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Ber om innspill på høring – Kravspesifikasjon for bruk av kjernejournal-API – Kritisk
informasjon
Direktoratet for e-helse inviterer med dette til høring om dokumentet Utkast –
Kravspesifikasjon for bruk av kjernejorunal-API – Kritisk informasjon.
Kjernejournal har etablert programgrensesnitt (API) slik at kliniske fagsystemer (f.eks. EPJsystemer), kan lese og skrive opplysninger om kritisk informasjon direkte uten at bruker må
åpne kjernejournal portal.
Dette åpner for bedre bruk av kritisk informasjon på nasjonalt nivå og muliggjør utvikling av
beslutningsstøtte basert på kritisk informasjon uavhengig av hvor opplysningene opprinnelig
ble registrert. I tillegg gjør dette dobbeltregistrering av kritisk informasjon unødvendig i det en
registrering i lokal EPJ automatisk blir delt med resten av helsetjenesten via opplastning til
kjernejournal uten at opplysningen må skrives flere steder enn i lokalt fagsystem / lokal EPJ.
Den utarbeidede kravspesifikasjonen er en beskrivelse av hvordan leverandører av
fagsystemene/EPJ bør ta de utviklede API-ene i bruk og hvordan dataene bør presenteres for
legene og andre brukere.
Det er ønskelig med synspunkter på om kravspesifikasjonen er tilstrekkelig for å oppnå de
ønskede effekter og om kravspesifikasjonen vil påvirke arbeidsprosesser i uønsket retning.
Videre er det ønskelig med vurdering av om kravene er tilstrekkelig formulert til at de er
entydige og forståelige.
Uttalelser kan sendes til postmottak@ehelse.no med kopi til bent.asgeir.larsen@ehelse.no
Frist for uttalelser til denne høringen er satt til 25/1-19.
Alle tilbakemeldinger mottas med takk.
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e.f.
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Steinsrudvegen 1
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3840 SELJORD
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