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Svarpå høring av forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og
Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til departementets høringsbrev av 11. desember

2013 vedrørende overnevnte høring.

UNN støtter forslaget for helsearkivforskriften, men har imidlertid følgende merknader:

Kapittel 2.

§ 7 Avlevering fra navngitte virksomheter

g) Universitetssykehuset Nord-Norge, inkludert Åsgård asyl

UNNforutsetter at helseforetaket skal avlevere alt fysisk pasientarkivmateriale selv om det ikke er

nevnt spesifikt slik UNN Åsgård (tidligere Åsgård asyl) er nevnt. Enheter som er geografisk spredt, men

som er tilknyttet eller organisert under UNN er: distriktsmedisinske sentre på Storslett og Finnsnes,

distriktspsykiatriske sentre på Silsand, Sjøvegan, Storsteines, Storslett og Håkvik, samt Troms militære

sykehus foruten UNN Harstad, UNN Narvik og Longyearbyen sykehus. For å unngå spørsmål om deler av

helseforetakets pasientarkiv er unntatt forskriften om å avlevere alt fysisk materiale, foreslå vi følgende

endring i forskriften:

§ 7 g) Universitetssykehuset Nord-Norge

Kapittel 3.

§ 15 Plikt til å utarbeide bevarings- og kassasjonsplan.

UNN anser det som en fordel for fremtidig gjenfinning og bruk av materialet at bevarings- og

kassasjonsplanene må utformes etter en nasjonal standard. Eventuelt at planene må utarbeides i ett
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felles system som alle helseforetak må benytte. Dette for å unngå misforståelser og ulik tolkning knyttet

til utformingen av bevarings- og kassasjonsplanen. UNN foreslår:

At det nedsettes en arbeidsgruppe med deltakere fra hvert helseforetak for å utarbeide en nasjonal

standard. Arbeidsgruppen bør ledes av Norsk helsearkiv.

UNN oppfordrer også til at det utarbeides en veileder til heisearkivforskriftene for å sikre mest mulig lik

behandling av materialet som skal avleveres fra spesialisthelsetjenesten.

Med vennlig hilsen

Leif HoçIëïE Line Asiaksen

administrajonssjef arkivansvarlig
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