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Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om 

bevaring av pasient- og journalopplysninger - svarfrist 1 mars 2019 

 

 

Vi viser til brev fra Riksarkivet av 03.12.2018 hvor høring over forslag til nye bevarings- og 
kassasjonsbestemmelser for pasient- og journalopplysninger i kommunale og fylkeskommunale helse- 
og omsorgstjenester i § 7-29 fulgte vedlagt. Riksarkivet har i høringsnotatet på side 6-7 anmodet om 
tilbakemelding på særskilte områder som er omhandlet i forslaget. Nasjonalt klageorgan for 
helsetjenesten har merknader til enkelte av disse punktene. I hovedsak tiltres imidlertid de forslag som 
er skissert. 

 
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten registrerer at det i høringsforslaget er tatt inn et skille i reglene 

for periodene for bevaring og kassasjon. Det fremgår at pasient- og journalopplysninger må oppbevares 

og vedlikeholdes så lenge det er påkrevd av hensyn til helsehjelpen, samt pasientens rett til innsyn 

grunnet i rettslige behov. Forslaget går ut på en bevaringsperiode av opplysninger for pasientens levetid 

med et tillegg av 10 år. Ut over dette er det forslag om en funksjonsbasert oppbevaring av 

helseopplysninger til forskningsformål i all fremtid. 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten anser at bevaringsperioden for opplysninger som knyttes til 

pasientens behov for tilgang, er for kort i forhold til å kunne ivareta pasientens interesser i tilstrekkelig 

grad. Det vises til at det kan oppstå tilfeller hvor det går lang tid fra en pasientskade har oppstått (enten 

gjennom behandling eller manglende utredning for eksempel) og til konsekvensene av dette avdekkes 

eller forfølges i erstatningsrettslig forstand. Sistnevnte kan også gjennomføres av tredjepart 

(pårørende/etterlatte). Vi foreslår derfor at bevaringsfristen for pasient- og journalopplysninger 

vurderes i sammenheng med gjeldende regler for foreldelse (20 år), jf foreldelsesloven § 9. Det bør i 

tillegg legges inn en margin før kassasjon skjer. 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten foreslår etter dette at pasient- og journalopplysninger bevares 

for en periode av pasientens levetid med et tillegg av 25 år. Vi tiltrer forslaget om en funksjonsbasert 

oppbevaring ut over dette av helseopplysninger til forskningsformål i all fremtid. 
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For øvrig tiltres det anbefalte funksjonskonseptet for bevaring (K5), slik dette er beskrevet i 

høringsforslaget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 
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Per Erik Omdal Rose-Marie Christiansen   

avdelingsdirektør  direktør 

 

 

 


