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Høringssvar - strategi for modernisering og samordning av sentrale 

helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 
Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 21.12.2009 med høringsfrist 

22.3.2010 mottatt fra Kulturdepartementet 12.3.2010 hvor vi bes her å sende 

høringssvaret til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til KUD. På grunn av 

den korte tiden fra vi mottok invitasjon til høringsfristens utløp, har vi valgt å gi 

uttrykk for noen synspunkter som er av særlig viktighet for Riksarkivet før fristens 

utløp i første omgang. Vi vil deretter gå mer grundig gjennom dokumentet og 

eventuelt komme med mer utdypende kommentarer innen 15. april der dette er 

relevant. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber spesielt om høringsinstansenes mening om 

hovedgrepene i strategien. Riksarkivets viktigste synspunkter er knyttet til disse. 

 

Forusetningen for Riksarkivets synspunkter på strategien er at en del av 

opplysningene som vil finnes i de sentrale helseregistre og medisinske kvalitets-

registre, vurderes av Riksarkivet som bevaringsverdige og skal avleveres til 

Arkivverket. Riksarkivaren vil utferdige bevaringsvedtak for disse opplysningene. 

 

Fellesregistermodellen oppfattes som en modell der det etableres et hensiktsmessig 

antall godt koordinerte fellesregistre, til forskjell fra et stort antall ulike og til dels 

overlappende registre. Det vil være enklere for Riksarkivet å forholde seg til et 

begrenset antall fellesregistre enn et stort antall ulike registre. Modellen vil derfor 

lette Riksarkivets arbeid med bevaringsvurderinger og den praktiske overføringen av 

de bevaringsverdige opplysningene til arkivdepot. 

 

Der ulike registre inneholder samme type opplysninger, er det stor sannsynlighet for 

at det finnes semantiske avvik mellom begrepene i de ulike registrene. Ved 

opprettelsen av fellesregistre, vil disse avvikene synliggjøres, og begrepene vil måtte 

samordnes i en felles semantikk i fellesregistrene. Dette vil være svært nyttig i 
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arbeidet med bevarings- og kassasjonsvurderinger, håndtering av opplysningene i 

depotet, og ikke minst i tolkning og bruk av opplysningene i ettertid. 

 

Riksarkivet ser seg tjent med, og slutter seg derfor til, etablering av fellesregistre 

som et av strategiens hovedgrep. 

 

Riksarkivet vil peke på nødvendigheten av at fellesregistrene er forberedt for 

avlevering ved at det etableres mekanismer for uttrekk av de bevaringsverdige 

opplysningene i fellesregistrene. Riksarkivet ønsker derfor å bli tatt med på råd ved 

utvikling av nye løsninger for å unngå at kostbare uttrekksløsninger må utvikles i 

etterhånd. 

 

Strategiens annet hovedgrep, en helhetlig modell for teknologiske løsninger, er også 

i Riksarkivets interesse ved at uttrekk og overføring av bevaringsverdige 

opplysninger kan implementeres på en enhetlig måte. Det har derfor Riksarkivets 

støtte. 

 

Det kan være forhold rundt reorganiseringen av registrene som gjør at Riksarkivaren 

vil kreve å få avlevert opplysninger fra de gamle registrene for å eliminere eventuell 

tvil om opplysningenes opphav. Riksarkivet forutsetter at det som del av 

reorganiseringen blir utformet forslag til nødvendige bevarings- og 

kassasjonsvedtak, gjerne i samarbeid med Riksarkivet. Bevarings- og 

kassasjonsvedtakene sendes Riksarkivaren for gokjenning. Riksarkivaren vil deretter 

inngå konkrete deponerings- og avleveringsplaner med registereier. 

 

Avslutningsvis vil vi minne om at der det foreligger slettevedtak fra Datatilsynet, 

skal forholdet forelegges Riksarkivaren for uttalelse før noen form for sletting av 

data finner sted, jf. lov om arkiv av 4.12.1992 nr. 126 § 9 bokstav c. I enkelte tilfelle 

vil Datatilsynet akseptere avlevering til depot som tilfredsstillende sletting i/av 

registre.   

 

Riksarkivet ønsker lykke til med gjennomføring av strategien, og ser frem til et godt 

samarbeid om å få på plass løsninger som sikrer bevaring av viktige opplysninger for 

ettertiden. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Anne Mette Dørum e.f. 

avdelingsdirektør Tor Anton Gaarder 

 arkivar 

 

Kopi:  

Kulturdepartementet    
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