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Høringssvar – kjernejournal 
 
 

 
Troms legeforening behandlet høringen ”Kjernejournal” i sitt møte 27. september 2011, og deretter 
elektronisk mellom medlemmene i de påfølgende dagene frem mot høringsfristen. 
 
Troms legeforening vil uttale følgende: 
 
Departementets ambisjoner for kjernejournalen er alt for omfattende, og synes å være mer begrunnet 
ut fra hensynet til effektiv drift og kontroll av helsetjenesten, enn av pasientsikkerhetsaspektet. 
Erfaringene fra utlandet tilsier at en omfattende kjernejournal ikke kan anbefales.  

 
Troms legeforening støtter under en viss tvil etablering av en begrenset kjernejournal, der fastlegen er 
redaktør og har det medisinskfaglige ansvaret for et meget begrenset sett av opplysninger. Ut over en 
virksomhetsovergripende medikamentmodul er det slik Troms legeforening ser det, usikkert hvilken 
samlet positiv helsegevinst man vil ha av en mer detaljert kjernejournal. 
 
Innføringen av kjernejournal må skje gradvis, med et nøye overvåket pilotprosjekt som må evalueres 
over et lengre tidsrom før dette eventuelt innrulleres for hele landet.  
 
Troms legeforening vil benytte anledning til å understreke betydning av god og tillitsfull lege-
pasientkontakt, og at en kjernejournal ikke kan erstatte pasientsamtalen eller deler av 
innkomstjournalen i f.eks. sykehus. Kjernejournalen vil være et supplement for å sikre opplysningene, 
men ikke en erstatning for egne, selvstendige vurderinger når man har pasienten ved sin side.  
 
1. Kjernejournalen kan kun inneholde  

a. Identifikasjonsinformasjon  
b. blodtype  
c. oppdatert kritiske info  

i. komplikasjoner ved tidligere anestesi/inngrep,  
ii. ekte CAVE,  

iii. medikamentallergier og andre hyperallergier,  
iv. øvrige helt ekstraordinære medisinske forhold ((utvalgte tidligere eller aktuelle 

diagnoser av kritisk betydning) etter nærmere vurdering) 
d. oppdatert, datert medisinliste,  
e. valgfri rubrikk vedr spørsmålet om organdonasjon,  
f. nærmeste pårørende,  
g. åpent felt for særskilt informasjon av vesentlig betydning fra fastlegen til samarbeidende 

helsepersonell,  
h. lagret logg av brukstidspunkt, bruker og begrunnelse 

Kjernejournalen skal altså ikke inneholde tidligere epikriser, eller uttrekk fra fastlegens journal, 
tidligere medisiner, prøvesvar, alle tidligere diagnoser eller aktuelle diagnoser, røntgen etc. Innholdet i 
kjernejournalen må vurderes kritisk etter pilotperioden, særlig mtp pkt c. iv) og pkt g. over. 



 
2. Pasienten må ha fri tilgang til hele kjernejournalen så fremt det ikke er vesentlige hensyn som taler 

i mot det i det konkrete tilfellet. 
 

3. Pasientene bør ikke kunne motsette seg etableringen av hele eller deler av kjernejournal gitt at 
innholdet begrenser seg til det ovenfor nevnte.  

 
4. Bruk av kjernejournalen må bygge på informert samtykke i det enkelte tilfelle. Unntak i 

”blålyssituasjoner.”  
 

5. Innsyn i kjernejournalen begrenses til strengt tjenstlige forhold, og må begrunnes i det enkelte 
tilfellet som blir loggført. 

 
6. Fastlegen produserer og redigerer kjernejournalen etter innspill fra samarbeidene 

helsepersonell/institusjoner, og har fullt innsyn. Det må ligge et vesentlig økonomisk incitament i 
dette, da det må antas at fastlegens arbeid med kjernejournalen blir tidkrevende.  

 
7. Andre leger som ordinerer nye medisiner eller endrer medikamentlisten på legevakt eller i 

sykehus/institusjon, eller har annen informasjon som vurderes som relevant for kjernejournalen, 
må kunne gå inn og foreslå at dette legges inn i den aktuelle modulen i kjernejournalen i egen 
melding til fastlegen. Fastlegen mottar dette i eget datasystem, som så bekrefter forandringer i 
kjernejournalen (eller ikke), og er medisinskfaglig ansvarlig for innholdet i journalen. Det er ikke 
gitt at kjernejournalen trenger oppdatering ved for eksempel hormonbehandling ved infertilitet, 
tetracyklinkur ved akne, en liten sovetablett etter dødsfall i familien, eller en angrepille. Fastlegen 
må bruke sin gode dømmekraft og kliniske skjønn når han eller hun redigerer kjernejournalen.   

 
8. Hovedelementet i kjernejournalen må være en medikamentmodul som så må kunne synkroniseres 

automatisk med de ulike tekniske dataløsningene/EPJ i allmennpraksis/legevakt/ 
sykehus/sykehjem osv. 

 
9. Det tekniske løsningen bør være et selvstendig dataverktøy som har nødvendig teknisk arkitektur 

og fleksibilitet for eventuelle endringer i fremtiden, og der hvor de eksisterende produsentene må 
lage løsninger som integrerer denne, ikke omvendt.   
 

10. Kjernejournalen må ikke kobles mot andre nettverk, verken i forskningsøyemed, mot 
reseptregister eller mot helsetjenesteregistrering (NPR) etc.  
 

11. Helsearbeideren som bruker informasjon fra kjernejournalen, må ikke fritas for ansvaret for å 
gjøre seg opp sin selvstendige mening om pasientens medisiner, eventuelle tidligere diagnoser og 
aktuell tilstand. Det å ukritisk overta tidligere satte ”diagnoser” eller vurderinger er en hyppig 
årsak til feilbehandling og misforståelser.   
 

12.  Kjernejournalen må konstrueres med ekstremt høy sikkerhet for å eliminere risikoen for 
datainnbrudd, misbruk, misforståelser av innholdet eller at den ikke er relevant oppdatert. Troms 
legeforening er på generelt grunnlag skeptisk til nye dataapplikasjoner i helsetjenesten, da vår 
erfaring med eksisterende løsninger ofte er dårlige.  
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