
 

Märthas vei 1 Telefon Telefaks Organisasjonsnr. E-post 
4633 KRISTIANSAND S 38 14 55 91 38 14 55 92 971 531 673 ikava@ikava.va.no 

INTERKOMMUNALT ARKIV  I  VEST-AGDER 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 
   
 
Vår ref.  Deres ref. Dato 

2011/110- 2  

 

 09.11.2011 

 
 
Høringsuttalelse - endringer i forbindelse med etablering av Norsk helsearkiv 
 
 
Vi viser til høringsnotat om saken. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) står 
ikke på listen over høringsinstanser, men velger likevel å komme med en uttalelse. Vi mener 
kommunale arkivinstitusjoner (interkommunale arkiver, byarkiver etc.) burde vært invitert til 
å komme med uttalelser. Vi mener også det er sentralt at det kommunale/interkommunale 
arkivmiljøet involveres i eventuelt arbeid før lover endres og forskrifter utarbeides.  
 
I høringsnotatet er det fokus på blant annet avlevering/deponering av arkiver etter 
spesialisthelsetjenesten (og etter private tjenester). Ut fra fokuset i den løpende og 
diskuterende teksten, ser det ikke ut til at det er ment at avleveringsplikten til Norsk 
helsearkiv også skal gjelde helseopplysninger som er arkivert i kommunal sektor. Dette ser vi 
som helt uproblematisk. 
 
Presentasjonen av forslaget til endring av § 9 og ny § 8a kan derimot leses slik at 
avleveringsplikten til Norsk helsearkiv også vil gjelde helse/pasientopplysninger som er 
samlet inn og arkivert i kommunal sektor. I presentasjonen av forslaget til nytt første ledd i § 
9 i Helseregisterlova står det i høringsnotatet: ”Departementet gjer framlegg om at det i § 9 
første ledd også skal visast til den nye § 8a. På den måten vil også alle verksemder som er 
omfatta av plikta i § 9 første ledd om å overføra opplysningar, også få plikt til å avlevera til 
Norsk helsearkiv slik det vil bli fastsett i forskrift gitt med heimel i § 8” [vår utheving]. 
 
Førsteleddet i § 9 er foreslått som følger: ”Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller 
yter tjenester i henhold til apotekloven, kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, 
smittevernloven, spesialisthelsetjenesteloven eller tannhelsetjenesteloven, plikter å utlevere 
eller overføre opplysninger som bestemt i forskrifter etter §§ 6c, 7, 8 og 8a samt etter 
paragrafen her” [vår utheving]. 
 
Vi håper at det ikke er riktig at det med disse endringene skal lages et nytt regime for hvor 
kommunale pasientarkiver og helseopplysninger skal avleveres. Det vil i tilfelle være en så 
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stor og vesentlig endring at det burde blitt presentert tydeligere enn i det foreliggende 
høringsnotatet. 
  
For øvrig gir IKAVA vår støtte til uttalelsen gitt av Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
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Arkivsjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


