrag 300 ble levert, er det gjennomført arbeid for å få bedre innsikt i kommunenes
behov for sammenstilte data, gjerne gjennom brukertilfeller. Dette arbeidet, gjennomført med
et knippe kommuneleger i samarbeid med NORSAM, har imidlertid ikke gitt entydige
konklusjoner eller beskrivelser av bruken.
Helsedirektoratet vurderer det slik at Nasjonalt kontrollsenter etter hvert kommer til å ivareta
mange arbeidsoppgaver som gjør oppfølgingen enklere i kommunene. Kontrollsenterets
oppgaver og behov for datatilgang er beskrevet nærmere i del 3.
Inntil videre vurderes det derfor som hensiktsmessig å benytte muligheter som allerede er
tilgjengelig for kommunene ut fra følgende resonnement:
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Kommunene får i dag tilgang til data fra innreiseregisteret gjennom innreiseregisterets
saksbehandlerportal.
Kommuneleger som ønsker det, kan i tillegg få tilgang til prøvesvar fra MSIS labdatabase via
løsningen Fiks prøvesvar12. Slik tilgang er gitt i henhold til smittevernloven § 2-2 åttende ledd, jf.
§ 7-2.
Dagens oppslagsløsning via Fiks prøvesvar gir tilgang til prøvesvar enkeltvis, det vil si per individ.
FHI har planer om å kunne levere prøvesvar batchvis, det vil si at man kan sende inn lister med
FNR/D-nummer og få lister med svar tilbake, men det er ikke implementert p.t.
Kommunene kan også velge å bruke samme type script som det er beskrevet for Nasjonalt
kontrollsenter nedenfor. Det gjør det mulig å vaske kommunens "andel" av innreiseregisteret
mot MSIS labdatabasen for å følge opp de gruppene som er aktuelle.

Helsedirektoratet vurderer det derfor, sammen med øvrige bidragsytere i dette oppdraget, at
det vil være klokt å avvente erfaringer fra bruken av Nasjonalt kontrollsenter og Fiks prøvesvar,
før man eventuelt gjør flere tiltak for å koble sammen opplysninger fra Innreiseregisteret og
MSIS labdatabasen for kommunelegene.
Behovet for kobling av informasjon fra innreiseregisteret koblet mot prøvesvar må i så fall
kartlegges nærmere. Dersom det fremdeles er ønskelig med en slik kobling, må det avgjøres om
det er innreiseregisteret eller kundesenterets beredskapsregister som bør benyttes som
grunnlag for integrasjon.
3. Data til nasjonalt kontrollsenter
Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (oppdrag 337) har behov for data fra både
innreiseregisteret og fra MSIS labdatabase for å levere alle tre fasene i prosjektet.
For fase 1 og fase 2 har kontrollsenteret fått tilgang til de data som de trenger fra
innreiseregisteret. Disse dataene importeres inn i HELFO sin kontaktsenterløsning og danner
grunnlaget for kontakten med de innreisende.
De to første fasene er planlagt ferdig i løpet av februar. I fase 2 vil kommunene og
Arbeidstilsynet få tilgang til rapporter med beriket informasjon fra kontrollsenteret, i tillegg er
det planlagt å benytte seg av Arbeidstilsynets tips-portal for særlig grove avvik som avdekkes av
kontrollsenteret.
For fase 3 er det ulike løsninger som kan dekke kontrollsenterets behov. En løsning er oppslag i
MSIS labdatabasen på individuell basis når agentene i kontrollsenteret blir tildelt en innreisende
som de skal kontakte. Den mest effektive løsningen vil imidlertid være å vaske
innreiseregisteret mot MSIS labdatabasen før man importerer listen over innreisende inn i
kontaktsenterløsningen.
Nasjonalt kontrollsenter har jfr. Covid-19 forskrift §5c, hjemmelsgrunnlag for å få tilgang til Covid19
prøvesvar. FHI har alt tilgjengeliggjort disse resultatene for kommunelegene via Fiks prøvesvar, og ser at
den tekniske løsningen kan gjenbrukes for å gi Nasjonalt kontrollsenter tilgang til prøvesvar.

1

Informasjon om Fiks prøvesvar: https://portal.fiks.ks.no/fiks/fiks-provesvar/
Fiks prøvesvar har vært tilgjengelig siden desember og kun en smittesporingsleverandør har implementert løsningen og kun 50 kommuner har
signert avtale for å ta det i bruk.
2
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Dagens løsning for tilgang til prøvesvar data via Fiks vil kunne være til nytte her:




Nasjonalt kontrollsenter kan hente lister over individer med FNR/D-nummer3 fra
saksbehandlingsportalene for innreiseregisteret
listen kan brukes som input til et script som kjøres mot Fiks prøvesvar for disse ID’ene
scriptet bygger opp en liste med resultat av prøver knyttet til hver av ID’ene.

Scriptet kan lages til å kjøre automatisk (etter at en autorisert bruker har logget inn), men må
lages av Nasjonalt kontrollsenter v/Helsedirektoratet og de velger selv grunnlaget for listen.
For å muliggjøre tilgang må Helsedirektoratet inngå avtale med KS, samt at FHI og KS må
oppdatere sin databehandleravtale.
FHI forutsetter at opplysninger fra Fiks prøvesvar som evt. videreformidles av Helsedirektoratet
til Arbeidstilsynet, er i tråd med Covid19 forskriftenes formål.
Endringene i Covid-19 forskriften §5c dekker kontrollsenterets behov for en hjemmel for å få
utlevert informasjon fra MSIS labdatabasen.
Det er på det nåværende tidspunkt ikke lagt en tidsplan for fase 3. Fase 3 er avhengig av
endringer knyttet til en felles identifikator for innreiseregisteret og MSIS labdatabasen, samt et
nytt grensesnitt/integrasjon for enten vasking eller oppslag i MSIS labdatabasen for
kontrollsenteret.
En må derfor komme tilbake til mer konkrete vurderinger av tekniske, juridiske og
administrative forhold når dette er klart.
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Når ny nasjonal ID kommer, kan også denne brukes
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