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Høring NOU  2006 :5 Norsk helsearkiv  -  siste stopp for pasientjournalen

Ettersom et av medlemmene i helsearkivutvalget kommer fra KITH, har vi god kjennskap til
utredningen og støtter utvalgets forslag fullt ut. Vi har derfor kun noen mindre kommentarer
til enkelte punkter i NOU-en.

Kapittel  10.2.3 Elektronisk  pasientarkiv ,  underpunkt skannet materiale

For skannet materiale bør det vurderes å bevare pasientsamtykker, erklæringer og krav. Disse
finnes i Norgesjournalen gruppe J5.

Kapittel  12.3.4.3 Avlevering  av normgivende informasjon

Etter avlevering vil det være en betydelig utfordring å bevare sammenhengen mellom
pasientjournaler og de kodeverk eller annen normgivende informasjon som direkte eller
indirekte er referert fra disse. Det er derfor viktig at det utarbeides gode standarder for å
beskrive den normgivende informasjonen som avleveres. Det bør også vurderes å kreve at
hver enkelt virksomhet skal sende (elektronisk) melding til Norsk helsearkiv når de tar i bruk
et nytt kodeverk (eller en annen form for normgivende informasjon) og en ny melding når
bruken opphører.

En del av den normgivende informasjonen som benyttes har opphav utenfor landets grenser.
Det må etableres avleveringsrutiner som sikrer at denne informasjonen blir avlevert til Norsk
helsearkiv på lik linje med informasjon med rent norsk opphav.

Kapittel 16.2.1 Helselovgivningen ,  kolonne 2, andre avsnitt

En endring av helseregisterlovens § 8 fjerde ledd er etter vår mening den beste løsningen her.
Men utvidelsen av forskriftshjemmelen bør begrenses til å gjelde sentrale helseregistre som er
opprettet med hjemmel i annen lov, i dette tilfellet arkivloven. Ny ordlyd av § 8 fjerde ledd
kan f.eks. være:  Kongen i Statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om behandlingen
av helseopplysningene i sentrale helseregistre opprettet med hjemmel i denne eller annen lov.
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Kapittel 16.2

Det bør også vurderes å ta med en eksplisitt hjemmel for utlevering av relevante opplysninger
fra folkeregistret og dødsårsaksregistret til Norsk helsearkiv, 10 år etter en persons død.

Kontaktperson i denne saken er sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, tlf. 73 59 86 10, e-post:
tony@kith.no.

Med vennlig hilsen

im Yang

Avdelingssjef

Torbjørn Nystadnes

Sjefrådgiver


