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Høringsuttalelse NOU 2006:5 - Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene.
Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten
Viser til brev fra departementet

datert 06.06.2006

Fylkesarkivet i Oppland vil først få uttrykke glede over at utredningen om helsearkiv i Norge
endelig foreligger. Som det sies i utredningen er helsearkivene omfattende i størrelse og det er
derfor et stort behov for å finne egnede arkivløsninger.
Utvalget synes ellers å ha gjort et grundig arbeid, rapporten er både lettlest og strukturert.
Landslaget for lokal og privatarkiv (LLP) har gitt en uttalelse i saken som vi ønsker å gi vår
tilslutning til.
Alle deler av LLP sin høringsuttalelse er helt sammenfallende med vårt syn i denne saken.
I tillegg ønsker Fylkesarkivet i Oppland å supplere disse uttalelsene med følgende merknader:
1.
Selv om vi anerkjenner utvalget og dets sammensetning som kompetente, synes vi det er noe
underlig at det ikke finnes noen representanter fra kommune/fylkeskommune.
Som tidligere mangeårig sykehuseier skulle man tro at disse ville ha tilført nyttig kunnskap til
Helseutvalget.
Vi forventer derfor at disse blir representert i det videre arbeidet.
2.
Vi er ellers enige med LLP i at det savnes en grundigere vurdering av fordeler og ulemper, ikke
bare ved en sentralisert depotordning men også en desentralisert ordning.
Arkivmaterialet fra før 2002 er ifølge proveniensprinsippet
kommunalt/fylkeskommunalt
arkivmateriale. Det bør derfor vurderes om ikke disse arkivene på grunn av den nære tilknytning
de har til den lokale forvaltningen bør forbli i de lokalsamfunn hvor de er blitt skapt.
Lokalhistorisk sett vil dette være svært viktig.
I de senere årene har det blitt bygget opp både kommunale og fylkeskommunale depoter som
med sin lokalhistoriske kunnskap og gode kompetanse vil kunne forvalte og betjene disse
arkivene på en god måte.

3.
Fylkesarkivet i Oppland vurderer det slik at dersom man velger å opprette et felles helsearkiv for
hele landet bør både pasientarkivene og saksarkivene samles der. Å splitte arkivene mellom
Statsarkivene og Norsk helsearkiv synes ikke som noen god løsning. Dersom man først går til
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det skritt å bygge et sentralt depot for alle helsearkivene bør alle deler av arkivene samles der,
både saksarkivene og pasientarkivene.

4.
Flere fylkesarkiv har allerede gjennomført en registrering av arkivmateriale på sykehusene i sin
region . Dette er arkiver fra før 2002. Noe av dette arkivmateriale er allerede avlevert til depot. I
første rekke dreier dette seg om saksarkiver . Disse arkivene er verken ordnet eller
kassasjonsbehandlet . Det er med andre ord en betydelig arbeidsinnsats som må legges ned for å
få disse arkivene ordnet og registrert . Kostnadene i forbindelse med dette bør også drøftes.
Fylkesarkivet i Oppland vil derfor få anbefale at fase II i denne utredningen tar opp og drøfter en
eventuell kompensasjon for de kostnader og den merbelastning dette har påført den enkelte
depotinstitusjon.

Med hilsen

Kirsti O. Sletten
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