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H0ringssvar fra Norsk Arkivrad - h0ring om revidert fastlegeforskrift
Norsk Arkivrad (heretter omtalt som NA) er ikke blant de inviterte h0ringsinstansene i denne
saken. Fordi fastlegeforskriften ber0rer et omrade NA er saerlig opptatt av, veiger vi likevel a
sende en horingsuttalelse. Det aktuelle omradet er kravene til IKT- og EPJ-systemer. NA
0nsker med dette h0ringssvaret a kommentere forslagets § 29.
NA er positive til departementets forslag om a regulere krav til IKT-systemer for fastleger i
fastlegeforskriften som i dag reguleres i Statsavtalen. NA er ogsa enige med departementet i
at "gode IKT-verkt0y er sentrale virkemidler for a kunne oppna flere av de krav til funksjon
og kvalitet som stilles til fastlegen og til kommunen. [..] Departementet mener derfor at
minimumskrav til IKT-systemer hos fastlegen b0r fremga av fastlegeforskriften" (s.34 og
s.51).
Endringene i Fastlegeforskriften, med krav om at alle legekontor skal ha et elektronisk
pasientjournalsystem som st0tter sending og mottak av elektroniske meldinger, vaere
tilknyttet Norsk Helsenet, ha digitale sertifikat for kryptering og signering av meldinger (PKI)
og oppfylle "Norm for informasjonssikkerhet i Helsesektoren" (s.23), mener NA er med pa a
sikre ivaretakelsen av informasjonssikkerhet knyttet til pasientdokumentasjonen.
NA mener imidlertid at departementet ogsa ma stille krav om at fastlegenes EPJ-systemer vil
utvikle seg iht. myndighetenes krav til elektroniske arkiv, for a sikre pasientopplysningene i
et langtidsperspektiv. Ikke minst er dette viktig siden endringene som foreslas i ny
fastlegeforskrift innebaerer et 0kt krav til at informasjon om behandling og oppf0lging av
pasientene skal gis skriftlig, slik det foreslas i § 17. H0ringsbrevet beskriver ogsa 0nsker om
utvidet bruk av
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meldingsutveksling, kjernejournal, statistikk og rapportering for virksomhetsstyring i
fremtiden(s. 52). Endringene i fastlegeforskriften f0rer altsa til at fastlegene i st0rre grad blir
sentrale produsenter av primaere opplysninger om innbyggernes helse. Dette er informasjon
som NA mener er arkiver som ma handteres iht. arkivlovgivningens krav.
NA foreslar derfor at myndighetenes krav til arkivering ogsa blir presisert i forskriften § 29. I
praksis vil dette kunne forstas som at fastlegenes elektroniske pasientjournalsystemer skal
f0lge EPJ-standarden iht. myndighetenes standardiseringsarbeid innen e-helse.
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