
Nasjonal kjernejournal 
- For tryggere helsehjelp 

Kommuneoverleger og legevaktsjefer 7 + 8 januar 2016 



Agenda 

Presentasjonsrunde 

Hva er kjernejournal? 

Demo av kjernejournal m/evt. spørsmål 

Videre samarbeid for innføringen av kjernejournal: 

 - Forankring mot IT ansvarlige i kommunen 

 - Hvordan få kjernejournal ut til fastlegene; møteforaer, 
   ansvarsfordeling  

Kort oppsummering 

03.02.16 2 



«Kjernejournal er den post-
it lappen jeg vil at noen av 

mine pasienter har i pannen 
når de blir lagt inn akutt» 

 
Sitat av Morten Juul Sundnes, St. Olavs hospital 

 

 

Sagt om kjernejournal…. 
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Kjernejournal inneholder utvalgte og viktige helseopplysninger  



Helsepolitiske mål Mål for kjernejournal 

Tilgang til informasjon fra én og samme kilde Tilgang til informasjon fra én og samme kilde 

Innsyn i og mulighet for å registrere egne helseopplysninger Innsyn i og mulighet for å registrere egne helseopplysninger 

Rask og sikker tilgang til viktige helseopplysninger Rask og sikker tilgang til viktige helseopplysninger 

Mål for kjernejournal 

Personvern bygget inn i løsning Personvern bygget inn i løsning 

Økt pasientsikkerhet og kvalitet Økt pasientsikkerhet og kvalitet 

Bedre samhandling i helsetjenesten Bedre samhandling i helsetjenesten 

Mer aktiv pasient- og brukerrolle Mer aktiv pasient- og brukerrolle 

Tidsbesparende for helsepersonell Tidsbesparende for helsepersonell 



Innbyggere får E-post 

Foto: Olav Olsen, Aftenposten 



Kjernejournal  
for innbygger 

Kjernejournal for helsepersonell 

Ulike brukergrensesnitt for innbyggere og 
helsepersonell 



Eksempel EPJ: DIPS EPJ/PAS 
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CGM Journal (tidl. Winmed 3) 



Infodoc 



Doculive 



Kjernejournal indikator i EPJ 



01.07.2014 2015 2016 2017 

Dekningsgrad  
innbyggere: 

Innføre i Helse Midt 

Innføre i Helse Vest 

~13% ~50% ~ 100% 

 
Fullføre nasjonal innføring:  
Innføre i Helse Sør-Øst 
 

• Plan for innføring hos nye helseaktører 
• Utvikling av ny funksjonalitet  
• Utvikling og innføring av tett integrasjon med EPJ 

Tidslinje innføring kjernejournal - overordnet 
A

n
n

et
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 AHUS 

Innføring i Helse Nord UNN  



Hva skjer videre i SSHF’s nedslagsfelt? 

• Ultimo Januar: 
– Informasjonsmateriell til innbygger sendes til aktører i kommune og 

spesialisthelsetjenesten 

 
• 1. Mars: 

– Innbygger får kjernejournal og e-post om at denne er opprettet 

 
• April/Mai: 

– Opplæringsmøter helsepersonell tilbys som alternativ til e-læringen på nett 
– Oppstart helsepersonell SSHF samt legevakter og fastleger i SSHF’s dekningsområde 
– Samarbeid med KomUt og EPJ-leverandørene 
 

Viser også til infobrev sendt til aktuelle kommuner og fastlegekontor fra 
Helsedirektoratet 

 
Mer informasjon om kjernejournal her: http://helsedir.no/kjernejournal 
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