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Høring - utkast til forskrift om innsamling og behandling av
helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Vi har lest utkast til forskrift om nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og har
noen få kommentarer til utkastet.

Det bør ikke være tvil om at registeret, slik det er foreslått opprettet og drevet, vil
være en del av arkivet til Nasjonalt folkehelseinstitutt,jf. arkivloven § 2 bokstav b
og c, og slik komme inn under reglene i arkivloven om offentlige arkiver, i dette
tilfellet statlige arkiver. Våre kommentarer nedenfor knytter seg til denne
oppfatningen.

I utkastet § 4-6 er det foreslått en bestemmelse om at registeret skal oppbevares i
ubegrenset tid. Som statlig arkiv kommer dette registeret inn under bestemmelsene i
arkivloven § 10 om avlevering. Etter arkivforskriften § 5-2 første ledd er fristen for
avlevering 25-30 år, mens Riksarkivaren er gitt myndighet til å fastsette at det skal
deponeres kopi i arkivdepot på et tidligere tidspunkt dersom det dreier seg om
elektronisk arkivmateriale. Det går fram av utkastet til forskrift at man her tenker
seg et register som er elektronisk basert. Ut fra formålet med registeret synes ikke et
pålegg om avlevering etter 25-30 år å være hensiktsmessig, og vi antar at det er slik
betrakting som ligger til grunn for forslaget om å forskriftsfeste at opplysninger i
registeret skal oppbevares i ubegrenset tid. Ikke desto mindre foreligger det da et
behov for å avklare forholdet til bestemmelsene i arkivloven § 10 første ledd.

Vår oppfatning er at en avklaring kan gjøres ved at det i forskriften vises til
arkivloven § 10 første ledd og åpnes for at spørsmålet om deponering og/eller
avlevering avklares særskilt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Riksarkivaren.
Det er i alle tilfeller viktig at det går fram av forskriften at bestemmelsene ellers
ikke er til hinder for avlevering i samsvar med arkivloven med forskrifter. Det må
gjerne slås fast at materialet også etter avlevering skal behandles i samsvar med
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bestemmelser i forskriften, men det er likevel nødvendig å si noe om på hvilket
tidspunkt materialet kan behandles på en friere måte, da naturligvis sett i et langt
tidsperspektiv. Vi kan i denne sammenhengen vise til at det i en pågående høring
angående endringer i helseregisterloven i forbindelse med opprettelsen av Norsk
helsearkiv, er foreslått at taushetsplikten for opplysninger i avlevert materiale skal
vare i 100 år etter at pasienten er død. Da dødstidspunkt så vidt vi forstår ikke
nødvendigvis vil gå fram av det foreslåtte register over hjerte- og karlidelser, antar
vi at opphør av taushetsplikt her bør knyttes til opplysningens alder. Vi vil foreslå
100 år som grense.

3. Så lenge bestemmelser om retting og sletting (§ 5-3 i utkastet) viser til
helseregisterloven §§ 26 og 28, har vi for så vidt ikke annen innvending enn at dette
blir en indirekte henvisning til arkivloven § 9 bokstav d siste punktum siste
alternativ. Fra vår side sett vil det være bedre om det blir henvist direkte til
arkivloven, med en tilføyelse om hvilken funksjon helseregisterloven vil ha i denne
sammenhengen.

2

Med hilse

Tor Breivik e.f.
stabsdirektør


