
HELSE 000 SØR

2 l SEPTtv'95

Helse Sør RHF

Postboks 2825 Kjørbekk

3702 Skien

G
Dato 25.09.2006

SAK
behandler Marit Steen

BEH, ^ ^ • kte telefonARKIVKODE
y. SAKSØEN,1

i ___ V referanse 2006/79-1/

Deres referanse 06/195 - 2548/06/HS

Klinikk/Avdeling  Administrasjonsavdelingen

Høringsuttalelsg - NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene

Vi har  gjennomgått  NOU 2006: 5, og er av den formening at det nedsatte utvalget har gjort
et meget grundig forarbeid og kommet med gode konklusjoner .  Vi er enig med utvalget, og
nedenfor har vi kommentert i korthet de enkelte punkter det var spørsmål om.

1. Forslag til hvilke deler av pasientarkivmaterialet fra spesialisthelsetjenesten som bør
bevares

SBHFfølger  utvalgets forslag for bevaring av epikriser,  kontaktoversikt, fortløpende b journal
(leg journal),  patologiske undersøkelser. Er usikker i om henvisninger sendt oss er nødvendig å bevare.
Mener enkelte dokumenter fra dokunnntgruppe j - kanskje  er mer bevaringsverdig.

2. Sakarkivmaterialet fra spesialisthelsetjenesten

SBHF er enig utvalgets forslag om  at saksarkivmaterialet fra SBHFbIir  avlevert til Riksarkivet når
dette  blir aktuelt.

3. Organisatorisk modell - best egnet i forhold til elektronisk og papirmateriale

Vi stetter utvalgets forslag  om opprettelse av Norsk helsearkiv underlagtArkivverket da dette har
mangeårig kompetanse i  oppbevaring og gjenfinning av papirbasert materiale. Selv om Arkivverket ikke
har tatt i mot elektronisk materiale i form av elektronisk pasienåournal, finnes det  kompetanse der i

forhold til  mottak av andre elektroniske medier.

4. Prinsipper for avlevering, plikten til å avlevere

Vi har diskutert 10 års regel etterpasientens død, og mener kanskje at materialet kan avleverer
eksempelvis etter 5 år. Foretakets behov forjournalopplysninger mer enn 5 år etterpasientens død er
meget jeldent. Den etterspørsel etterjournaldokumenter som vi har erfart til nå, er forespørsler i forhold
til forskning, ellerpårerende som ønskerjournalopplysninger eller kopi avjournalmateriale. Det er
derfor nødvendig at Norsk helsearkiv har kapasitet til åyte slik service i forhold til spesielt pårørende
etter avlevering.
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5. Ivareta behov til tilgang til bevart pasientarkivmateriale for forskere og andre

Vi er  sikkerpå at et Norsk helsearkiv,  underlagt Arkivverket,  vil ivareta det behov som har med
tilgang til bevart pasientarkivmateriale å gjøre.

Med vennlig hilsen

Harald Noddeland Marit Steen

Fagdirektør Avdelingsleder arkiv


