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HØRINGSUTTALESE FRA KREFTREGISTERET - NOU 2006: 5
NORSK HELSEARKIV - SISTE STOPP FOR PASIENTJOURNALENE.

Nedenfor følger Kreftregisterets merknader til opprettelse av Norsk helsearkiv.

Helsearkivutvalget har hatt som oppgave å vurdere en fremtidig depototdning for
bevaringsverdig arkivmateriale fra s esialisthelsef enesten, både sak- og
pasientarkivmateriale.

Sammendrag av utvalgets  anbefalinger
Utvalget foreslår at følgende materiale bevares i sin helhet for ettertiden.

• Alle journaler fra pasienter som har fått behandling i henhold til registrerte
landsfunksj oner

• Alle journaler fra pasienter med sjeldne sykdommer og funksjonshemminger
• Alle pasientjournaler fra Radiumhospitalet, Longyearbyen sykehus og Odda sykehus
• Alle journaler fra pasienter som døde før 1 januar 1950
• Alle journaler fra noen utvalgte psykiatriske avdelinger.

Fra samtlige journaler som ikke kommer inn under noen av disse gruppene, unntatt journaler
fra privatpraktiserende spesialister, foreslår utvalget at det bevares utvalgte deler.

• Fra papirjournaler: Flertallet (syv medlemmer) forslår besvart alle legejournaler og
epikriser samt korrespondanse som ligger samlet. Mindretallet (ett medlem) forslår
bevart alle legejournaler, sammenfatninger inkludert epikrisene, samt histologiske og
cytologiske prøvesvar.

• Fra skannet materiale: Som for papirjournaler og i tillegg histologiske og cytologiske
prøvesvar når disse kan identifiseres som egne dokumentgrupper.

• Fra journaler som er originalt elektronisk ført: alle målte verdier og alle tekstnotater

Pasientdokumentasjon som ikke kommer inn under disse bevaringsregler, skal etter utvalgets
forslag kasseres 10 år etter pasientens død, med mindre annet regelverk krever lengre
bevaring.

Utvalget  går inn  for at Norsk helsearkiv  organiseres som en egen enhet i  Arkivverket.

VENNLIGST ADRESSER POST TIL KREFTREGISTERET,  IKKE TIL ENKELTPERSONER
Postadresse Kontoradresse Tlf.: +47 22 45 13 00 Org. no.: NO974771381
Montebello Fr. Nansens vei  19 Fax.: +47 22 45 13  70 Bankkonto: 1607.45.02427
N-0310 OSLO Oslo e-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Internett: www.kreftregisteret.no



I

Kreftregisterets merknader

Spørsmål til høringsinstansene

1. Hvilke deler av pasientarkiv materialet fra spesialisthelsetjenenesten som bør bevares.

I kapittel 10 vedrørende kassering av cytologiske og histologiske prøvesvar: Ett av
medlemmene av utvalget går inn for å bevare i sin helhet cytologiske og histologiske
prøvesvar, mens resten av utvalget går inn for å kassere dette 10 år etter pasientens død. Det
gjøres oppmerksom på at Kreftregisteret fortløpende registrerer alle maligne cytologiske og
histologiske prøvesvar. Alle maligne cytologiske og histologiske prøver er meldepliktige og
Kreftregisteret har et tilnærmet komplett register over disse prøvesvarene, som bevares for all
ettertid ved Kreftregisteret. For Kreftregisteret vil det derfor ikke være viktig at cytologiske
og histologiske prøvesvar bevares for lengre tid enn 10 år etter pasientens død.

2. At saksarkivmateriale fra spesialisthelsetfenesten ikke skal avleveres til Norsk Helsearkiv,
men til  arkivverket slik dagens regelverk fastsetter.

Kreftregisteret har ingen innvendinger mot utvalgets forslag.

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

Kreftregisteret har ingen innvendinger mot utvalgets forslag til modell.

4. De foreslåtte prinsippene for avlevering fra spesialisthelsetjenestens virksomhet 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 avlevering.

Kreftregisteret har ingen innvendinger mot utvalgets forslag ang prinsipper for avlevering.
Kreftregisteret har ingen virksomhet som falle inn under plikt for å avlevere materiale.

5. Om de foreslåtte  brukertjenestene i Norsk helsearkiv vil kunne ivareta  behovene for åfå
tilgang til det bevarte pasientarkivmaterialet  for forskere  og andre som skal gis slik tilgang.

Utvalget vurdering er at det primært vil være medisinske forskere som vil ønske tilgang til
materiale i Norsk helsearkiv. Det vil i sjeldne tilfeller bli aktuelt for Kreftregistret å be om
opplysninger som vil utfylle kreftregistreringen eller kvalitetssikre denne.

Kommentarer til særskilte punkter
Kreftregisteret støtter utvalgets anbefaling i kapittel 10 om å bevare pasientjournalene i sin
helhet fra Radiumhospitalet. Sammen med data fra Kreftregisteret og
kreftbehandlingskvalitetsregistre vil dette danne et godt grunnlag for kreftforskning.

Med vennlig hilsen

Bjørn Møller  -,,4n F Nygår
Avdelingsleder Registeravdelingen Forsker


