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

Helse Øst RHF viser til brev datert 06.06.2006 vedr. fremtidig depotordning for
bevaringsverdig arkivmateriale fra spesialisthelsetjenesten.

Helseforetakene/sykehusene i Helse Øst ble tilskrevet med invitasjon til å gi uttalelse
til utredningen. Av disse er det 3 helseforetak (Ullevål universitetssykehus HF,
Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF) og 2 av de private
ikke-kommersielle sykehusene (Revmatismesykehuset og Martina Hansens Hospital)
som har gitt sin uttalelse.

I tillegg har Helse Øst RHF sin kommentar til utredningen.

Oppsummering av høringsuttalelsene fra helseforetakene/sykehusene
Høringsinstansene har i hovedsak uttalt seg i forhold til de fem punktene som det
spesielt ble bedt om i ovennevnte høringsbrev, og oppsummeres kort nedenfor:

1) Høringsinstansene er opptatt av viktigheten av at pasientjournalene bør
bevares så fullstendig som mulig, særlig med tanke på senere forskning.

2) Det er enighet om at saksarkivet i sin helhet bør avleveres til Arkivverket. I
dette vektlegges særlig den faglige kompetansen som allerede eksisterer og
det faktum at avleveringstidspunktene for saksarkiv og pasientjournaler vil
være forskjellig.

3) Det er ingen merknader til Helsearkivutvalgets forslag til organisatorisk
modell. Også her legges det stor vekt på den allerede eksisterende
kompetansen.

4) Helseforetakene/sykehusene er positive til avleveringsplikten. Det er til dels
enighet i de foreslåtte prinsippene for avlevering.

Helse Øst er den statlige helse foretaksgruppen som fra 1.1.2002
har  ansvar  for spesialisthelsetjenestene i Oslo. Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold.

Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Øst RHF  og  7 datterselskap.
I tillegg  leveres  sykehustjenester i regionen av privateide sykehus. etter avtale med Helse  Øst  RHF.



5) Høringsinstansene har noen bemerkninger til forslaget, særlig i forhold til
tilgjengeligheten til materialet.  Nødvendigheten av å kunne motta
pasientinformasjon fra flere  typer  datasystemer nevnes også som et viktig
kriterie.

Uttalelsene fra helseforetakene/sykehusene følger vedlagt i sin helhet.

Etablering av depotordning for helsearkiv  -  uttalelse fra Helse Øst RHF
Helse Øst deler utvalgets syn på at det bør være en felles nasjonal depotordning for
helsetjenesten. Depotordningen må bygges på de krav som stilles til arkivmaterialet
fra spesialisthelsetjenesten som vil representere den desidert største delen.

Det er viktig å snarest mulig få klarlagt og kommunisert dagens regelverk til
arkiveierne da det rundt omkring er sterkt varierende praksis på hvordan arkivene
betjenes og hvordan de ulike enhetene praktiserer forskjellige ordninger for
fjernarkiv. Helse Øst er glad for at dette saksfeltet er tatt opp, og understreker at det
er behov for en faglig oppgradering av denne tjenesten innen rimelig tid. I mange
tilfeller oppfyller verken lokalene eller rutinene for arkivering regelverkets krav.
Helse Øst er av den mening at det faglig vil være en styrke at ansvaret for å forvalte
et helsearkiv bør legges til Arkivverket. M.a.o. helsearkivet kan skilles ut som en
egen enhet tillagt et av statsarkivarembetene eller som en filial til et av embetene. På
den måten vil en kunne gjøre seg nytte av eksisterende lederskap og faglige
ekspertise. Innenfor et slikt konsept vil det være naturlig at så vel saksarkivet som
det pasientrettede arkivet (journalene) avleveres til samme instans.

Det er viktig at Norsk helsearkiv utvikler kompetanse på dette fagfeltet som i sin tur
mot betaling kan stille kompetanse til disposisjon for helseforetakene. På den måten
vil en oppnå en informasjonsflyt begge veier som er en nødvendighet for å sikre
gjensidig utvikling. Spesielt viktig blir dette i en tid hvor en gjør seg bruk av nye
lagringsmedia.

Ordningen bør gjøres universell og gjelde alle som behandler pasienter og som får
hel eller delvis refusjon fra det offentlige. Ved kontrakter med private aktører bør
denne plikten tas inn i kontraktene.

Det bør derfor utarbeides konkrete regler som gjelder for hvilke materiale, i hvilken
forfatning, alder etc. som skal avleveres Norsk helsearkiv. Likeledes må det
utarbeides regler for hvordan tilgangen til data fra Norsk helsearkiv bør være
tilgjengelig. Utredningen har en grundig vurdering av disse forhold som Helse Øst
slutter seg til.

M.h.t. lokalisering av Norsk helsearkiv anser Helse Øst at det ville være en fordel at
det skjer i nær tilknytting til et av de regionale helseforetakene. Det regionale
helseforetaket vil kunne ha liasonfunksjon vis å vis den faglige utviklingen på dette
fagfeltet. Helse Øst vil være forberedt på å ta et slikt ansvar.

Timingen for å legge en slik funksjon til det indre Østlandet vil være god av flere
grunner:

• IKT-infrastrukturen er meget godt utbygd. OL i 1994 la et godt grunnlag som
senere er videreutviklet.
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• Statsarkivet på Hamar har et nytt bygg under prosjektering som planlegges
ferdig i 2010.

• Norsk Tipping er den bedriften som behandler det største antall IKT-
transaksjoner daglig.

• Det er eksisterende ledige egnede lokaler ellers i Mjøsområdet som vil kunne
brukes til formålet.

Konklusjon fra Helse Øst RHF m.h.t. depotordning
Helse Øst støtter utredningen på alle vesentlige punkter. Utredningen er et godt
faglig bidrag til å få oppgradert et fagfelt som i dag på vesentlige punkter ikke
etterlever regelverkets krav. Det gjelder i særlig grad lagring av gammelt
arkivmateriale. Spesialisthelsetjenesten står overfor store utviklingsmessige
utfordringer m.h.t. nye lagringsmedia. Hvordan disse lagringsmedia skal utvikles,
betjenes, hvordan tilgang skal reguleres er problemstillinger som bør bli løst i
samarbeid med god arkivfaglig kompetanse. Helse Øst tilrår at etablering av Norsk
helsearkiv settes på dagsorden snarest. Helse Øst er villig til å ta et eventuelt
eieransvar vis å vis arkivverket for driften av et slikt arkiv.

Helse Øst RHF ønsker å presisere at høringsuttalelsen, pga. sykdom, sendes i
etterkant av opprinnelig frist. Dette etter avtale med Inger Mette Nilstad.

nnlig hilse
Øst RHF

Lp' uk'
Bent Mikkelsen

,DL  adm. direktør

Vedlegg:  Høringsuttalelser
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