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Høringsuttalelse til forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av
pasient- og journalopplysninger
Direktoratet for e-helse takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse til Forslag om endringer
i Riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger.
Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet og bidrar til nasjonal styring,
etablerer standarder og forvalter nasjonale løsninger.
Med vår rolle finner vi det ikke naturlig å uttale oss om hvilke opplysninger fra kommunale og
fylkeskommunale helse- og omsorgstjenester som er bevaringsverdige. Vi har derfor ingen
kommentarer til de enkelte forslag til endringene i Riksarkivarens forskrift.
Vi vil imidlertid påpeke at det i løpet av de nærmeste årene kan forventes betydelige endringer
i hvordan dokumentasjon av kommunale helse- og omsorgstjenester vil bli arkivert. Bakgrunnen
for denne utviklingen er beskrevet i Stortingsmelding 9 (2012-2013) 'Én innbygger, én journal'.
Det langsiktige målet som beskrives i denne Stortingsmeldingen, er at den enkelte innbygger
kun skal ha en elektronisk pasientjournal hvor all helsehjelp skal dokumenteres. Dette vil for
eksempel innebære at kommuner og sykehus dokumenterer i samme elektroniske
pasientjournal.
Helse Midt-Norge er nå i sluttfasen av en prosess for å anskaffe et nytt, felles elektronisk
pasientjournalsystem for alle sykehus og kommuner i Midt-Norge. Når denne løsningen er tatt i
bruk, vil det ikke være praktisk gjennomførbart å ha andre bevaringsregler for den delen av
dokumentasjonen som gjelder kommunale helsetjenester, enn for den delen av
dokumentasjonen som gjelder spesialisthelsetjenester.
Vi vil derfor anbefale at Riksarkivaren utarbeider kassasjons- og bevaringsregler som kan
anvendes når flere kommuner og sykehus har inngått avtale om å føre felles journal for
pasientene, jf. pasientjournalloven § 9. Det bør også utarbeides bestemmelser for avlevering av
slike felles pasientarkiv til arkivdepot.
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For å bevare sammenhengen mellom de vedtak om helse- og omsorgstjenesten fatter etter
søknad om tjenester fra brukerne, og gjennomføringen av disse tjenestene, bør det vurderes
om den delen av sakarkivet hvor disse sakene er arkivert, skal avleveres til samme arkivdepot
som pasientarkivet.

Vennlig hilsen
Hans Løwe Larsen e.f.
avdelingsdirektør
Inga Nordberg
divisjonsdirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk

-2-

