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Hei
 
Takk for tilbakemelding, men det er ikke dette jeg er på jakt etter. Det jeg har bedt om er en fullstendig
journalrapport for de ulike sakene som er registrert i forbindelse med  Helgelandssykehuset 2025. En slik rapport
tar det bare noen få sekunder å få generert på hvert saksnummer. Jeg er med andre ord ikke interessert i en
bearbeidet oversikt som dere i Helgelandssykehuset har laget. Jeg ber om en rapportoversikt som sak og
arkivsystemet genererer automatisk. I Helgelandssykehuset egne rutinebeskrivelser står det  under definisjonen
Arkivsystem følgende:  «System som benyttes til å registrere, administrere, oppbevare og gjenfinne dokumentene
som inngår i et arkiv, så vel elektronisk som manuelt arkiv. Et arkivsystem inneholder en samling dokumenter,
dokumentbeskrivelser og funksjoner for (dokument)vedlikehold, administrasjon, utlån, søking, rapportutskrifter,
statisikk m.v.».
 
For at du skal forstå bedre hva jeg mener, legger jeg ved et eksempel fra Alstahaug kommune. Dette er riktig nok
ikke samme sak og arkivsystem som dere benytter, men viser hva det er jeg etterspør fra Helgelandssykehuset. I
Alstahaug kommune vil også organinterne dokumenter synliggjøres i slike oversikter, da som dokumenter unntatt
fra offentligheten. Regner med at de organinterne dokumentene som er journalført i Helgelandssykehuset også
vil synliggjøres i deres sak‐ og arkivsystem.
 
Jeg viser for øvrig til arkivforskriftens § 2‐7 (Opplysningar i journal‐ og arkivsystem) og § 10 (Opplysningar i
journalar). Her kommer det fram at bl.a. journalføringsdato og dato på dokumentet skal journalføres. Jeg ber altså
om å få automatisk‐genererte rapporter som inneholder blant annet disse opplysningene fra
Helgelandssykehusets journal‐ og arkivsystem. Siden det er signalisert fra styret at prosessen vedr.
Helgelandssykehuset 2025 skal være en åpen og transparent prosess, regner jeg med at dette nå lar seg ordne uten
ytterligere problemer.
 
Ang. datering av innsynsforespørslene så har du nok misforstått min henvendelse.  Er fullstendig klar over at det
på alle mail som jeg mottar fra Helgelandssykehuset kommer dato og klokkeslett. Det er ikke det jeg snakker om. 
Det jeg har reagert på er hvorfor ingen av svarene jeg mottar i pdf‐ format fra deg som kommunikasjonssjef ikke er
datert når de andre svarene jeg mottar i pdf format fra Helgelandssykehuset er datert?  Legger også her ved et
eksempel fra et svar jeg har mottatt fra Helgelandssykehuset som viser hva det er jeg mener. 
 
 
Mvh
Hanne Nora Nilssen
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Hei Hanne Nora
 
Vi må sende journaloversiktene du har bedt opp på denne måten, utenom arkivsystemet vårt, ettersom det
konverterer excelfilene til PDF. Du får de derfor nå oversendt i excel. Se vedleggene. For ordens skyld så vil denne
eposten bli arkivert med et eget journalnummer.
 



Når det gjelder datering av forsendelsen så sendes svar på det meste digitalt via arkivsystemet. På e‐posten er det
en dato og et klokkeslett for når det er sendt fra oss. Hvorvidt dette er en bevisst handling fra vår side, slik du spør
etter, kan jeg vanskelig svare på. Arkivsystemet vårt er Elements som brukes av en hel rekke offentlige etater,
inkludert alle sykehusforetakene i Helse Nord.
 
Håper dette er tilfredsstillende, og skulle det være noe mer vi kan bistå med er det bare å ta kontakt.
 

Tore Bratt  | kommunikasjonssjef
Helgelandssykehuset HF | Senter for kommunikasjon
 
Tlf: +47 99 44 55 90/751 25 359
Web | Twitter | Facebook
 
Visste du at vi fortløpende legger ut kvalitetssikret pasientinformasjon på helgelandssykehuset.no/behandlinger?
 
 
 


