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Høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivforskriften 
 
Herved oversendes høringsuttalelse fra St. Olavs Hospital HF. Svaret er utarbeidet i samråd med 
Divisjon Psykisk Helsevern som bl.a. har ansvar for Brøset sykehus. 
 
Vår kommentar til forslaget gjelder spesielt §7, Avlevering av navngitte virksomheter.  
Den foreslåtte paragrafen lister opp nåværende og tidligere virksomheter som skal avlevere alt fysisk 
materiale fra virksomhetenes pasientarkiver. Blant de som er nevnt i forskriften er: 
- h) Brøset sykehus, inkludert tidligere Reitgjerdet og Kriminalasylet 
- i) Valen sykehus 
- j) De tidligere statsasylene (Gaustad, Rotvoll, Eg, Rønvik) 
 
Vi mener det er bra at Norsk helsearkiv skal ha arkivansvar for de tidligere statsasylene (h og j). 
Vi mener derimot at det ikke er tilstrekkelig at Norsk helsearkiv kun skal ha ansvar for avlevering fra ett 
av de tidligere amtsasylene (i – Valen sykehus). 
 
Vi foreslår derfor at § 7-i i forslaget til forskrift blir endret til å lyde: 
 

 i) De tidligere amtsasylene (Neevengården, Blakstad, Sanderud, Bratsberg/Faret, Valen, 
Dale, Prestsæter, Oppdøl, Veum, Lier) 

 
Argumentet vårt for å inkludere alle amtsasylene i forskriften er at stats- og amtsasylene utgjorde en 
behandlingsmessig helhet, der det var en bevisst ansvars- og arbeidsdeling mellom dem med hensyn til 
hvilke pasienter de tok hånd om. Samlet representerer arkivene etter norske stats- og amtsasyler en 
naturlig enhet av stor verdi for framtidig forsking. Norge er et av få land i verden, kanskje det eneste, 
som fortsatt har muligheten til å bevare fullstendige nasjonale pasient- og institusjonsarkiver fra den 
moderne institusjonspsykiatrien fra 1855 til 1980-tallet. Det at vi har muligheten til å bevare alle disse 
unike institusjonsarkivene gir dem i forskningssammenheng status som «verdensarv», der vi kan utvikle 
fullstendige nasjonale helsedata fra institusjonspsykiatrien gjennom mer enn 100 år. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Helge Haarstad 
Medisinsk fagsjef, dr.med. 


