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Høringsinnspill - Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv 

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) er eid av medlemmene som er 
kommunale og interkommunale arkivinstitusjoner fra hele landet. KDRS tilbyr tjenester og 
kompetanse til sine medlemmer og aktivt bidra til å utvikle og effektivisere langtidsbevaring av 
digitale arkiv innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor. KDRS har 18 medlemmer og dekker 
totalt 81% av landets kommuner. 

Gode standarder for arkivuttrekk er viktig for at helseopplysninger skal kunne bevares for ettertiden i 
arkivdepot. For å ivareta kommunenes behov på dette området, deltok representanter fra kommunal 
sektor aktivt under utarbeidelsen av EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk [HIS 80509:2015], som er 
gjeldende standard på området. Kravene til struktur og innhold i arkivuttrekk, er i denne standarden 
generelt utformet slik at den kan benyttes ved produksjon av arkivuttrekk fra enhver type elektronisk 
pasientjournal, både de som benyttes i spesialisthelsetjenesten og de som benyttes i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. På grunn av manglende finansiering har denne standarden dessverre 
ikke blitt tatt i bruk, men vi håper at en revidert og noe enklere standard vil rette på dette. Etter vår 
mening bør det vurderes å yte tilskudd til leverandører som implementerer den reviderte standarden 
i sine systemer. 

I høringsutkastet til revidert standard har Direktoratet for e-helse foretatt en del mindre 
omskrivninger slik at den nå framstår som en standard som kun skal benyttes ved avlevering til Norsk 
helsearkiv. Dette gjenspeiles også i den endrede tittelen «Produksjon av arkivuttrekk til Norsk 
helsearkiv».  

Mens termen «arkivdepot» er konsekvent benyttet i beskrivelsen av arkivuttrekk i gjeldende 
standard, er dette i høringsutkastet endret til 'Norsk helsearkiv'. Videre er det i gjeldende standard 
en del krav som er angitt som obligatoriske kun ved arkivuttrekk til Norsk helsearkiv, mens andre er 
obligatoriske ved arkivuttrekk til ethvert arkivdepot. I høringsutkastet er dette skillet fjernet. 

Så vidt vi kan se er det ikke foretatt noen endringer i informasjonsmodellen for arkivuttrekk eller de 
tilhørende funksjonelle kravene som gjør høringsutkastet mindre egnet for kommuner enn gjeldende 
standard. Snarere tvert imot, vi vurderer dette som en forenkling som også vil være nyttig for 
kommunene. 
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Ettersom kommunene har tilsvarende behov for å kunne produsere arkivuttrekk fra elektroniske 
pasientjournaler som spesialisthelsetjenesten, kan vi ikke se noen saklig grunn til å begrense bruken 
av standarden til produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv. Vi ber derfor om at direktoratet gjør 
om de nevnte omskrivingene slik at det blir tydelig at standarden også kan benyttes ved arkivuttrekk 
til kommunale og interkommunale arkivdepot. 

Vi mener videre at den reviderte standarden bør tas med i kravene ved anskaffelsen av Akson 
journal, det felles pasientjournalsystemet som planlegges innført for kommunene utenfor Midt-
Norge. 

 

 
Med hilsen, 

 

Tor Eivind Johansen 
Daglig leder 
 

 


