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Den norske legeforening
v/Terje Sletnes

HØRINGSUTTALELSE VEDR. KJERNEJOURNAL

Vi viser til høringsnotatet med tilhørende følgedokumenter utlagt på Min side og kommer her
med følgende høringsuttalelse:
Vi er grunnleggende positive til at det innføres en nasjonal kjernejournal slik den er beskrevet i
høringsnotatet, med følgende kommentarer:







Det er avgjørende for å få til en levedyktig ordning at den baserer seg på
reservasjonsrett framfor forhåndssamtykke, slik notatet foreslår.
Ordningen slik den er beskrevet, er svært omfattende, og vil kreve store ressurser. Det
vil sannsynligvis være lurt å innføre den trinnvis, der ”Medisiner i bruk” og ”Cave”
peker seg ut som komponentene som bør implementeres først.
Det er gunstig med gjenbruk av data til f.eks. Norsk pasientregister og
Reseptformidleren, men det må samtidig legges godt til rette for redigering, der
fastlegen framstår som den naturlige ”sjefsredaktør”.
Høringsnotatet etterlyser spesifikt forslag til ”hva som bør være kilde til opplysninger
om pasientens kontakter med primærhelsetjenesten”. Vi mener dette bør være
fastlegen. Automatisk uttrekk av data fra kontakter med primærhelsetjenesten er lite
egnet, da det dreier seg om en veldig stor datamengde, der en stor andel er
kjernejournalen uvedkommende.
I alle journalsystemer er det en iboende, uløselig konflikt mellom pasientsikkerhet (rask
tilgang til oppdatert informasjon) og personvern (at kun rette vedkommende har denne
tilgangen). Vi mener høringsnotatet balanserer dette bra, men man må se i øynene at
innføring av kjernejournal slik den er beskrevet vil innebære en dreining fra personvern
til pasientsikkerhet. Dette er ikke uproblematisk, men vi mener at fordelene ved at
behandlende leger har tilgang på korrekte opplysninger om faste medisiner, allergier og
andre vitale opplysninger er større enn ulempene ved at uvedkommende snoker i
kjernejournalen.
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