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Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og 
Helseregisteret

Vi viser til høringsnotat vedrørende forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og 
Helseregisteret, jf. høringsbrev av 11.12.2013.  

Vi støtter opprettelsen av Norsk helsearkiv slik det har kommet til uttrykk i høringsnotatet og 
har ingen innsigelser til forslaget til ny forskrift. Imidlertid vil vi foreslå en utvidelse av de 
arkiveringsoppdrag som Norsk helsearkiv er tiltenkt.

Det er slik at fylkesmannsembetene pr. i dag har plikt til å motta og arkivere pasientjournaler 
fra helsepersonell eller virksomheter ved overdragelse eller opphør av virksomhet, jf. § 15, 4. 
ledd i forskrift om pasientjournal av 21.12.2000 nr 1385. Vi foreslår at denne oppgaven 
overføres i sin helhet til Norsk helsearkiv.

Bakgrunnen for vårt forslag er at Norsk Helsearkiv etter vår vurdering vil være langt bedre 
egnet til å arkivere disse pasientjournalene enn fylkesmannsembetene. Den mengden 
arkivmateriale som fylkesmannsembetene i dag forvalter, må kunne sies å være relativt 
beskjeden, og sammenlignet med de volumer av arkivmateriale som Norsk helsearkiv må 
forventes å få ansvaret for, må den kunne betegnes som svært beskjeden. For Fylkesmannen i 
Buskerud sitt vedkommende har vi pr. i dag pasientjournaler fra ca. 20 ulike virksomheter, for 
det meste privatpraktiserende helsepersonell som har lagt ned sin virksomhet, men også 
enkelte institusjoner.

Imidlertid, selv om volumet av fylkesmannsembetenes pasientjournalarkiver må betegnes som 
beskjedet, vil et hvert arkiv av en viss størrelsesorden kreve at betryggende rutiner og 
systemer er på plass. En særlig utfordring ligger i det forhold at stadig flere 
pasientjournalarkiver som fylkesmennene blir pålagt å overta, vil være elektroniske. Lagring 
av elektroniske journaler generelt, og særlig over tid, skaper nye og vesentlige utfordringer 
for fylkesmannsembetene. 

De elektroniske pasientjournalene kan bestå av harddisker fra de aktuelle virksomheter, 
kopier på CD’er, minnepinner eller lignende. Det er en utfordring å sørge for riktig 
programvare for senere avlesning. Det kreves kompetanse, merarbeid og kostnader til lisenser 
og annen programvare. 
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Det er en reell risiko for at elektronisk lagrede pasientopplysninger som er lagret hos 
fylkesmennene, kan gå tapt over tid. Det er videre lite rasjonelt at samtlige 19 
fylkesmannsembeter skal sitte med et eget arkiv, av relativt beskjeden størrelse. Hvis denne 
oppgaven samles i ett arkiv, fortrinnsvis Norsk pasientarkiv, er det grunn til å tro at dette vil 
medføre både bedre arkivtjenester, sikrere lagring av pasientopplysninger og lavere kostnader.

Vi antar at vårt forslag vil kreve noe nærmere utredninger, og vi finner derfor ikke grunn til å 
gå nærmere inn på hvilke konkrete endringer som forslaget vil måtte medføre i dagens 
regelverk og forslaget til ny forskrift.         
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