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Horingssvar forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høring om forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og
Helsearkivregisteret datert 11.12.2013. NSF støtter formålet med registeret som er «å motta og
sikre pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten for ettediden, og tilgjengeliggjare materialet for
forskning, pårørende og andre i samsvar med gjeldende regler om taushetsplikfr.
NSF har noen merknader til høringsnotatet:
NSF mener at det er uklart hvilke opplysninger fra de elektroniske pasientjournalene som skal
avleveres, og at det i for stor grad overlates til den enkelte virksomhet (jf. Helsearkivregisterets
innhold). Dette må tydeliggjøres slik at det ikke hersker tvil om hvilket typer opplysninger man
kan forvente å finne i helsearkivregisteret, og dermed hvilken forskning det er mulig å initiere.
Når det gjelder det fysiske pasientarkivmaterialet legges det opp til at det kun er legejournaler og
epikriser, korrespondanse som er rett tilgjengelig innenfor hver journal, og dokumentasjon av
vedtak om bruk av tvang, som skal avleveres. Sykepleiedokumentasjon nevnes ikke.
Sykepleiedokumentasjonen er en svært viktig del samfunnets kollektive hukommelse av hvordan
helsetjenesten har ivaretatt sitt samfunnsoppdrag. NSF mener derfor at også
sykepleiedokumentasjon må avleveres, da dette er vesentlig dokumentasjon som har og vil ha
interesse både for forskere, pårørende og andre. Videre står det at «korrespondanse som er lett
tilgjengelig innenfor hver journal» skal avleveres. Dette er lite fyllestgjørende. Her bør det også
klargjo res hva som menes.
I dag er det et økende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ta i mot pasienter tidligere enn før,
samt overta behandlingsoppgaver. Dette skjer gjerne i forsterkete sykehjem eller intermediære
enheter. Enkelte steder legger helseforetak til rette for at kommuner skal kunne benytte
helseforetakenes pasientjournalsystemer. I tillegg skrives pasientene ut til vanlige sykehjem og
hjemmet med tett oppfølging fra hjemmesykepleien. Helhetlige pasieniforløp og mer integrerte
tjenester er et mål for myndighetene, noe som vil være interessante forskningstemaer i
fremtiden. Norsk Helsearkiv vil da være en viktig datakilde. Imidlertid er, i følge høringsnotatet,
kommuner og fylkeskommuner selv ansvarlige for å opprette depotordning, og faller derfor
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utenfor forskriftens virkeområde. Delte vil bidra til at tilgangen på forskningsdata blir
fragmentert, og i verste fall vil det være umulig å få tilgang på data om pasienters gang gjennom
helsetjeneslen. NSF mener derfor at det må arbeides for at også kommuner og fylkeskommuner
at skal omfattes av forskriften, og at de skal avlevere pasientjournaler til Norsk Helsearkiv.
NSF er for øvrig positiv til forslaget til forskriften.

Med vennlig hilsen

li Gûnhild y
Forbundsieder

Kopi:

-

y

\j

Kan Elisabeth Bugge
Fagsjef

