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Rwanda bruker DHIS2 til COVID- 19 tes ting og vaks inas jon -
integrert med nas jonalt ID s ys tem og papirløs t.



Hvordan open source software fra UiO håndterer COVID - 19 data globalt



Helsetjenesten er i stor grad analog





DHIS2 og Health Information Systems Program





DHIS2 som digitalt fellesgode



DHIS2 for COVID- 19

Overvåkning Vaksinering Smittsporing



En helsearbeider i Laos registrerer en person i landets COVID-
vaks inas jons regis ter



Uganda bruker DHIS2 til COVID- 19 innreis eregis trering, tes ting og 
vaks inas jon.



Klare for å reagere raskt og skalere raskt
25 Jan 2020
WHO ber 
off is ielt land om 
å væ re klare til 
å s tøtte tes ting, 
s poring og 
oppfølging

28 Feb 2020
WHO publis erer 
teknis ke 
retnings linjer 
for C- 19 
overvåkning

29 Jan 2020
S ri Lanka prods etter 
DHIS 2 for C- 19 
innreis eregis trering

11 Mar 2020
UiO publis erer 
C- 19 verktøy

Oct  2020
36 land bruker 
DHIS 2 i s in 
res pons  på 
COVID- 19, med 
ytterligere 18  
land under 
utvikling

12 Mar 2020
WHO erklæ rer 
COVID- 19 s om 
pandemi

Mai 2020
DHIS 2 i bruk i 27 
land til COVID 
overvåkning

19 Apr 2020
KS  bes lutter å 
tilby DHIS 2 for 
s mittes poring 
til nors ke 
kommuner

14- 15 Mar 
2020
DHIS 2 
Hackathon på 
S ri Lanka

2021:
R as k utvikling 
og adops jon av 
av COVID- 19 
vaks ineverktøy

Norad 
(50 MNOK),  
GAVI 
(20 MNOK+) og 
CDC (10 MNOK) 
øker 
f inans ieringen 
for å s tøtte 
vedlikehold og 
s kalering

Mars/April  2020
Nors ke kommuner 
unders øker ulike 
s mittes porings løs ninger, 
inkludert DHIS 2



41 land bruker DHIS2 for COVID- 19 overvåkning



36 land bruker DHIS2 til COVID - vaks inering



● Kompetansebygging i land og på regionnivå er 
viktig for å bygge løs ninger s om varer over tid

● Næ rhet til bruker/ felt er s entralt i des ign
● Lokal problemløs ning og global deling av 

løs ningen
● Høy tillit hos  myndigheter
● S tøttet og f inans iert av globale partnere s om 

Global Fund, GAVI, UNICE F, Norad and CDC = 
koordinert s ys tems tøtte til land

HISP Vietnam
HISP India
HISP Sri Lanka
HISP Bangladesh
HISP Indonesia
HISP Tanzania 
HISP Uganda
HISP Rwanda 
HISP Malawi
HISP Mozambique
HISP South Africa
HISP Nigeria
HISP Ethiopia
HISP West and Central Africa
HISP Colombia
HISP UiO

Hvorfor har det fungert?



Forskning, PhD/MA 
utdanning s entralt 
for utvikling, 
innovas jon og 
kompetans ebygging

59 fullførte P hD/ 25 
aktive 

Mas terprogram i 
hels einformatikk i en 
rekke land





COVID-19 Rapportering av 
bivirkninger

Link til Global Repository 
for bivirkninger.
VigiBase er WHO global 
database for “individual 
case safety reports” 
(ICSRs).  



Fiks smittesporing

Fiks plattformen

Indeks Nærkontakt Klynge Overføringshistorikk

API
Fiks Prøvesvar Fiks FolkeregisterFiks Klinikermelding

Fiks Min side

Selvregistrering

Fiks vaksinestatus

Innbyggere 
(Indeks) kan selv 
registrere sine 
nærkontakter.

Smittesporingsteam

MSIS laboratorie
database

FolkeregisteretMSIS 
elektronisk 
klinikermelding

Fiks innreiseoppfølging
Duplikatsjekk Innreiseoppfølging

Fiks Innreise

Innreiseregisteret

Team for 
Innreisetilsyn

Fiks vaksine

SYSVAK

Ekstra 
godkjenning

Kontakt og 
Reservasjonsreg. (KRR)



Takk for 
oppmerks omheten!
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