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Høringsuttalelse - NOU 2006 : 5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene
Vi viser til Deres brev av 21.06.2006 vedr, ovennevnte.
Rapporten har vært forelagt helseforetakets journalkomite og behandlet av komiteens arbeidsutvalg
bestående av medisinsk rådgiver, jurist og arkivsjef. Arbeidsutvalget har i tillegg konsultert SSHF's egen
forskningsenhet og Senter for kreftbehandling.
SSHF slutter opp om utvalgets forslag til å etablere et eget Norsk Helsearkiv som skal ivareta ansvaret for
bevaring av pasientjournaler, eller deler av pasientjournaler, 10 år etter pasienters død.
Når det gjelder spørsmålet om organisering av dette arkivet til enten å ligge under Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) eller som en egen enhet under Arkivverket, er det ulike syn i vår organisasjon
på dette. Organisasjonen er på det rene med at det rent arkivmessige, både hva angår det å ivareta
arkivfaglige funksjoner og det å ivareta praktiske og fysiske forutsetninger for langtids bevaring av både
papirbasert og elektronisk materiale best kan ivaretas gjennom Arkivverket og den kompetanse som allerede
er etablert her. Det er imidlertid prinsippielle syn.på at HOD bør ha ansvaret for arkivering av alle
helseopplysninger som er personrelaterte (mao. pasientjournaler). Dette knyttes både til de begrunnelser som
fremkommer i utredningen om nærhet til spesialiØthelsetjensten, men også til at HOD til enhver tid
forutsettes å være lovgiver og premissleverandør for enhver tilgang til lagret journalmatierale. Dette gjelder
både i forhold til enkeltpersoners begjæring om innsyn i journalmateriale eldre enn 10 år, og til sentralt
utarbeidete regler for forskning som grunnlag for tilgang til pasientjournaler. Vurdering av utlevering må
være basert også på medisinsk fagkompetanse forankret under HOD. Vi ser imidlertid også en klar ulempe
ved at organisering av pasientjournaler i Norsk helsearkiv underlagt HOD på denne måten blir adskilt fra
sakarkiv da mange enkeltsaker vil ha tilknytning til begge disse arkiver og således vil ligge under to
forskjellige ansvarssteder.
Når det gjelder utvalgets flertalls og mindretalls syn på bevaring av deler av pasientjournalen etter 10 år har
vi konsulert både forskningsenheten og Senter for kreftbehandling i SSHF. Vårt onkologiske fagmiljø ser
ikke spesielt nytten av å lagre histologisk materiale etter dagens lagringsmetoder ut over 10 år for
forskningsformål sett i relasjon til kost-/nytteverdi. Forskningsenheten finner det heller ikke relevant å
ivareta journalmateriale i sykehuset utover de foreslåtte 10 år, og er ellers bekvem med flertallets uttalelse
om bevaring av deler av journalen i et Norsk helsearkiv. På denne bakgrunn finner SSHF å ville slutte seg til
flertallets uttalelse når det gjelder lagring av deler fra eksisterende papirjournaler.
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