
Innlegg ved Kjetil Østvold på Årsmøtet i FPP.

Bilde 1 

Hva skal skje med pasientdataene dine ved pensjonering, ved dødsfall eller alvorlig 
sykdom 

• Hva skal skje med arkivet inntil det lovlig kan slettes
• Dette vil berøre oss alle, det vet vi med sikkerhet, enten ”i morgen”, når vi pensjoneres 

eller når vi dør eller blir alvorlig syke
• Tendens til strutsepolitikk, en ubehagelig problematikk, lett å utsette, ikke ta stilling til  

i dag.

• Vi oppfatter tradisjonelt arkivet som vårt, altså som behandlerens private eiendom. 
• Pasienten har innsyn, vi vet det, men vi liker det ikke
• Journalforskriften, §14 og 15, med merknader regulerer spørsmålene lovmessig. 

Bilde 2

Min interesse for arkivproblematikken:

• Ingar Sletten Kolloens Hamsunbiografi i 2005
• Psykologen som døde brått i Tønsberg
• Ivans Bendiksens dødsfall

Bilde 3

Plan for orienteringen

• Journalforskriftens §14 og 15 med merknader 
• Tre forskjellige modeller for deponering av arkivet
• Hva kan/bør NPF og/eller FPP gjøre for å få en bedre faglig håndtering?

Begreper

• Arkiv: Alt materiale vi har om pasientene våre, skriftlig og elektronisk. I 
journalforskriften kalles informasjonen om én pasient en pasientjournal

• Fjernarkiv: Et sted hvor man kan deponere et arkiv etter at praksisen er avsluttet

Bilde 4

Journalforskriften 

Forskriftens §14: (Krav til oppbevaring og oppbevaringstid)
• ... (Journalene) oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger  

antas å bli bruk for dem... 
• (Sletting) bør ikke skje før det er gått minst 10 år etter siste innføring i journalen. 



• Journaler i privat virksomhet kan avleveres til et offentlig arkivdepot (avlevering til  
statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt) eller deponeres i annen  
oppbevaringsinstitusjon.

Merknader til §14 
• …. beskytte pasientopplysninger mot skader og uautorisert innsyn.
• Når det ikke lenger kan antas å bli bruk for journalene, skal de slettes…
• Privat virksomhet kan inngå avtale med et offentlig arkivdepot om avlevering dit…

Bilde 5

Forskriftens §15: (Overføring av journaler, opphør av virksomhet m.m.)

• Ved … opphør av virksomhet kan ... (psykologen) beslutte at pasientjournalene skal  
overføres til en annen virksomhet. 

• Den enkelte pasient kan motsette seg slik overføring ... Dersom det er praktisk mulig  
skal pasientene gjøres kjent med sin rett …

• … ved … opphør av virksomhet … og virksomheten ikke selv kan ta vare på dem, kan  
de avleveres til offentlig arkivdepot, deponeres i annen oppbevaringsinstitusjon, eller  
leveres til fylkesmannen. 

• Journaler som leveres til fylkesmannen oppbevares i 10 år, og journalene kan deretter  
tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller avleveres til offentlig arkivdepot.

Merknader til §15

• Pasientjournaler må i utgangspunktet oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens  
karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem

• Ved uforutsett opphør som ved dødsfall eller akutt alvorlig sykdom som gjør  
helsepersonellet ute av stand til å avvikle virksomheten må pårørende eller eventuelt  
dødsboet/skifteretten sørge for at journaler blir overført til annen virksomhet eller blir  
avlevert til offentlig arkivdepot eller deponert hos annen oppbevaringsinstitusjon,  
eventuelt levert til fylkeslegen for oppbevaring.

Bilde 6

Tre modeller for håndtering av arkivet etter avsluttet praksis

1. Anarkistmodellen: Kanskje oftest valgte modellen

2. Formelt korrekt deponering i et sikkert offentlig fjernarkiv

3. Kollegamodellen: Videreutvikling av NPFs skriv ”Slutt med praksis – hva skjer 
med pasientjournalene?”

Bilde 7



1. Anarkistmodellen 

• Du tar hånd om arkivet ditt selv som du selv synes er best. Du lar tiden gå og håper på 
det beste.

• Legger f.eks journalene dine i det gamle arkivskapet eller i pappesker som du har oppe 
på loftet hjemme. 

• Lar de elektroniske dataene ligge på en PC som er mer eller mindre i bruk. 

• Gjør ingen forberedelser i tilfelle dødsfall eller alvorlig sykdom.

God side:
• Du har selv kontroll over dataene så lenge du er oppegående

Problematisk side:
• Sikkerheten er som regel mer enn tvilsom.
• Hva skjer når du plutselig ikke er oppegående mer…

Bilde 8

2. Formelt korrekt deponering i et offentlig fjernarkiv

• Skriftlig arkiv

• Elektronisk arkiv

Bilde 9

 Skriftlig arkiv

• Kan deponere ditt skriftlige arkiv hos Fylkesmannen. 

• Husk å inngå en SKRIFTLIG avtale om når arkivet skal slettes (10 år etter 
deponering). Hvis ikke kan du risikere at dataene dine forblir lagret på det ubestemte. 

God side: 
• Arkivet blir trygt oppbevart uavhengig av deg, det blir slettet etter 10 år.

Problematisk side: 
• Arkivet er nå blitt Fylkesmannens eiendom, ikke din eiendom. 
• "Noen" må gå inn og finne dataene ved forespørsmål om innsyn, hvem???. Kan du gjøre en 

avtale med Fylkesmannen at du skal kontaktes så lenge du er oppegående?

OBS:
• Du kan kvitte deg med det hele det skriftlige arkivet ditt ved å skanne inn skriftlige 

dokumenter inn i PsykBase. 
• Det er gratis hvis du har Offline versjonen, koster ca 160 per mnd hvis du er Online. 

Blide 10

Elektronisk arkiv, altså data registrert i PsykBase Online eller Offline (eller lignende 
datasystem)

• PsykBase tar i dag ikke noe ansvar for å oppbevare dine data etter du har avsluttet 
kontrakten med dem.



• Hvis du er Online får du oversendt en CD med en Offline versjon av PsykBase som du 
kan installere hjemme hos deg selv når du avslutter praksisen din. 

• Det finnes i dag ingen offentlige myndigheter som kan lagre dine elektroniske data i et 
elektronisk fjernarkiv! Riksantikvaren ser at dette er et problem, men har ingen planer 
om å løse det! 

• Du kan kanskje få lagret en CD med PsykBase-programmet og en sikkerhetskopi av 
dine data hos Fylkesmannen. Med det er meget vanskelig å gå inn i. Sannsynligvis 
ikke brukbart for arkiv myndighetene. 

Bilde 11

Foreslått løsning: Elektronisk fjernarkiv hos PsykBase

• PsykBase overtar ditt elektroniske arkiv
• Sikker lagring
• Sletting av arkivet etter 10 år 
• Innsyn

Skal godkjennes av helseforetaket 
PsykBase henter ut data og oversender dataene. Utgifter belastes helseforetaket

• Pris for deponering i fjernarkiv, engangsum 15 ooo. (Kan utgiftsføres, altså reelt sett 
ca 7 500)

God side:
• Et kvalitetssikret system etter journalforskriften

Problematisk side:
• Psykologen gir kontrollen over sine data til PsykBase.
• Uklart hvilke faglige vurderinger som legges til grunn ved innsyn
• Pris

Bilde 12

Kollegamodellen

Videreutbygging av NPFs ”Slutt med praksis – hva skjer med pasientjournalene?”

Grunntanke: Gjensidig avtale mellom to (eller flere) kollegaer om 
• hva som skal skje med ditt arkiv(papir og elektronisk) ved dødsfall eller alvorlig 

sykdom 
• administrering av den andres arkiv etter dødsfall/alvorlig sykdom

Bilde 13

Elementer i en kollegaavtale



Formell skriftlig avtale mellom partene som inneholder blant annet:
• Utveksling av passord, nøkler osv for tilgang til den andres arkiv
• Avtale om sletting av arkivet etter 10 år
• En fullmakt om at man kan overføre ansvaret for arkivet til en ny kollega hvis en selv 

dør
• Orientere fylkeslege, NPF, andre? om at man har tatt ansvar for å administrere en 

avdød kollegas arkiv
• Hjelp til en forsvarlig nedlegging av en praksis ved en kollegas dødsfall eller alvorlig 

sykdom
 

God side:
• Beholder ansvaret for eget arkiv så lenge man er kompetent til det, også inn i 

pensjonsalderen
• Mulig å få en faglig forsvarlig oppbevaring av arkivet frem til sletting etter 10 år
• Ordningen vil kanskje aksepteres av pasienter når/hvis de blir informert om den
• En kollega er bedre enn en tilfeldig fjernarkivansvarlig til å plukke ut relevant 

informasjon ved forespørsmål om innsyn
• Avlasting av pårørende når en kollega dør
• Gratis (Pris?)

Problematisk side
• Belastende å påta seg ansvar for en kollegas arkiv

Bilde 14

Arbeid fremover

NPF og FPP bør bidra til en bedre praksis i forhold til hva som skjer når en psykologpraksis 
avsluttes

• Hvilke modeller for fjernarkiv kan NPF og FPP gå god for ut fra et faglig perspektiv
• Det bør lages skriftlig materiale som skisserer hvilke alternativ som finnes
• Det må lages et system slik at en pasient vet hvor han skal henvende seg for innsyn i 

sin journal. 

• Det må lages et system slik at en pasient vet hvor han skal henvende seg for å få 
innsyn i sin journal. 

• Bevisstgjøring om problematikken bør inn i de journalkurs som NPF holder, alle arkiv 
skal nedlegges en gang

Bilde 15
 
Memento mori – husk på døden

• Planlegge driften av arkivet fra den første dagen du starter i en selvstendig praksis med 
tanke på at arkivet skal nedlegges en gang



Bilde 16

Lovgrunnlag og annen informasjon:

• Journalforskrift §14 og 15 med merknader: www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-
1385.html

• Arkivlovens §17 (mindre relevant): www.lovdata.no/all/hl-19921204-126.htmlBufret 
• NPFs ”Slutt med praksis – hva skjer med pasientjournalene?”: http://psykol.no/Loenn-og-

arbeidsvilkaar/Jus/Juridiske-spoersmaal/Slutt-med-praksis-hva-skjer-med-pasientjournalene2/
(language)/nor-NO

http://psykol.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/Jus/Juridiske-spoersmaal/Slutt-med-praksis-hva-skjer-med-pasientjournalene2/(language)/nor-NO
http://psykol.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/Jus/Juridiske-spoersmaal/Slutt-med-praksis-hva-skjer-med-pasientjournalene2/(language)/nor-NO
http://psykol.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/Jus/Juridiske-spoersmaal/Slutt-med-praksis-hva-skjer-med-pasientjournalene2/(language)/nor-NO
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:C1TQnfvhM80J:www.lovdata.no/all/hl-19921204-126.html+arkivloven&cd=2&hl=no&ct=clnk&gl=no
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20001221-1385.html

