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Kjernejournal kommer til Sørlandet sykehus
Vi ber om at dette brevet distribueres elektronisk til ledelsen i kommunen,
kommuneoverleger, legevaktsjefer og til alle leger ved legesentre i kommunene som
sokner til Sørlandet sykehus.
Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som viser utvalgte og viktige helseopplysninger
om den enkelte innbygger og gjør dem tilgjengelig, både for innbyggeren og
helsepersonell. De fleste opplysningene hentes automatisk fra offentlige registre.
Les gjerne mer om kjernejournal i vedlagte PDF-er eller på www.helsedir.no/kjernejournal.
Første helseforetak som får kjernejournal i 2016 er Sørlandet sykehus, med alle
kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder. Sykehuset Innlandet, Oslo Universitetssykehus
(OUS) og Sunnaas innføres senere i 2016. Resten av helseregion Sør-Øst innføres i 2017.
Helseregion Nord startet innføringen på Universitetssykehuset Nord-Norge 1. november
2015. Resten av helseregion Nord vil innføre kjernejournal i 2016.
Kjernejournal er tidligere innført i hele helseregion Vest og Midt-Norge, samt i området
rundt Ahus.
Hvorfor bruke kjernejournal?
Kjernejournal gir helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger som f. eks
legemidler, pårørende og tidligere fastlege. Tilbakemeldingene fra helsepersonell er at
kjernejournal er nyttig og enkel i bruk.
Noen få pasienter (1-2 %) har lidelser som er vanskelig å oppdage, men viktige å kjenne til
i en akutt situasjon. Kjernejournal gir en rask oversikt over slik kritisk informasjon når
behandlende lege har registrert dette.
Informasjonen om legemidler oppleves videre som særlig nyttig. Legemiddeloversikten
viser legemidler på resept hentet på apotek (papir-, telefon- og e-resepter) og gyldige eresepter selv om pasienten ikke har hentet noe.
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Det at pasienten også selv kan registrere og se all informasjon via helsenorge.no gjør at
kjernejournal er en utmerket mulighet for en god samhandling og dialog med pasienten.

Hva skjer videre?
Tid
Aktiviteter
Januar
Helsedirektoratet sender trykket informasjonsmateriell om
kjernejournal til legesentre. Mottakerne gjør materiellet tilgjengelig
for innbyggerne.
Januar
Informasjonsmøte om kjernejournal for kommuneoverleger og
legevaktsjefer.
Våren
EPJ-leverandørene sørger for å tilrettelegge elektronisk
pasientjournal slik at virksomhetene kan ta kjernejournal i bruk.
1. mars
Innbyggerne får kjernejournal, og de som har registrert epostadressen sin i Difis kontaktregister, vil få en e-post fra
direktoratet med informasjon om dette.
Våren
I samarbeid med KomUt tilbyr Helsedirektoratet
2016
opplæringsaktiviteter for fastleger.
Når innbyggerne får en e-post om at de har fått kjernejournal i mars, kan det føre til at
noen pasienter spør legen sin om dette.
Spørsmål kan rettes til kjernejournal@helsedir.no.
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