Hvordan komme i gang med
kjernejournal?
Veiledning og tips
for opplæring og teknisk
tilrettelegging

Kjernejournal samler utvalgte helseopplysninger om
pasienten på ett sted, og er et hjelpemiddel som kan
sikre rask tilgang til viktig informasjon. Det er særlig
nyttig når dine pasienter får behov for akutt hjelp.
Kom i gang på 1-2-3!
– Gjennomfør opplæring
– Ta godkjenningsprøven
–A
 ktiver kjernejournal-ikonet i ditt elektroniske
journalsystem (EPJ)

Opplæring på nett
Flere muligheter:
1. E-læringsprogram Gjennomgang av innhold og funksjonalitet i
kjernejournal
2. Undervisnings
videoer

• Pasientopplysninger i kjernejournal
• Legemidler i kjernejournal
• Kritisk informasjon i kjernejournal
• Besøkshistorikk i kjernejournal
• Endre innstillinger i kjernejournal

3. Demonstrasjon
av kjernejournal

Nettbasert demoversjon av kjernejournal.
Mulighet for å klikke seg gjennom løsningen.

4. Annet opplærings Tilgjengelig i PDF-format:
materiell
• Lommemanual – praktisk bruk
• Introduksjon for helsepersonell
• Om kritisk informasjon
• Oppgaver i smågrupper for fastleger
Opplæringen kan gjøres på under 30 minutter.

Alt er tilgjengelig på helsedirektoratet.no/kjernejournal
Ta godkjenningsprøven
• Selv om løsningen er intuitiv og ikke krever opplæring i praktisk
bruk, må helsepersonell ta en godkjenningsprøve for å få
tilgang til kjernejournal.
• Opplæringen skal sikre at alle bruker kjernejournal riktig når
de yter helsehjelp. Den viser hva som finnes i kjernejournal, og
hvordan opplysningene skal forstås.
Dette trenger du:
		
		

1. PC må være tilkoblet Norsk Helsenett
2. Java må være installert
3. PKI-kort og kortleser. (Dette er det samme
kortet du bruker for e-resept)

Teknisk tilrettelegging
Steg for steg:
1. Sjekk om din
EPJ-versjon støtter
kjernejournal

Følgende journalsystemer støttes:
• Infodoc: Plenario (fra versjon 2.20)
• Hove: SystemX (fra versjon: 2013 R1 (4120)
• CGM: WinMed2 (fra versjon 2.16 R2 B5)
• CGM Journal, WinMed3 (fra versjon 108)
Har du ikke støtte?
Kontakt din EPJ-leverandør for oppgradering

2. Sjekk hva du
trenger for å få
tilgang

Veiledning for hvordan du går frem og hva
som skal til for å åpne brannmur og få tilgang
til løsningen, finnes under punktet
«Teknisk tilrettelegging» på
helsedirektoratet.no/kjernejournal.
La gjerne din IT-ansvarlig ordne dette

3. Aktiver kjernejournal i din EPJ

Aktivering trinn for trinn i din EPJ finner du
på helsedirektoratet.no/kjernejournal under
punktet «Teknisk tilrettelegging».

Nå er kjernejournal klar til bruk dersom du har tatt
godkjenningsprøven.
Ved oppslag i kjernejournal må du logge deg inn med PKI-kort.

• Har du tekniske spørsmål, ta kontakt
med din EPJ-leverandør
• For spørsmål fra pasienter,
henvis til nettsiden
helsenorge.no/kjernejournal
eller be dem ringe brukerstøtte
800HELSE (800 43 573)
• For andre spørsmål kan du sende en
e-post til kjernejournal@helsedir.no

www.helsedirektoratet.no/kjernejournal
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Behov for hjelp?

