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Høringsbrev -  Høring om Produksjon av arkivuttrekk til Norsk 
helsearkiv 

Høring om standarden Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkiv 

 
Direktoratet for e-helse sender med dette på høring utkast til standarden Produksjon av 
arkivuttrekk til Norsk helsearkiv. 
 
Offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten har plikt til å avlevere elektronisk 
pasientarkivmateriale til Norsk helsearkiv når de ikke lenger har behov for det, tidligst ti år etter 
pasientens død. Denne standarden setter krav til hvordan arkivmaterialet skal struktureres. 
Den primære målgruppen for standarden er leverandører av EPJ-systemer som benyttes av 
virksomheter som er pålagt å avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv.   
 

Om høringen 
Direktoratet ønsker tilbakemeldinger på hele dokumentet, men høringsinstansene bes spesielt 
om å vurdere om: 
 

• standarden inneholder tilstrekkelig informasjon for helhetsforståelsen av 
avleveringsprosessen 

• kravene er mulige å implementere; spesifikke utfordringer bes kommenteres og 
begrunnes 

• eksemplene er dekkende og relevante 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 1. mars 2021. 

Høringsuttalelsene merkes «E-helse 20/682» og sendes til postmottak@ehelse.no.  

Om standarden 
Første versjon av denne standarden ble utarbeidet i nært samarbeid med Norsk helsearkiv og 
ble i 2015 publisert som EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk (HIS 80509:2015). Riksarkivaren 
besluttet den 15.11.2016 at standarden skulle være obligatorisk for virksomheter som skal 
avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv. Produksjon av arkivuttrekk er en 
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videreutvikling av denne standarden og gjelder for offentlige og private virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Denne standarden beskriver en fleksibel struktur som skal kunne benyttes for arkivuttrekk fra 
alle typer EPJ-system. Alt fra systemer hvor opplysningene er ustrukturert, til avanserte system 
hvor store deler av opplysningene foreligger på strukturert, men ikke nødvendigvis 
standardisert form.  
 
Standarden inneholder krav til hvordan innholdet i en pasients EPJ skal organiseres ved uttrekk 
for overføring til arkivdepot. Resultatet av et slikt uttrekk er en katalogstruktur med et sett av 
filer med metadata, og et sett av dokumentfiler som utgjør innholdet av EPJ.  
 
Riksarkivaren vil i samråd med Helsedirektoratet fastsette standarden. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Magnus Andre Alsaker e.f. 
seksjonssjef 

Anne-Lise Baardsgaard 
seniorrådgiver 
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