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Høringssvar - forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret
(helsearkivforskriften)

Vi viser til høringsbrev av 11. desember 2013 og vil i det følgende gi noen innspill.

Statens strålevern støtter i all hovedsak forslaget til helsearkivforskrift.

Strålevernets rolle
Statens strålevern har ansvar for forvaltning og tilsyn av all bruk av strålekilder i blant annet
medisin. Vi har som oppgave å øke kunnskapen om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette
gjelder blant annet innen medisinske effekter av stråling.

Private virksomheter
Strålevernet vil særlig trekke frem forslaget om at også private virksomheter i
spesialisthelsetjenesten får en avleveringsplikt til helsearkivet. En rekke private institusjoner tilbyr
i dag tjenester innen røntgendiagnostikk (eks. mammografi). En privat aktør tilbyr også tjenester
innen nukleærmedisinsk diagnostisering og i framtiden vil det kanskje også bli private tilbydere
innen stråleterapi.. Det er viktig at pasientarkivmateriale fra disse blir tatt vare på for ettertiden, for
å kunne ha en oversikt over den totale strålebruken. Uten disse, vil det være vanskelig å kunne se
effekter og konsekvenser av stråleeksponering til befolkningen.

Samhandlin sreformen
Strålevernet ser utfordringene knyttet til pasientarkiv fra den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Samtidig er vi opptatt av at desentraliserte spesialisthelsetjenester, som en følge
av samhandlingsreformen, blir en del av materialet som skal til Norsk helsearkiv. Dette er kanskje
ivaretatt i departementets forslag i dag, ved at distriktsmedisinske senter har avtaler med
spesialisthelsetjenesten? Hvis ikke, ber vi om at det vurderes inntatt.
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