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Tilbakemelding til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en innvending til denne forskriften. Vi mener at den er noe
mangelfull, da den også burde omfatte pasientjournaler fra primærhelsetjenesten. Viser til
forskrift om pasientjournal § 15 hvor fylkesmennene er pliktig til å motta pasientjournaler fra
primærhelsetjenesten.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har et arkiv for oppbevaring av papirjournaler som vi mottar
fra leger som ikke lenger praktiserer, og utleverer disse journalene til pasientene ved forespørsel.
Denne oppgaven ivaretas av firmaet Recall AS som er en produktleverandør for slike tjenester.
Elektroniske legejournaler på data kan komme som en løs harddisk fra legens PC eller som en
back up kopi på en CD. Elektroniske journaler er et økende tilskudd til pasientarkivene som
fylkesmennene er pliktige til å motta jf 15 forskrift om pasientjournaler. Det betyr at
fylkesmennene må ha tilgjengelig programvare med riktig versjon for å kunne lese av
opplysningene, og dette følger aldri med når vi får overlevert det elektroniske materialet.
Problemene melder seg når vi får en henvendelse om å oversende kopi av journal til en annen
behandler, for at pasienten skal behandles videre. Vi har da ikke mulighet til å oversende den
dokumentasjonen videre da vi ikke har tilgang til programmene som disse journalene er
produsert i.
Vi viser til høringsbrevet punkt 2.2 endringer i spesialisthelsetjenesten hvor det står at
virksomhetene i spesialisthelsetjenesten skal avlevere sine pasientjournaler til Norsk helsearkiv.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener at også pasientjournaler fra primærhelsetjenesten burde
vært overført til Norsk helsearkiv.
Norsk helsearkiv vil være spesialister på slikt materiale, og det vil være en god løsning at alle
pasientjournaler blir oppbevart et sted. Norsk helsearkiv vil være i stand til å ta imot og ivareta
disse arkivene slik de burde bli håndtert for å ivareta pasientsikkerheten til enkelt personer noe vi
mener ikke blir godt nok ivaretatt i dag.
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Med hilsen
Magnhild Sundli Brennvall
administrasjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Elisabeth Sivertsen
fungerende seksjonssjef

