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Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift 

 

 

Fylkesarkivet med IKA Opplandene har diskutert høringsnotatet med forslag til endringer i 

riksarkivarens forskrift; Pasient- og journalopplysninger fra kommunale og fylkeskommunale helse- og 

omsorgtjenester. 

Fylkesarkivet har tidligere kommet med innspill i diskusjoner med arbeidsgruppa bak 

kartleggingsrapporten. I tillegg har vi gjennomført høringsrunden ved å invitere til en workshop for våre 

deltakerkommuner der både arkivledere og sykepleiere deltok. 

I hovedsak slutter vi oss til endringsforslagene til nye forskrifter. Men vi har noen kommentarer og 

endringsforlag. 

Forskriftene framstår som klare og tydelige og vil være lettere å etterleve. 

Vi støtter at opplysninger om enkeltindivider er omfattet av forskriftene. 

 

Pkt 5, d: Om enkeltindivider bevares følgende dokumentasjon: 

 -søknadsbehandling og vedtak, medisinsk utredning og behandling, samt bruk av tvang 

foreslås endret til: 

Om enkeltindivider bevares følgende dokumentasjon: 

-søknadsbehandling og vedtak, medisinsk utredning og behandling av helsepersonell, samt bruk 

av tvang 

 

Kommentar: Medisinsk utredning og behandling tolkes som legens behandling. Det er ønskelig at 

punktet også omfatter sykepleiers behandling da sykepleie er et eget fag. 

 

Pkt 6, pkt d: 

Her foreslår vi at Medisinsk utredning erstattes av helsefaglig utredning siden begrepet da omfatter 

mere enn legens behandling. 

 

 

 

ARKIVVERKET (datterselskap) 

Postboks 4013 Ullevål stadion 

0806 OSLO 

  

 

   

 



 

 

Funksjon eller forskningskonsept 

 

Morsarkivene utgjør mange hyllemeter fra store kommuner. Skal alt bevares ut over 20 år etter 

personens død, utgjør dette kostnadsmessige konsekvenser. Til nå er alt bevart, men så langt har vi som 

arkivinstitusjon svært få forespørsler. I løpet av våre 24 år som arkivinstitusjon, har vi hatt to 

forespørsler. Og de opplysningene som der har vært etterspurt har også vært å finne i andre arkivdeler. 

Vi heller derfor til at forskningskonseptet legges til grunn for bevaring av morsarkivene. Alternativet er 

digitalisering for bevaring med kassasjon av de analoge arkivdokumentene. Men spørsmålet er da hvem 

som skal dekke digitaliseringskostnadene? 

Men vi støtter forslaget om at funksjonskonseptet legges til grunn for de andre arkivdelene som 

omfattes av forskriftene. 

 

Vår oppfatning er at det arkivmaterialet som bevares vil kunne være egnet for å imøtekomme 

forskningens behov. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Marit Hosar 

fylkesarkivar 
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