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Høring – EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk
Helsedirektoratet sender med dette på høring utkast til EPJ Standard del 5:
Arkivuttrekk.

Bakgrunn
I juni 2001 ble det publisert en grunnleggende standard for elektronisk pasientjournal
(EPJ) utarbeidet på oppdrag fra det daværende Sosial- og helsedepartementet. Det
primære formålet med denne standarden var å legge forholdene til rette for at det
daværende kravet om at alt som ble registrert i en elektronisk pasientjournal skulle
skrives ut og arkiveres i en papirbasert journal, kunne frafalles.
Den primære målgruppen for standarden er systemleverandører som utvikler de EPJsystemer som benyttes i det norske helsevesenet. For leverandørene skal standarden
være et arbeidsredskap i systemutviklingen.
En sekundær målgruppe for standarden er det personale i helseforetak, kommuner
mv. som er delegert ansvar for virksomhetens EPJ-system og da spesielt i forhold
anskaffelse av slike system, samt oppfølging av at leverandørenes etterlever de krav
som stilles til systemet. Også annet personale som er involvert i anskaffelse og/eller
drift av EPJ-system vil kunne ha nytte av enkelte deler av standarden. Vanlige brukere
av EPJ-system inngår ikke i målgruppen, så fremt de da ikke tilhører en av de foran
nevnte kategorier.
I 2007 ble det publisert en oppdatert versjon av standarden hvor innholdet var
omorganisert og oppdatert med utgangspunkt i de foreliggende erfaringer med bruk
standarden.
I sin utredning NOU 2006:5 (Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene)
foreslo Helsearkivutvalget å etablere en ny enhet i Arkivverket, Norsk helsearkiv.
Utredningen inneholdt også en rekke forslag som brøt med hvordan arkivering var
håndtert i den grunnleggende EPJ standard. Revidering av delen av standarden som
omhandlet arkivering, ble derfor utsatt i påvente av regjeringens oppfølging av NOU
2006:5.
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Norsk Helsearkiv ble etablert som en enhet i Arkivverket i 2010. Helsedirektoratet har
senere etablert et nært samarbeid med Norsk helsearkiv om utvikling av EPJ Standard
del 5: Arkivuttrekk for å sikre at Arkivverkets behov blir dekket på en god måte.

Om denne høringen
Denne standarden inneholder krav som skal gjøre et mulig å avlevere elektroniske
pasientjournaler fra virksomheter i spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv i
henhold til bestemmelser i arkivloven samt helseregisterloven § 8a, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a.
Utgangspunktet for utvikling av denne standarden har i tillegg til NOU 2006:5 vært EPJ
standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold (HIS 80507:2007).
Første del av standarden (kapittel 2 og 3) inneholder funksjonelle krav relatert til den
prosessen som skal gjennomføres fra det er inngått en avtale om avlevering mellom
en arkivskaper og Norsk helsearkiv, til avleveringen er gjennomført.
Andre del av standarden (kapittel 4 - 7) inneholder tekniske spesifikasjoner for
arkivuttrekket samt for den dokumentasjon som skal følge med et arkivuttrekk ved
avlevering til Norsk Helsearkiv.
Selv om denne standarden er begrenset til å omhandle avlevering fra en arkivskaper i
spesialisthelsetjenesten til Norsk helsearkiv, er utformingen så generell at det også bør
være mulig å benytte den ved produksjon av arkivuttrekk fra andre virksomheter i
helse- og omsorgssektoren til andre arkivdepot.
Høringsutkastet til EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk, kan lastes ned fra ehelse.no.
Fristen for å avgi høringsuttalelse er 30. april 2015.
Eventuelle spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Torbjørn Nystadnes
(torbjorn.nystadnes@helsedir.no).

Helsedirektoratet ber om at høringsuttalelsene merkes 13/2601-25 og sendes til
postmottak@helsedir.no.
Eventuelle høringsuttalelser på papir sendes til
Helsedirektoratet
Pb. 7000, St. Olavs plass
0130 Oslo

Vennlig hilsen
Hanne Merete Glad e.f.
seksjonssjef
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Vedlegg: Høringsinstanser
Helseforetak og regionale helseforetak
Helse Nord RHF
Helgelandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Vest RHF
Helse Stavanger HF
Helse Fonna HF
Helse Bergen HF
Helse Førde HF
Helse Sør-Øst RHF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Leverandører som har deltatt i referansegruppe
ACOS
CompuGroup Medical Norway AS
DIPS ASA
Hove Medical Systems AS
Infodoc AS
Siemens Healthcare
Tieto Helse og Velferd
Visma
Øvrige høringsinstanser
Helse Nord IKT
Helse Vest IKT
Helse Midt-Norge IT
KS
Nasjonal IKT HF
Nettverket for private helsevirksomheter
Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge
Riksarkivaren
Sykehuspartner
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