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Høringsbrev - Høring om Produksjon av arkivuttrekk til Norsk 
helsearkiv  

 
Dette er et høringsbrev fra Helse Sør-Øst RHF og er utarbeidet av avdeling for Teknologi og 
e-helse, enhet for regionale IKT løsninger på vegne av hele foretaksgruppen. 
 
Vi har gått igjennom selve høringsutkastet og kommentarer/vedlegg fra Torbjørn Nystadnes.  
Vi støtter vurderingene som er gjort av Nystadnes når det gjelder selve grunnlaget for 
uttrekket til helsearkivet fra EPJ, innhold og videre prosess. 
 
Hovedinntrykket er at høringsutkastet ikke er bearbeidet godt nok og ikke er i tråd med 
lovverket, utviklingen av strukturert EPJ og internasjonale standarder for deling av 
journalinnhold. Spesielt vil vi framheve etablering av en prosess- og oppgaveplattform i HSØ. 
 
Oppsummering 
 
Høringsutkastet dekker ikke det som kreves for å produsere et komplett arkivuttrekk  
 

 Ikke akseptabelt å avlevere arkivuttrekk som "ett sett med ustrukturerte filer på for 
eksempel PDF-format, hvor hver fil representerer et dokument". 

 Foreslått standard oppfyller ikke kravet i helsearkivforskriften § 11 om at "all 
informasjon som kan representeres som tekst, inkludert koder, tall og målte verdier 
mv., skal inngå i avleveringen".  

 Utkastet dekker ikke kravet til pasientadministrative opplysninger i uttrekket.  
 
Risiko for redusert datakvalitet i uttrekket 
 

 Utkastet tar ikke høyde for at EPJ struktureres opp med bruk av eksempelvis 
metadatastandarder, kodeverk og terminologier (SNOMED CT), arketyper. 

 Egenkomponerte PDF-dokument er lite egnet opp mot standard XML anvendelse 
 Lite gjenbruk av eksisterende data 
 Bruk av ustrukturerte data i PDF format 
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Manglende konsekvensutredning 
 

 Det ser ut til at dette forslaget til standard ikke er utredet i henhold til 
utredningsinstruksen (forvaltningsmodellen). 

 Dette er svært mangelfullt og må gjennomføres for gjennomføring av en 
obligatorisk standard. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

 
Trine Strømstad Sidsel Ragnhild Børmark 
enhetsleder spesialrådgiver 

 
   
 
Kopi til: Intern administrasjon, Laila Tangen Høisveen, Postboks 404, 2303 HAMAR 
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