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Horingssuttalelse  - Norsk  helsearkiv  NOU 2006:5

Svar på spørsmål til høringsinstansene på de spørsmål vi spesielt ble bedt om å vurdere samt
kommentere:

1. Hvilke deler av pasientarkivmaterialet fra spesialisthelsetjenesten bør bevares

Hele morsarkivet eldre enn x antall år (etter hva som avtales), bør avleveres for den perioden
hele journalen finnes på papir, dvs fra de eldste vi har og fram til og med 2004.
Fra 2005 har Blefjell sykehus deler av pasientjournalene kun elektronisk arkivert, mens data i
de samme journalene også finnes bare i papirversjon. Dette må avklares i forhold til at
avlevert journal bør være komplett.

2. Skal sakarkivmaterialet fra spesialisthelsetjenesten ikke avleveres til Norsk helsearkiv, men
til Arkivverket slik dagens regelverk fastsetter

Vi syns det er greit at saksarkivmaterialet fra spesialisthelsetjenesten ikke skal avleveres til
Norsk helsearkiv, men til Arkivverket slik dagens regelverk fastsetter. Arkivverket har
kompetanse, erfaring og mottaksapparat, og vi ser ingen grunn til å endre på dette.

3. Er den organisatoriske modellen som utvalget har foreslått den best egnede i forhold til det
materialet  som er foreslått bevart, så vel på papir som i elektronisk form

Det ser ut som dette er et godt gjennomarbeidet forslag, og vi har ingen øvrige kommentarer.

4. de foreslåtte  prinsippene  for avlevering fra spesialisthelsetjenestens  virksomheter  til Norsk
helsearkiv ,  herunder  plikten  til å avlevere ,  og om  prinsippene  vil ivareta hensynene til både
virksomhetens eget og andres  behov for  å benytte materialet  før det avleveres og

Ingen kommentarer, bortsett fra at kostnadene i forbindelse med eventuell pliktig avlevering
ikke er diskutert i Blefjell sykehus. Avlevering vil påføre helseforetaket kostnader av ukjent
størrelse.
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5. Vil de foreslåtte  brukertjenestene  i Norsk  helsearkiv kunne ivareta  behovene for åfå
tilgang til det bevarte pasientarkivmaterialet  for forskere  og andre som  skal gis slik  tilgang.

Per i dag kan etterkommere av avdøde pasienter søke om innsyn i sine forfedres journaler, f
eks hvis behov i forbindelse med arvelige faktorer ved eget sykdomsbilde. Slike søknader blir
behandlet og godkjent av lege før eventuelt innsyn gis. Det bør avklares hvordan slike
henvendelser skal kunne behandles på best mulig måte. Deponi må ikke bli et hinder for
denne type innsyn.
Likeledes må det organiseres slik at de som skal gis innsyn ikke skal måtte reise lange
avstander til deponi, men må kunne få tilsendt aktuelt materiale.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Borhaug Anne Lande Fløtterud
klinikksjef seksjonsleder
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