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Hei

Oversender noen kommentarer til høringen vedr. ovennevnte, se vedlegg.

Ha ei riktig god helg.

Mvh
Wenche Hanssen
avdelingsleder, med. kontor
Hålogalandssykehuset Narvik
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Høring - NOU 2006:5 "Norsk Helsearkiv -  siste stopp for Pasientjournalene

Fra Hålogalandssykehuset Narvik,  har vi følgende kommentar til høringsforslaget fra
NOU 2006:5:

Ad: 1: De som har med spesialhelsetjeneste å  gjøre bør uttale seg om hva er viktig
å bevare fra disse journaler.

Ad.2: Pasientdokumentasjon er et unikt materiale for forskning innen medisin og
samfunnsfag.  Derfor er det viktig at vi finner gode løsninger for å gjøre materialet mer
tilgjengelig for forskning,  og at taushetsbelagte opplysninger sikres betryggende
behandling også i framtiden.  Foreslått ordning med en eget Helsearkiv synes å
være en god løsning.

Ad.3: Siden de fleste sykehus ikke har avlevert noen deler av saks og fagarkiver
siden de startet sin virksomhet,  så virker foreslåtte organisatorisk løsningen ryddig og
hensiktmessig.

Ad.4: De foreslåtte prinsippene for avlevering gir mulighet til å ordne opp i
arkivmateriellet,  noe som er ikke gjort på de fleste sykehusene.

Ad.5: Et samlet helsearkiv som en nasjonal depotordning er etter min mening det
beste ordningen vi kan få.
Utredningen tar for seg de fleste aspekter for og mot å etablere en depotordning for
helsearkivmateriale.  Men sett fra de fleste virksomhetenes side, særlig sykehusene
som har akutt behov for å få avlevert arkivmateriale som ikke lenger er i bruk, er en
ordning for forsvarlig oppbevaring av helsearkivmateriale for framtida høyst
nødvendig.

Med vennlig hilsen

Wenche Hanssen
Avdelingsleder, Med.kontortjeneste
Hålogalandssykehuset Narvik
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