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Horingssvar fra Norsk Arkivrad - hoyring om forslag til lovendringar i samband med 
etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre 
endringar i helseregistarlova (intern kryptering) mv. 

Norsk Arkivrad er i hovedsak positiv til endringsforslagene, men har noen kommentarer. 

Norsk Arkivrad er positive til utvidelsen i arkivlova § 4 slik at institusjonene Norsk helsearkiv 
og Samisk arkiv blir omfattet. Tydeliggjoringen av fullmaktene synliggjor viktigheten av 
arkiv innenfor to viktige omrader i samfunnet. 

Norsk Arkivrad stotter forslaget om a gjore en endring i helseregisterloven § 3 og utvidelsen 
med § 8 a. De ovrige endringene i loven er etter Norsk Arkivrads oppfatning med pa a 
forsterke bevaringen av pasientjournalarkivene pa. en forsvarlig mate. Nar det gjelder § 15 
siste ledd mener Norsk Arkivrad at 100-arsregelen ildce er til hinder for forskning, og 
harmoniserer med praksis for behandling av annet arkivmateriell, og stotter derfor forslaget. 

Slik Norsk Arkivrad vurderer forslagene, bidrar endringene til bevaringen av arkivmaterialet 
fra de private virksomhetene innenfor spesialisthelsetjenesten. Norsk Arkivrad ser det som 
onskelig at ogsa de private virksomhetene avleverer sine saksarkiv og pasientarkiv, krav om 
dette bor inn i forskriftene til loven. Dette for a utnytte denne muligheten til a samle alle 
helseopplysninger under ett. Derfor er Norsk Arkivrad av den oppfatning at ogsa pasientarkiv 
og saksarkivene til den offentlige delen av spesialisthelsetjenesten ma tas imot av Norsk 
helsearkiv. 

Norsk Arkivrad er ogsa. opptatt av at forskrifter for bevaring og kassasjon blir utarbeidet og 
stotter forslaget om en felles forskrift som gjelder hele spesialisthelsetjenesten og som 
hjemles bade i arkivloven og helseregisterloven. 

I tillegg mener Norsk Arkivrad at forskriften som skal regulere Helsearkivregisteret, ikke ma 
legge for sterke begrensninger i hviike opplysninger som registeret kan inneholde om den 
enkelte pasient. Nar det gjelder pasientjournaler som er skapt i spesialisthelsetjenesten f0r 
Helsereformen tradde i kraft, er institusjonen (arkivskaper) ildce tilstrekkelig for a gjenfinne 



pasientopplysningene. Hvilken enhet som behandlet pasienten siste gang, samt diagnose, kan 
vasre avgjorende informasjon for gjenfmning ved den enkelte helseinstitusjon. 

Norsk Arkivrad onsker dere lyldce til med det videre arbeidet. 
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