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FORSLAG TIL LOVENDRINGER I FORBINDELSE MED ETABLERING AV NORSK
HELSEARKIV OG HELSEARKIVREGISTERET OG FORSLAG TIL NOEN ANDRE
ENDRINGER I HELSEREGISTERLOVEN (INTERN KRYPTERING) MV. -
HØRINGSUTTALELSE FRA HOLMESTRAND KOMMUNE.

Helse- og omsorgsdeparternentet sender med dette på høring forslag til lovendringer i forbindelse
med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til noen andre endringer i lov
18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven), med
høringsfrist 01.11.11.

Bakgrunn:
Det har de siste årene hopet seg opp store mengder med pasientjournaler og annen
pasientdokumentasjon i de offentlige spesialisthelsetjenestene, især i sykehusene. Etablering av
Norsk Helsearkiv og tilhørende register, skal sikre forsvarlig oppbevaring og tilgang til eldre
bevaringsverdig arkiv fra spesialisthelsetjenestene.
Dette gjelder således ikke legejournaler i sykehjem, legejournaler hos fastlegene eller legejournaler
hos avtalespesialistene.

Kommentar fra Holmestrand kommune:
Holmestrand kommune ser det som positivt at man på denne måten sikrer muligheten for å ta vare
på eldre arkiver på en sikker måte. Dels kan det gi muligheter for forskning og noen ganger kan det
gi muligheter for å påvise arvelige sykdommer og gi adekvat behandling.
Vi er likevel bekymret for at man fremdeles overlater andre legejournaler litt til tilfeldighetene der
vi ser at disse:
-Dels ikke er tilgjengelige når leger suspenderes eller mister autorisasjon
-Dels makuleres når det er gått 10 år selv om personen fremdeles lever
-Dels lagres tilfeldig i kartonger og kasser på private lagre
-Dels kan innleveres til vanlig offentlig arkiv
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Vi synes man samtidig skulle ryddet opp i dette. Noe av dette har behandlingsmessige
konsekvenser, noen ganger brytes taushetsplikt på en uheldig måte, noen ganger mister pasienter
retten til innsyn i ettertid og noen ganger taper vi arbeidsmåter som det har historisk interesse å
revurdere.

Uttalelsen er gitt foreløpig administrativt og vil følges av politisk vedtak så snart dette er mulig.

Vennlig hilsen

Ole Johå.'nB
KommUn
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