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Høring - etablering av nasjonal kjernejournal
Vi har fått oversendt fra Kulturdepartementet Helse- og omsorgsdepartementets
høringsnotat om etablering av nasjonal kjernejournal, for eventuelle uttalelse.
Vi har i utgangspunktet ingen kommentarer til forslaget til ny § 6 d i
helseregisterloven, ettersom vi ser dette bare som et tiltak for å skaffe hjemmel for å
opprette en nasjonal kjernejournal. I høringsnotatet er det likevel en relativt vid
drøfting av innhold i og system rundt nasjonal kjernejournal i seg selv. Vi har noen
kommentarer til de forutsetningene som slik presenteres.
Det går fram at man tenker seg Helsedirektoratet som databehandlingsansvarlig,
men holder åpent for at daglige oppgaver kan legges til et eget organ. Så vidt vi kan
forstå innebærer både det foreslåtte hjemmelsgrunnlaget og forslaget om plassering
av ansvar og oppgaver at det her dreier seg om offentlig(e) organ(er) i arkivlovens
forstand, jf. arkivloven § 2 bokstav g. De dokumenter som skapes i denne
sammenhengen, inkludert database som inneholder innmeldte opplysninger, blir da
å betrakte som offentlig arkiv, jf. arkivloven § 2 bokstaver a og b. Vi kan ikke se at
dette perspektivet er drøftet i høringsnotatet.
Den tilsynelatende mangel som er omtalt ovenfor, antas å være årsaken til at det
framstår som uklart hvordan opplysninger i databasen skal behandles i et lengre
tidsperspektiv. Noen steder i høringsnotatet er det omtalt lagringstid for visse typer
opplysninger. Tidshorisonten ser der ut til å være relativt kort, og vi forstår dette slik
at man da tenker seg en mer eller mindre løpende sletting av opplysninger. Dette vil
i så fall i utgangspunktet være i strid med bestemmelsene i arkivloven § 9 bokstav c.
For at en slik bestemmelse om sletting skal være gyldig, må den i tilfelle hjemles i
arkivloven § 12 og bestemmes av Kongen.
Vår oppfatning er at før en eventuell bestemmelse om sletting blir tatt, bør det gjøres
en konkret vurdering av spørsmålet. Det kan være grunner som taler for
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langtidsbevaring av opplysninger i registeret, jf. arkivloven § 1. Vi tenker her først
og fremst på forskningsformål. Men det kan også være reelle og tungtveiende
grunner som taler for at det gis slettingsbestemmelser. Vi har ikke med vår
kommentar nå tatt stilling til hva som bør bli konklusjonen på en drøfting av
problemstillingen, og vi har heller ikke gitt et uttømmende bilde av de
problemstillinger vi ser som aktuelle å drøfte. Vi har bare pekt på hvilke formelle
rammer som vi mener vil gjelde for en slik prosess.

Med hilsen
Tor Breivik e.f.
stabsdirektør
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