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Høringssvar - nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved
overdragelse og opphør av virksomhet
Det vises til departementets høringsbrev datert 21. september 2016.
Norsk Arkivråd (NA) er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca. 1200
medlemmer, og medlemsmassen består både av virksomheter og enkeltmedlemmer.
Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, både fra bedrifter og organisasjoner i
både offentlig og privat sektor. NA er spesielt opptatt av hvordan arkiver blir dannet
(arkivdanning). En god arkivdanning er en forutsetning for at offentlige virksomheter ivaretar sitt
samfunnsoppdrag og for at bevaringsverdig dokumentasjon kan sikres for ettertiden.
Vi har lest forslaget med interesse og ønsker å komme med noen innspill.
NA ser positivt på etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler, og vi
mener at dette vil ivareta pasientenes interesser, personvernhensyn og dokumentasjonsbehov
på en mer hensiktsmessig måte enn det dagens ordning gjør.
NA støtter anbefalingen om å ha en ansvarlig databehandler for alle pasientjournaler, for å sikre
enhetlig behandling og oppbevaring. Når det gjelder vurderingen av hvilken instans som bør
ivareta dette, er vi i utgangspunktet positiv til tanken om å legge det til Norsk helsearkiv. Når
dette forslaget nå vurderes som uaktuelt, vil vi vektlegge viktigheten av å sikre nødvendig
arkivfaglig kompetanse i arbeidet ved å inngå samarbeid med Norsk helsearkiv slik det skisseres i
høringsnotatet. Vi støtter videre forslaget om avleveringsplikt for pasientjournaler. Det er viktig
at det snarest mulig kan tas i bruk et felles avleveringsverktøy slik at en unngår problemer med
ukurante lagringsmedier og formater.
Videre synes en presisering av oppbevaringsplikten som et fornuftig forslag. NA er imidlertid
usikker på om en bør fjerne forskriftens § 14 andre ledd fjerde punktum som angir minimum
oppbevaringstid på 10 år, eller om en heller bør prøve å formulere inn et minimum i § 15 første
ledd. Dersom en unnlater å angi en minimumsstandard kan det i enkelte tilfeller føre til at
materialet kasseres før tiden. Dette vil ha svært uheldige konsekvenser for de aktuelle
pasientene og deres pårørende.
NA støtter konvertering av papirjournaler til elektronisk format for å gjøre videre behandling
lettere og mer enhetlig. Det må tas hensyn til at den leverandøren (Norsk helsearkiv) som skal
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utføre arbeidet vil få behov for tilstrekkelig arbeidskraft og ressurser og nødvendig kompetanse
for det merarbeid som måtte følge av arbeidet med ny ordning.
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