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NOU 2006: 5 Norsk Helsearkiv - høring
Utvalg for pasientdokumentasjon i Helse Bergen HF har i møte 23.08.06 behandlet NOU
2006:5 om Norsk Helsearkiv og vil foreslå følgende høringsuttalelse fra Helse Bergen HF:
Helse Bergen HF (HBHF) vil berømme utvalget for et velfundert og grundig
utredningsarbeid om Norsk Helsearkiv. Forslaget om opprettelse av Norsk Helsearkiv
støttes. HBHF støtter utvalgets innstilling om hvilke deler av journalen som må lagres
ut over 10 år etter pasientens død, herunder også dokumentasjon fra psykiatriske
sykehus. Vi ser at det i forskningsøyemed ofte vil være av viktig å bevare detaljerte
histologi og cytologibeskrivelser,

men disse dataene blir i stor grad også oppbevart

i

egne laboratoriesystemer utenfor pasientjournalen. Parallell langtidslagring skulle i
såfall være unødvendig. HBHF støtter ellers innstillingen om å bevare totalmaterialet
fra et utvalg av representative

institusjoner.

Tradisjonelt har helsepersonell i stor grad dokumentert også pasienttilknyttet
saksbehandling i pasientjournalen, slik at skillet mellom pasientjournal og saksarkiv
ikke alltid er tydelig definert. Det kan i fremtiden være behov for en bedre definisjon
av hvilken informasjon som skal ligge i henholdsvis pasientjournal og sakarkiv, evt. i
begge systemer. For øvrig har HBHF ingen innvendinger mot at arkivene kan
oppbevares atskilt. Vi stotter også behovet for spesialisering hos de som skal ivareta
depotfunksjonen for pasientarkivene.
HBHF har ingen innvendinger mot foreslått organisatorisk modell eller prinsipper for
avlevering og bruk av materiale i Norsk Helsearkiv. Vi tror den foreslåtte modell vil
kunne legge et godt grunnlag for et brukevennlig og sikkert system for langtidslagring
av pasientopplysninger

fra spesialisthelsetjenesten.
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