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Vi viser til brev fra Helse-Sør 21. juni 2006 og takker for invitasjonen til å delta i
høringsuttalelse med ny høringsfrist 18. september 2006.
lasserin

RR HF ser behovet for å ha pasientjournaler lett tilgjengelig for forskere og at det vil være
avgjørende for hvor depot for pasientjournaler blir plassert. Enten det blir en delt eller
samlet organisatorisk modell, bør nærheten til eksisterende forskningsmiljøer veie tungt.
Bevarin

o kassason

Det finnes flere eksempler på uheldig og uhjemlet kassasjon, fordi de rette instanser ikke
har vært involvert. De enkelte foretak skal utarbeide lokale instrukser om bevaring og
kassasjon. Det blir viktig at de ulike medisinske fagområdene kan gi sine begrunnede råd
om bevarings- og kassasjonsregler og forslaget om å opprette et sakkyndig råd med
uttalerett i slike spørsmål, vil være av stor betydning.
Utvalgets forslag til bevaring av materialet for ettertiden vil nok i tiden fremover utløse en
diskusjon om hvilke utvalgte deler som skal bevares. RR HF ser på mors som et fornuftig
kriterium for avlevering til depotarkiv, og avleveringsfristen på 10 år virker rimelig. Dette
fordrer imidlertid at Norsk helsearkiv kan tilrettelegge for aktive forskningsmiljøer bl a
innenfor kreftområdet. Eksempelvis kan nevnes at aktiviteten på de eldre journalene ved
RR HF er i dag langt større enn forventet.
Felles be

e er

Helseutvalget bruker termen tilleggsjournal om papirdokumentasjon som ikke blir skannet.
Det legges til grunn at ikke-skannet dokumentasjon er mindre relevant, og kan derfor
kasseres i forbindelse med at den skannede journalen avleveres. RR HF ser på dette som
delvis riktig. Relevans er ikke det eneste kriteriet for om papirdokumenter skannes eller
ikke. Flere sentrale dokumenter blir ikke skannet fordi informasjon vil gå tapt og kvaliteten
Universitetsklinikken
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Invitasjon til hørings uttalelse - NOU 2006 :5 Norsk helsearkiv - siste stopp for
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forringes . Utfallet av helseutvalgets forslag vil komme til å påvirke sykehusenes
skannerstrategi i årene fremover.

Med hilsen
Berit Berggraf
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