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H0RINGSSVAR FRA NORSK ARKIVRAD - krav til oppbevaring av opplysninger om 
ekspedisjon av resept og rekvisisjon og utdyping av journalforingsplikt for helsehjelp i 
apotek 

Norsk Arkivrad (heretter kalt NA) er iklce blant de inviterte horingsinstansene i denne saken, 
men fordi h0ringen berorer et omrade NA er opptatt av, velger vi likevel a sende en 
horingsuttalelse til hovedinnholdet i utredningen. 

NA er landets st0rste frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca. 1200 medlemmer, og 
medlemsmassen bestar bade av virksomheter og enkeltmedlemmer. Organisasjonen har 
medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat 
sektor. NA er opptatt av hvordan arkiver blir dannet (arkivdanning). En god arkivdanning har 
stor betydning for virksomheters arbeid og drift, og er en forutsetning for a kunne sikre 
dokumentasjon for ettertiden. 

Etter NAs oppfatning innebasrer HODs forslag om okte dokumentasjonskrav for apotek i 
forbindelse med ekspedisjon av resept og rekvisisjon at apotekene som private virksomheter 
foipliktes til a holde arkiv. NA merker seg at det i horingsnotatet vises til at bade 
Legemiddelverket og departementet, grunnet 0konomiske og administrative konsekvenser, 
ildce har tenkt a innfore krav som i vesentlig grad avviker fra det apotekenes navasrende 
dataprogram allerede kan ivareta, men at dette ikke skal vaere en begrunnelse for utelatelse av 
nodvendige krav (jf. s.2). NA mener at det er nodvendig at myndighetene stiller krav til 
elektronisk oppbevaring av helseopplysninger i private virksomheter. Selv om den 
forskiiftfestede oppbevaringsplikten av opplysningene i apotek er begrenset i tid, og ikke skal 
bevares for evigheten, mener NA at det bor komme tydeligere frem at den elektroniske 
oppbevaringen av slike helseopplysninger om innbyggerne bor folge aksepterte standarder for 
elektronisk arkivering. 
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