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Foro rd  

 
Helsedirektoratet har høsten 2010 gjennomført forprosjekt for nasjonal kjernejournal 
med en liten prosjektgruppe i divisjon for eHelse og IT. Forprosjektets arbeid er nå 
avsluttet, og denne rapporten beskriver arbeidet som er gjort i forprosjektet. Videre 
beskriver rapporten hvordan en nasjonal kjernejournal etter Helsedirektoratet 
vurdering bør realiseres.  
 
For å sikre fremdrift og gode tilbakemeldinger fra sektoren, har forprosjektet vært så 
konkret som mulig underveis i prosessen og i rapporten. Helsedirektoratets 
vurdering er at kjernejournal i første versjon skal tilgjengeliggjøre legemiddeloversikt, 
kritisk informasjon om pasienten samt pasientens kontakter med 
spesialisthelsetjenesten. Eventuelle senere utvidelser av kjernejournal må vurderes.  
 
Forslagene som fremsettes i rapporten er ikke besluttet, og flere forhold må utredes 
videre i 2011. Helsedirektoratet mener imidlertid at forslaget til løsning på kort sikt er 
en hensiktsmessig start på realisering av kjernejournal, og arbeider derfor videre 
med å forberede realisering av kjernejournal slik denne er foreslått på kort sikt.  
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Sammendrag  

Elektronisk samhandling i helsesektoren preges av et fragmentert aktørbilde og 
store ulikheter i hvordan informasjon om pasienter struktureres, behandles og deles. 
Dette fører til at informasjon om pasienten ofte ikke er tilgjengelig for helsepersonell 
når det er behov for det. Kjernejournal skal sammenstille vesentlige 
helseopplysninger om pasientene og gjøre disse tilgjengelige for helsepersonell med 
tjenestelig behov på tvers av foretaksgrenser og forvaltingsnivå, samt for borgeren. 
 
Opplysninger i kjernejournalen vil kunne sette helsepersonell bedre i stand til å 
beslutte beste effektive omsorgsnivå, f.eks. unngå unødvendige innleggelser. 
Tilgang til livsviktig og kritisk informasjon om pasienten kan redusere risikoen for og 
forebygge uønskede hendelser i diagnostikk og behandling, som utilsiktet forlenget 
lidelse, forringet behandlingsresultat, skade eller dødsfall. 
 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (departementet) har 
Helsedirektoratet utredet videre plan for Kjernejournal. I løpet av høsten 2010 har vi 
gjennomgått tidligere arbeid om kjernejournal, internasjonale erfaringer og hatt 
omfattende dialog med aktørene i sektoren. Basert på dette har vi beskrevet forslag 
til realisering av kjernejournal på kort, mellomlang og lang sikt. Dette forslaget skal 
danne grunnlag for etablering av et hovedprosjekt som er godt forankret i sektoren, 
og hvor relevante aktører har reell innflytelse på prosjektet.  
 
Forslaget til realisering av kjernejournal er forankret i kjernejournalens formål, og 
videre basert på flere konkrete forhold. Forprosjektet har gjort en overordnet 
vurdering av behovet ulike brukergrupper har for informasjon i ulike situasjoner. 
Videre har vi gått gjennom gevinsten av å tilgjengeliggjøre denne informasjonen til 
de ulike brukergruppene som er estimert i en samfunnsøkonomisk analyse. Vi har 
også vurdert hva som kan være mulig å realisere innenfor de ulike tidshorisontene. 
 
Prioritering av rekkefølgen for hvilke aktører/arbeidsprosesser som får systemstøtte 
fra kjernejournal må vurdere i forhold til innføringstid og gevinster. På lang sikt skal 
kjernejournal være en integrert løsning for samtlige arbeidsprosesser i helsesektoren 
med tjenestelig behov for informasjonen. På kort sikt ser vi at integrasjon og høy 
kvalitet på innhold tar tid å etablere, og det er da hensiktsmessig å se på alternativer 
for å gi noen gevinster tidlig.  
 
I følge samfunnsøkonomisk analyse vil det være store gevinster med en 
kjernejournal for pasienter som mottar pleie og omsorgstjenester. Det gjelder både 
forebyggelse av utilsiktede hendelser med legemidler og som beslutningstøtte for 
helsepersonell til å velge beste behandling og oppfølging. Det vil også være store 
gevinster i den akuttmedisinske kjeden, hvor personell er vant med at det ofte kan 
forekomme mangelfull informasjon og har vært nødt til å etablere omfattende 
sikkerhetsrutiner i forhold til dette. En kjernejournal vil skape større trygghet i kritiske 
situasjoner og redusere arbeidet med å innhente informasjon. 
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Helsedirektoratets vurdering er at legemiddelinformasjon vil være det viktigste 
informasjonselementet i kjernejournal. Det langsiktige målbildet er at kjernejournal 
skal kunne tilby en til enhver tid oppdatert oversikt over hvilke legemidler pasienten 
benytter. Videre foreslår vi å tilgjengeliggjøre informasjon om pasientens 
kontaktpunkter med spesialisthelsetjenesten, samt kritisk informasjon som CAVE og 
allergier for brukerne av kjernejournal.  
 
Pasienten skal ha mulighet til å se de opplysninger som er lagret om seg selv og 
hvem som har hatt tilgang til opplysningene. I tillegg bør pasienten kunne 
kvalitetssikre innholdet og kommentere på eventuelle feil. Det er også ønskelig at 
pasienten skal kunne legge inn informasjon selv, som f.eks. kontaktpersoner.  
  
De største gevinstene av kjernejournal realiseres når datagrunnlaget alltid er 
oppdatert og tilgjengelig for alt helsepersonell med behov for tilgang. Det er helt 
vesentlig at kjernejournal tilpasses behovene til både spesialisthelsetjenesten, den 
akuttmedisinske kjeden, fastleger, pleie og omsorg, samt borgerne selv.  
 
Den største utfordringen for kjernejournal er å få informasjonen samlet inn. 
Forprosjektet foreslår å gjenbruke informasjon i sentrale registre, som 
reseptformidleren og NPR. Siden legemiddelinformasjon er prioritert innhold, vil en 
vellykket innføring av eResept være en forutsetning for vellykket innføring av 
kjernejournal. eResept vil forbedre aktørenes informasjon om pasientenes 
legemiddelbruk. I første fase vil tilleggsverdien kjernejournal tilfører ut over eResept 
være historikk over legemiddelbruk, samt en sammenstilling av legemiddeloversikten 
med øvrige informasjonselementer. Den viktigste verdien av kjernejournal i første 
versjon vil trolig være tidlig utprøving, slik at videre arbeid med kjernejournal kan 
innrettes best mulig. 
 
Kjernejournal bør fortrinnsvis benytte eksisterende fellesløsninger i sektoren for å 
minke merarbeidet for aktørene knyttet til innmelding av informasjon. Innsamling fra 
fagsystemer bør skje så automatisk og sømløst som mulig, slik at helsepersonell 
ikke opplever brudd i arbeidsprosessene sine. Tilsvarende må det være enkelt å 
synkronisere ny informasjon fra kjernejournalen inn i lokalt fagsystem, men dette kan 
trolig ikke skje helt automatisk pga. dokumentasjonsplikten og den kliniske 
vurderingen som skal gjøres før en oppdatering av lokal pasientjournal. 
 
For å sikre at opplysningene er tilgjengelige på den dagen behovet plutselig eller 
uventet skulle oppstå, så foreslås det at kjernejournal opprettes for alle, men at 
borgere får muligheter til å reservere seg på hele eller deler av innholdet. Dette er en 
løsning som er blitt vel akseptert i andre land. Helsepersonell skal som hovedregel 
be om samtykke hver gang det er behov for å gjøre oppslag.  
 
Det er behov for både ny lov og forskrift for å kunne realisere en nasjonal 
kjernejournal. Det er risiko knyttet til å starte etablering av en løsning som man ikke 
vet om vil bli vedtatt i Regjerningen eller Stortinget. For at grunnlaget for 
regelverksendringene skal bli best mulig, har forprosjektet kombinert juridisk 
kompetanse med teknisk og funksjonell kompetanse. Forprosjektet planlegger å 
fortsette arbeidet med å etablere lov og forskrift i 2011. 
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Kjernejournal vil tilby ulike tjenester til aktørene i helsesektoren gjennom en nasjonal 
tjenestebuss . For tidlig å prøve ut løsningen og kvalitetssikre innholdet er det 
foreslått å etablere en nettportal for å tilgjengeliggjøre kjernejournal for 
helsepersonell. Vi mener at personlig kvalifiserte sertifikater skal benyttes for å gjøre 
oppslag i kjernejournalen. Dette sikrer personvernet bedre enn alternative løsninger, 
men det er uklart om kravet også kan gjelde ved innsamling av data. Kravene til 
personlig autentisering for helsepersonell og innsamling av data må utredes 
nærmere. 
 
Følgende arkitekturutredninger anbefales gjennomført i 2011:  
1. Utforming av felles medikasjonsoversikt – Forholdet mellom Reseptformidler 

og Medikasjonstjenesten må avklares.  
2. Utforming av en nasjonal sikkerhetsarkitektur - Autentisering og autorisering 

må avklares 
3. Utforming av en nasjonal tjenestebuss – Integrasjonsløsning og 

innholdsstandarder må avklares 
4. Utforming av informasjon om kritisk informasjon – struktur, innhold og 

ansvarsforhold må avklares  
 
Kjernejournal vil innholde svært begrenset informasjon fra journalsystemene og vil 
derfor ikke erstatte disse. Den erstatter heller ikke meldingsutvekslingen i sektoren. 
 
Helsedirektoratet anbefaler at vi 2011 viderefører arbeidet i forprosjektet. Målet er å  
detaljere og justere foreliggende forslag til løsning for kjernejournal. I dette arbeidet 
bør det gjennomføres konsekvensvurderinger i berørte virksomheter, og de 
relevante arbeidsprosessene bør dokumenteres. Vi foreslår videre å starte et 
anskaffelsesløp som tar sikte på oppstart av et hovedprosjekt i 2012. Dette 
forutsetter tilslutning til målbildene og tilstrekkelige ressurser. Arbeidet med 
kjernejournal skal forankres i eHelsegruppen. 
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1  Inn ledn ing  

Nasjonal kjernejournal fremheves som et viktig tiltak for å bidra til bedre 
samhandling i helse- og omsorgssektoren. I tillegg til å være nyttig i et 
samhandlingsperspektiv, skal en nasjonal kjernejournal bidra til en økt 
pasientsikkerhet gjennom en raskere tilgang til nødvendig informasjon i både 
planlage og uplanlagte sitasjoner. Samhandlingsreformen1 slår fast at ”dagens 
meldingsutveksling som sendes fra en aktør til de som det antas trenger 
informasjonen, bør komplimenteres med en kjernejournal der informasjon kan 
hentes etter behov og ut fra gyldig autorisasjon”. Også regjeringsplattformen2 
presiserer at det skal ”etableres en nasjonal kjernejournal for alle innbyggere”  
 
Bakgrunn og behov for nasjonal kjernejournal er beskrevet i høring på Nasjonal 
helse- og omsorgsplan (2011-2015): 

”Etablering av Nasjonal kjernejournal fremheves som et viktig tiltak i 
samhandlingsreformen og i regjeringsplattformen. Mangel på livsviktig og 
kritisk informasjon om pasienten kan føre til uønskede hendelser i 
diagnostikk og behandling, skade og dødsfall som følge av feil 
legemiddelbehandling og unødvendige sykehusinnleggelser.  

En nasjonal kjernejournal vil inneholde utvalgt og oppsummert informasjon – 
tilgjengelig på ett sted for helsepersonell som har behov for tilgang, samt for 
pasientene selv. Målet med kjernejournal er ”økt pasientsikkerhet gjennom 
tilgang til livsviktig informasjon om pasienten” (Helsedirektoratet, 2009). 

Livsviktig informasjon er blant annet opplysninger om legemidler 
(medisinkort), allergier og sykdommer/behandling. For allmennleger, pleie- 
og omsorgstjenesten, legevakten, akuttmottak på sykehus og internt i 
sykehus vil tilgang til slik informasjon ha stor betydning. ” 

Videre er beskrivelse av kjernejournal også tatt inn som del av beskrivelsen av 
løsninger for dagens utfordringsbilde: ”Pasientbehandlingen skal understøttes 
gjennom effektiv informasjonstilgang på tvers av forvaltningsnivå og 
organisasjonsgrenser samtidig som personvernhensyn ivaretas. Målet er at viktige 
pasientopplysninger er tilgjengelige uansett hvor i systemet de befinner seg, og at 
informasjonsutvekslingen i helse- og omsorgsektoren skjer elektronisk.” (Nasjonal 
helse- og omsorgsplan (2011-2015), Utfordringer for helse- og omsorgstjenesten) 

1.1 Om prosjektet 

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etablert 
forprosjekt for nasjonal kjernejournal. Denne rapporten er et resultat av dette 
arbeidet.  
 

                                            
1 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen s 137 
2 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009 - 2013 s40 
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Forprosjektet har på et overordnet nivå forsøkt å avklare aktuelle rammebetingelser, 
samt overordnede og prinsipielle krav til en nasjonal kjernejournal. Viktige aspekter 
har her vært hva en kjernejournal kan inneholde, den enkelte borgers tilgang til 
informasjon om seg selv og helsepersonells behov. Dette betyr at forprosjektet på et 
overordnet nivå har beskrevet løsningsforslag med: 
• helsefaglig innhold 
• arkitektur og løsningsalternativer 
• drift og forvaltningsregime 
• økonomiske og merkantile forutsetninger 
 
Det tas sikte på at arbeidet skal videreføres i 2011 med et hovedprosjekt. Det vil her 
først foregå en nærmere analysefase før eventuell beslutning vedrørende 
hovedprosjekt, herunder anskaffelse, implementering og innføring av en 
kjernejournalløsning. 
 

1.2 Tidligere arbeid 

Forprosjekt kjernejournal bygger på en lang rekke tidligere arbeid som er utført, samt 
internasjonale erfaringer. De ulike arbeidene har sett på problemstillinger som er 
relevante for en kjernejournal sett fra ulike synspunkter. Forprosjektet har forsøkt å 
sette sammen funn og forslag fra disse arbeidene, innspill fra prosjektdeltakere og 
fra interessenter i sektoren samt innspill fra politisk hold.  

Vi viser særlig til:  

 Nasjonal IKTs rapport av 22. februar 2009 
(http://www.nasjonalikt.no/NIKT%20Kjernejournalutredning-Endelig.pdf) som 
blant annet gir en beskrivelse av spesialisthelsetjenestens behov for 
kjernejournal pr 2009. 

 Helse Sør-Øst sin rapport av november 2009 om  
eResept / intern forordning – Strategi for medikasjon 

 Helsedirektoratets rapport av desember 2009 
(http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00274/Nasjonal_kjernejou
r_274279a.PDF) som blant annet gir en kort oppsummering av flere relevante 
prosjekter. 

 St.meld. nr. 47 (2008 - 2009) Samhandlingsreformen gir en beskrivelse av 
samhandlingsutfordringene kjernejournal skal understøtte. Kjernejournal nevnes 
som et av tre IKT-tiltak i samhandlingsreformen. 

 ”Samfunnsøkonomisk analyse av nasjonal kjernejournal. Rapport før forprosjekt” 
fra mars 2010 gir en vurdering av den samfunnsøkonomiske nytten av 
kjernejournal. Analysen peker særlig på tidsbesparelser, sparte innleggelser og 
unngåtte leveårstap som potensielle gevinster av kjernejournal. 

 

1.3 Prosjektorganisering og involvering av aktører 

Forprosjektet har vært organisert i Helsedirekoratet, divisjon eHelse og IKT. 
Prosjektgruppen har vært liten og basert arbeidet på prosesser som involverer 
aktører i sektoren. Prosjektgruppen har blant annet hatt helsefaglig personell med 
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lege fra fastlegeprakis og legevakt, samt en fra pleie- og omsorgstjenesten med 
sykepleiefaglig bakgrunn. I tillegg har vi hatt kompetanse på arkitektur og oppstilling 
av funksjonelle krav.  
 
For å sikre bred forankring i sektoren har det vært etablert fire referansegrupper for 
de aktuelle aktørgruppene.  
 Helsetjenesten og helseadministrasjonen 
 Foreningene til helsepersonell (DNLF, NSF m.fl.) 
 Brukerorganisasjonene 
 EPJ – leverandørene (Profdoc, Infodoc, DIPS, m.fl.) 
 
Formålet med referansegruppene er at de fra sitt ståsted, kompetanse og erfaring 
skal bidra til at en nasjonal kjernejournal blir et godt verktøy, som kan bidra til å løse 
noen av utfordringene i helsesektoren. Referansegruppene skal gi prosjektet tilgang 
til bred helsefaglig kompetanse, og samtidig sikre at relevante interessenter i 
sektoren får en god arena til å gi sine innspill til prosjektet.  
 
Det har vært arrangert regelmessige møter i referansegruppene. Hver av 
referansegruppene har hatt tre møter i løpet av høsten 2010, og planlegger 
kvartalsvise møter i 2011.  
 
Referansegruppen har hatt en bred representasjon fra de sentrale aktørene i 
sektoren. Tabellen under viser deltakelse i referansegruppen: 
 

Referansegruppe 
Helsetjeneste og 
administrasjon 

Referansegruppe 
Foreninger for 
Helsepersonell 

Referansegruppe 
Leverandører 

Referansegruppe 
Brukerforeninger 

Helse Sør-Øst 
Legeforeningen 
(Almenlegeforeningen) Profdoc 

Råd for psykisk 
helse 

Helse Sør-Øst 
Legeforeningen 
(Spes) Infodoc Diabetesforeningen 

Helse Midt NSF 
Hove Medical 
Systems Ffo 

Helse Vest Tannlegeforeningen In 3 (Psykbase) Kreftforeningen 

Helse Nord Jordmorforeningen Acos 
Nasjonalforeningens 
Demensforbund 

Norsk Helsenett Apotekforeningen Tieto  

KS - Sandnes 
kommune 

 
Visma 

 

KS - Tromsø 
kommune 

 
DIPS 

 

KS - Stjørdal 
kommune 

 
Siemens 

 

KS - Drammen IKT  NAF-Data  

KITH    
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Prosjektet har også vært forankret gjennom eHelsegruppen og underliggende fag- 
og arkitekturutvalg. Det har også kommet viktige bidra fra divisjonene i 
Helsedirektoratet. 

1.4 Metode 

Forprosjektet har så langt hovedsakelig arbeidet hypotesedrevet. Forprosjektet har 
forsøkt å konkretisere mulig innhold, løsning og forutsetninger for kjernejournal på 
kort og lang sikt som et grunnlag for diskusjon med aktørene. Spesielt gjelder dette 
en beskrivelse av innholdselementer for kjernejournal på kort og lang sikt. Denne 
beskrivelsen er uferdig, og inkluderes i utkastet til rapport utelukkende for at 
innholdet skal kunne nærmere diskuteres. 
 
Så langt har det ikke vært gjennomført detaljert kartlegging av arbeidsprosesser, 
informasjonsflyt og behov i helsetjenesten. Dette valget har vært gjort av 
ressursmessige årsaker. En kjernejournal skal potensielt dekke hele helsetjenesten, 
og det har ikke vært ansett som formålstjenelig å kartlegge arbeidsprosesser, 
informasjonsflyt og behov i hele tjenesten. 
 
Prosjektet har isteden valgt å ta utgangspunkt i behovsbeskrivelsene i eksisterende 
rapporter samt analyser og innspill fra ressurspersoner og referansegrupper. Ved 
videreføring av prosjektet vil en nærmere kartlegging av utvalgte arbeidsprosesser 
være viktig for å validere arbeidet som har vært gjort så langt. 

1.5 Definisjoner og begrepsforklaringer  

Nasjonal IKTs prosjekt Medikasjonstjeneste har utarbeidet en ordliste med forklaring 
av relevante forkortelser.  

Forkortelse  Forklaring Prosjektets forståelse 

EPJ Elektronisk pasientjournal  

FEST Forskrivnings- og 
ekspedisjonsstøtte 

Varekatalog for hele pakninger 
og endose utviklet av 
Legemiddelverket i forbindelse 
med eResept-programmet med 
oversikt over alle varer som 
kan rekvireres på resept i 
Norge.  

HELFO Helseøkonomiforvaltningen i 
Helsedirektoratet 

 

HF Helseforetak  

HOD Helse- og 
omsorgsdepartementet 

 

HSØ Helse Sør-Øst  

HN Helse Nord  

HV Helse Vest  

HMN Helse Midt-Norge  

KITH Kompetansesenter for IT i  
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helse og sosialsektoren AS 

LMT Lokal medikasjonstjeneste Den delen av 
medikasjonstjenesten som 
befinner seg innenfor 
helseforetakets grenser 

SMT Sentral medikasjonstjeneste Nasjonal medikasjonstjeneste 
for spesialisthelsetjenesten. 

RMT Regional medikasjonstjeneste Medikasjonstjeneste for en 
helseregion 

MT Medikasjonstjeneste  

NIKT Nasjonal IKT Nasjonal IKT er de RHF’enes 
samarbeidsorgan for å 
koordinere IKT-satsingen i 
spesialisthelsetjenesten 
nasjonalt 

NSEP Norsk senter for elektronisk 
pasientjournal 

 

PAS Pasientadministrativt IKT 
system 

 

PKI Public key infrastructure Teknologi, programvare, 
mennesker, retningslinjer og 
prosedyrer for å etablere sikker 
kommunikasjon mellom 
aktører, inkludert sikker 
identifikasjon av bruker 

RHF Regionalt helseforetak  

RF Reseptformidler Nasjonal elektronisk database 
for behandling av 
eReseptopplysninger 

SLV Statens legemiddelverk  
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2  Formå l  med k je rne journa l  

Kjernejournal skal sammenstille pasientenes vesentlige helseopplysninger og gjøre 
disse tilgjengelige for helsepersonell med tjenestelig behov på tvers av 
foretaksgrenser og forvaltingsnivå, samt for borgeren. 
 
Etablering av Nasjonal kjernejournal fremheves som et viktig tiltak i 
samhandlingsreformen og i regjeringsplattformen. Opplysninger i kjernejournalen vil 
kunne sette helsepersonell bedre i stand til å beslutte beste effektive omsorgsnivå, 
f.eks. unngå unødvendige innleggelser. Tilgang til livsviktig og kritisk informasjon om 
pasienten kan redusere risikoen for og forebygge uønskede hendelser i diagnostikk 
og behandling, som utilsiktet forlenget lidelse, forringet behandlingsresultat, skade 
eller dødsfall. 
 
Tilgjengeliggjøring av denne informasjonen skal føre til at helsesektoren oppnår: 

• Økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet, gjennom å sikre tilgang til 
oppdatert informasjon som beslutningsgrunnlag til behandlere.  

• Samhandling om aktuell helsehjelp, herunder støtte et helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud. Gjennom enklere tilgang til informasjon kan helsepersonell 
unngå ringerunder og venting, og kan bruke tiden som er frigjort på annet 
arbeid. Samfunnsøkonomisk analyse peker på størst besparelser sykehjem 
og i hjemmetjenesten, og for fastleger og deres kontorstøtte. Bedre 
understøttelse av pasientforløp kan også føre til økt opplevd kvalitet fra 
pasientenes side (slipper å gjenta alle sine opplysninger hver gang) 

• Å øke pasientinvolveringen, herunder se (og dele) opplysninger om seg selv 
som er registrert i kjernejournal. Borgerne skal videre kunne føre kontroll med 
hvem som har gjort oppslag, tildele tilganger og reservere seg fra løsning. 
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3  Vurder ing  av  b rukss i tuas joner  

3.1 Brukere av kjernejournal 

Forprosjektet foreslår at kjernejournal i første versjon vil være tilgjengelig for 
aktørene i den akuttmedisinske kjeden, dvs ambulanse (bil, båt og luft), AMK, 
legevaktsentral og legevakt samt akuttmottak i sykehusene. Fastlegene og borgerne 
vil også få tilgang. 
 
A Grimsmo har utarbeidet en oversikt over relevante brukssituasjoner for 
kjernejournal:  
 

Tjeneste/ roller for 
dekning av 
uplanlagte behov 
for helsetjenester 

Tjenestens 
omfang (antall 
henvendelser/-
tilfeller på 
nasjonalt plan) 

Sannsynlighet for 
hendelse med viktig 
informasjonsmangel 
som inntreffer i den 
enkelte virksomhet Kommentarer 

Legevakt-sentral 
(sykepleier) 

Vel 1,8 milloner 
henvendelser 
per år 

10-20 % av 
kontaktene 

20 % av henvendelsen blir 
avklart av sykepleier alene. 
Per i dag ingen annen 
informasjonstilgang enn det 
pasienten selv kan fortelle. Er 
tiltenkt en enda viktigere rolle i 
samband med samhandlings-
reformen i rådgivning. 

Legevakt (fastlege, 
eller vikarer) 

1,3 millioner 
konsultasjoner 
og 100 000 
sykebesøk 
(videreformidlet 
fra LV-sentralen) 

Daglig til ukentlig for 
en ordning 

I store legevaktsordninger 
som det blir stadig flere av, 
har legen ikke tilgang til andre 
opplysninger enn det 
pasienten evt. kan fortelle 
selv. Det er antatt at 10 % av 
innleggelsene kunne vært 
unngått med bedre tilgang til 
informasjon. 

Akuttmottak 550 000 haste- 
eller akutt-
innleggelser per 
år 

Tredjedel av hen-
vendelsene 

5-20 % av pasientene blir 
innlagt uten opplysninger. 70 
% av pasientene har kronisk 
sykdom med omfattende 
sykehistorie og 
legemiddelbruk.  
Informasjonsmangel blir 
bedømt som alvorlig for 10 % 
av pasientene (50 000 per år) 

”Hasteinnleggelse” i 
PLO (sykehjem, 
utrykning/-
forsterkning i 
hjemmet) 

Ukjent omfang 
(det er anslått et 
potensial 
svarende til 20 
% av innleg-
gelsene i 
sykehus) 

Tredjedel av hen-
vendelsene 

Omfanget er tenkt vesentig 
økt i samhandlingsreformen. 
Informasjonsmangel omtrent 
som i akuttmottak 
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Ambulanse/-AMK Om lag 60 000 
tilfeller ”rød 
respons” 
innleggelser per 
år 

Flertallet av tilfellene ”Rød respons” utgjør 5 % av 
innleggelsene i sykehus, hvor 
standardisert stabiliserende 
behandling som gjøres i første 
fase er uavhengig av 
informasjon. Viktigste formål 
er å sjekke ut om det er 
opplysninger 

Tilsyn i fengsler Ukjent omfang  Hvis mulig utføres dette ofte 
av legevakten. Hovedårsak er 
truende alkohol, stoff og 
legemiddelpåvirkning. 

”Gjestepasienter” hos 
fastlegen 

75 000 per år for 
alle fastleger 

Et lite antall Inklusive ”legemiddel-
shoppere”. Omfanget spesielt 
stort i ”feriekommuner” 

 
Kjernejournal vil kunne bli benyttet i både sykehus, hos spesialister og i 
allmennpraksis.  
Kjernejournal vil også bli benyttet ved pasientkontakt i den akuttmedisinske kjeden. 
 
Legevaktslegen: 
Legevaktslegen vil benytte kjernejournal til å få best mulig informasjon om 
pasienten. For legevaktlegens ulike scenarier er tilgang på korrekt, kritisk 
informasjon om pasienten oftest begrenset, fordi legevakten har begrenset journal 
på pasienten, fordi pasienten enten ikke kan gi fullstendig informasjon eller husker 
ikke/mangler oversikt. Oppslag i kjernejournal for å få tilgang til oppdatert 
legemiddeloversikt vurderes som nyttig, tilsvarende vil en oversikt over kritisk 
informasjon om pasienten, herunder CAVE og allergier gi verdi for behandlere som 
ikke kjenner pasienten fra før. For mange legevaktsleger vil eResept i seg selv gi en 
betydelig forbedring av informasjonsgrunnlaget rekvirenten skal legge til grunn i 
forskrivingsøyeblikket. Opplysninger om hvem som er fastlege og hvorledes 
fastlegen kan kontaktes kan være nyttig, og tilsvarende for pasientens kontakter 
med spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er en forutsetning for slik bruk at kjernejournal ikke er tungvint å benytte, f.eks 
gjennom for tungvinte sikkerhetsløsninger eller upraktiske brukergrensesnitt. 
Oppdatering på pasientopplysninger er relevant for legevaktslegen i flere 
situasjoner: 
 
Telefonkonsultasjon - I legevaktsammenheng vet helsepersonell i de fleste tilfellene 
lite eller ingenting om innringer og trolig absolutt ingenting om innringers faste 
medisiner og diagnoser. Oppslag i kjernejournal for å finne informasjon om hvilke 
legemidler pasienten står på for hvilke lidelser vil sette symptomene inn i en kontekst 
og hjelpe legen til å foreta bedre valg og vurderinger. Manglende opplysninger om 
pasienten vil oftest føre til ekstra ressursbruk for å sikre seg mot å overse vesentlig 
informasjon. 

 
Øyeblikkelig hjelp konsultasjon på legevakten - Et velkjent problem i slike situasjoner 
er at pasienten ofte ikke husker eller er usikker på hva han bruker av medisiner. 
Pasienten kan også være usikker eller uvitende om egne diagnoser. Oppslag i 
kjernejournal for å finne informasjon om hvilke legemidler pasienten tar for hvilke 
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lidelser, vil sette symptomene inn i en kontekst og hjelpe legen til å foreta bedre valg 
og vurderinger. 
 
Ved sykebesøk hjemme hos pasient - I hjemmesituasjonen kan det være lettere for 
legen å orientere seg om medisinering dersom pasienten kan vise fram resepter 
eller medisinforpakninger. Funn av dosett er verre fordi det ofte ikke er samsvar 
mellom hva som står på dosetten og hva som ligger i den. Ved oppslag i 
kjernejournal før avreise til hjemmebesøk kan fastlegen finne informasjon om hvilke 
legemidler pasienten står på for hvilke lidelser, og slik sette symptomene inn i en 
kontekst som hjelper legen til å foreta bedre valg og vurderinger. 

 
AMK / Legevaktsentral: 
Medisinsk nødmeldetjeneste (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og 
legevaktsentral) skal motta nødmeldinger og ivareta kommunikasjon og koordinering 
av ressursene ved akuttmedisinske hendelser. I dag har den medisinske 
nødmeldetjenesten kun unntaksvis tilgang til informasjon om pasienten. Det er 
mange grunner til dette. Tilgang til kjernejournal for helsepersonell i AMK kan gi 
bedre informasjonsgrunnlag for å kunne fatte beslutninger om prioritering av 
hendelser. De vil også settes i stand til å forberede personellet som er under 
utrykning på forhold vedrørende pasienten. Nødnett Helse vil etablere en 
infrastruktur som muliggjør distribusjon av enten utvalgte opplysninger fra eller hele 
kjernejournal til for eksempel ambulansetjenesten i tekstlig format. Alternativt kan 
helsepersonell i AMK slå opp i kjernejournal og formidle innholdet i kjernejournal pr 
tale til ambulansepersonellet. Kjernejournal vil levere informasjon som ved 
distribusjon over nødnett setter aktørene i den akuttmedisinske kjeden i stand til å 
opptre som et team. 
 
I noen tilfeller kan disse opplysningene spare store ressurser for samfunnet. 
 
For legevaktsentral vil tilgang til informasjonen i kjernejournal øke sannsynligheten 
for at flere forhold kan avklares pr telefon. Dette er en gevinst både for pasienten 
som får sitt behov dekket, samt for helsetjenesten som ikke trenger å bruke 
ressurser på vedkommende pasient.  
 
Sykehuspoliklinikk/mottakelsen: 
Ved innleggelse i sykehus blir det tatt opp en innkomstjournal. Dette dokumentet 
inneholder pasientens sykehistorie (med pasienten som viktigste informasjonskilde) 
og en beskrivelse av den aktuelle situasjon. Det inkluderes også en foreløpig 
konklusjon. Her vil også behandling gitt i mottagelsen og hvilken annen behandling 
som er rekvirert/satt i gang beskrives. Kjernejournal skal ikke erstatte 
innkomstjournal, eller sykehusets eksisterende interne kommunikasjon om 
pasienten.  
 
Kjernejournal kan også være nyttig i forbindelse med overføring mellom 
helseforetak.  
  
Når opplysninger som følger pasienten mangler eller er ufullstendige vil 
helsepersonell i sykehus enten måtte utelate informasjon i innkomstjournalen, eller 
bruke tid og ressurser for å skaffe informasjonen til veie. Tilgang til vesentlig 
informasjon om pasienten kan sette helsepersonell i sykehus i stand til å gi bedre 
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helsetjenester. I følge Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon 
(kjernejournal) opplever leger i akuttmottak i mange tilfeller at informasjonen som 
følger pasienten er mangelfull. En observasjonsstudie gjennomført av Forprosjekt 
Elin-s del 1 fant at for 30 % av innleggelser svarte behandlede lege at det for den 
aktuelle innleggelsen manglet informasjon. For innleggelser med manglende 
informasjon utgjorde medisiner hyppigste årsak til manglende informasjon med 54 
%. I 42 % manglet opplysninger om tidligere sykdommer, i 23 % manglet 
informasjon om sykehistorien slik som varighet, mens det i 8 % manglet informasjon 
om allergier/cave. I 35 % manglet opplysninger om ”annet”. 
 
Oppslag i kjernejournal ved innleggelse av pasienten i sykehus kan redusere denne 
informasjonsmangelen, og tilsvarende om kjernejournal brukes av helsepersonellet 
som lager henvisning/innleggelsesskriv. 

        
Pasienten: 
Forprosjektet foreslår at pasienten skal kunne bruke kjernejournal som et verktøy for 
å administrere og mestre egen helsesituasjon. I tidlige faser vil tilgangen til å gjøre 
aktive handlinger, som å skrive inn egne opplysninger være begrenset, men det bør, 
etter nærmere vurderinger, åpnes for å utvide denne tilgangen etter hvert. 
 
I en første fase vil pasienten kunne oppdatere seg på hvem som har lest i 
kjernejournal (kontroll av integritet) gjennom å se i loggen, og oppdatere seg på 
hvilke opplysninger som ligger registrert på pasienten i kjernejournal. Når pasienten 
har tilgang til egne data, kan pasienten påvise mangelfull eller feilaktig informasjon 
som så videreformidles behandler eller fastlege. Pasienten vil også se eventuell 
diskrepans mellom egen bruk av legemidler og hva som er registrert, samt 
kontrollere at kun de med tjenestelig behov har slått opp i kjernejournal. 

 
Det bør også være mulig for alle å reservere seg mot kjernejournal, noe som kan 
gjøres fra helseportalen. 
 
Over tid foreslår forprosjektet at pasienten skal kunne skrive informasjon inn i 
pasientens egne felter. Pasienten kan her gi opplysninger som i gitte situasjoner er 
vitale eller svært viktige. Eksempler her er innen psykiatri, nevrologi og indremedisin, 
eller sammenfatningsvis medisinske diagnoser der pasientens vurderingsevne er 
endret, redusert eller helt borte og der pasienten i gitte situasjoner er helt avhengig 
av hjelp fra tilfeldige individer.  
 

Et eksempel er en yngre kvinne med Diabetes type 1 som har hyppige anfall 
med lavt blodsukker. I noen tilfeller er tilstanden så ille at hun blir psykisk 
sterkt forvirret, urolig og kan oppfattes som narkotikapåvirket eller full/rabiat. 
Det er eksempler på at slike pasienter havner i fyllearresten og får 
hjerneskade av lavt blodsukker innen de faktiske forhold oppdages. Dersom 
pasienten skriver i kjernejournal at hun alltid oppbevarer Glukagon 
injeksjonsprøyte i håndvesken kan hun få behandling straks på stedet 
dersom noen på en eller annen måte får tilgang på kjernejournal. Om 
medisinen ikke skulle finnes der vil hun likevel havne raskt på sykehus eller 
legevakt og få adekvat hjelp.  
 
Et annet eksempel er psykiatriske pasienter som kan oppgi kontakt-



 
 

19 

informasjon til behandlere som har spesiell kompetanse til å ta seg av dem.  
 

 
Fastlegekontoret  
Kjernejournal kan gi bedre informasjonsgrunnlag for fastlegen. Pasientinformasjonen 
i kjernejournal kan gi mulighet for å fange opp hittil ukjente faktorer som påvirker 
forløpet videre.  
 
Ved reseptforskrivning har fastlegen nytte av fullstendig legemiddeloversikt. For 
mange rekvirenter vil eResept gi en betydelig forbedring av informasjonsgrunnlaget 
rekvirenten skal legge til grunn i forskrivingsøyeblikket. Kjernejournal vil tilføre 
historikk for legemiddelbruk. Fastlegene vil med eResept få tilgang til komplett 
utleveringsliste for sine pasienter forutsatt at pasienten samtykker til dette. Ved 
oppslag i kjernejournal kan også andre rekvirenter enn fastlegen forsikre seg om at 
hele bildet er kjent. Når forskrivende lege har bedre informasjon om pasientens 
totale legemiddelbruk kan en unngå feilforskrivninger, overdoseringer og 
interaksjoner. Oppslag i kjernejournal kan også bidra til at en unngår CAVE. 
 
Reseptforskrivning skjer i flere situasjoner: 

1. Telefonkonsultasjon 
2. Vanlig konsultasjon og ved hjemmebesøk 
3. Pasienten bestiller resept via legesekretær eller via internettløsning 

 
Ved 1 og 2 ovenfor vil oppslag i kjernejournal kunne gi legen nyttig informasjon. Det 
er tale om to viktige forhold:  
 
a) Har det tilkommet nye legemidler siden sist skrevet ut fra annen behandler?  
b) Har pasienten sluttet på eksisterende medikamenter.  
 
Det er ikke uvanlig at pasientene ikke husker navnet på hva de bruker, eller feilaktig 
tolker navnet på preparatet. (F.eks kan ”Simvastatin 40mg Arrow” bli til ”Arrow” som 
jo er produsentens firmanavn). Selv om pasienten sitter i telefonen med 
medisinforpakningene foran seg kan dette være vanskelig å finne ut av.  
 
Når pasienten sitter på legens kontor er det svært sjelden at pasienten har tatt med 
seg medikamentene. Enkelte leger presiserer at pasientene skal ta med seg alle 
legemidler til konsultasjonen, men det skjer ikke på regulær basis. 
 
Spørsmålet om pasienten har sluttet på medisin kommer ofte: I journalen ser legen 
at et legemiddel ikke har blitt fornyet på over et år. Det kan bety at indikasjonen er 
borte eller at pasienten har seponert på egenhånd eller tar ujevnt og ikke daglig. 
Kjernejournal kan her gi viktig tilleggsinformasjon. Pasienten kan f.eks unntaksvis ha 
mottatt resept fra annen lege enn fastlegen. Uten kjernejournaloppslag kan dette 
passere uten at legen får vite det.  
 
Oppslag i kjernejournal kan gi behandlende lege en pekepinn på etterlevelse av 
behandlingstiltak basert på uttakshistorikk. Oppslag i kjernejournal vil kunne fortelle 
fastlegen at pasienten f.eks enten tar for mye eller for lite av et medikament. Ideelt 
sett skal legen kunne se dette av sin egen journal også, men det forutsetter 
utregning og kan være misvisende siden en resept faktisk ikke er en fysisk utlevering 
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av medisin, bare en oppfordring.  
 
Oppslag i kjernejournal kan også gi mulighet for kontroll av eksisterende 
journalopplysninger. Kjernejournal fanger opp forskrivninger gjort av annen 
behandler, f.eks i spesialisthelsetjenesten. For enkelte private spesialisters 
vedkommende vil fastlegen kun bli orientert langt ut i forløpet. Eksempelvis kan 
nevnes en pasient som starter med øyedråper mot grønn stær/forhøyet trykk i øyet. 
Spesialisten ber pasienten dryppe en gang daglig, ved kontroll etter en mnd dobles 
dosen, og ved ytterligere kontroll enda en mnd senere legges til et nytt preparat. 
Fastlegen kan motta epikrise først sent i forløpet når øyelegen er fornøyd med 
behandlingen og anser at pasientens tilstand er stabilisert. Kjernejournalen med 
utleveringsmeldinger av reseptbelagte midler vil fange opp dette fortløpende. 
 
Oppslag i kjernejournal kan gi en informasjon om ”nye” eller ukjente pasienter som 
er til konsultasjon.  Kjernejournal kan hjelpe behandlende lege til å få oversikt. Nye 
kontakter kan være ferierende pasienter og tilfeldige pasienter på gjennomreise som 
ikke klarer å kontakte egen fastlege. (Fastlegene har oftest ferie når alle andre har 
ferie) 
 
Kjernejournal kan også bidra til å gi legen en oversikt over annen behandling og 
kontakt med spesialisthelsetjenesten. 
 
Pleie- og omsorgstjenesten 
Bruk av kjernejournal i pleie – og omsorg vil ha stor nytteverdi i forhold til å kunne ha 
tilgang til medisinliste for dosering og/eller kontroll ved utdeling av medisiner for 
brukere/pasienter som har vedtak om medikamenthåndtering og for beboere i 
sykehjem. Dette krever en korrekt og nøyaktig liste der både endringer i dosering og 
seponering kommer frem, samt indikasjon for forordning. Hjemmetjenesten har 
imidlertid mange brukere som ikke har vedtak om hjelp til dosering av medisiner, 
men som har vedtak om annen type helsehjelp. Når det gjelder pasienter som har 
vedtak om annen type helsehjelp vil det også være behov for 
medikamentopplysninger for å sikre en god oppfølging av pasientens helsetilstand. 
Det forventes at helsepersonell i hjemmetjenesten observerer og følger med i forhold 
til endring i helsetilstand og iverksatt medikamentell behandling. Dette er en 
forventning uavhengig av om pasienten har vedtak om medikamenthåndtering eller 
ei. Det stilles krav til kommunene om å ha et systematisk samarbeid med fastlegene 
i forhold til innhenting av hvilken behandling pasienten skal ha, endringer i 
pasientens helsetilstand og informasjon om bruk av medikamenter. Dagens praksis 
med utveksling av opplysninger pr telefon og faks, skaper en stor usikkerhet i både 
innhold og oppdatering. Bruk av kjernejournal, også i versjon en, vil kunne lette dette 
samarbeidet i forhold til tilgangen på medisinopplysninger, men da viktig med 
indikasjonen bak forordineringen. Kravet til pålitelighet vil da kunne fravikes, og 
kjernejournal oppleves som nyttig for pleie – og omsorgstjenesten også i første 
versjon.  
 
Det er gjort flere studier som viser at det skjer mye feilmedisinering i pleie – og 
omsorgstjenesten og at det mangler system for samarbeid og rutiner mellom 
fastlege og hjemmesykepleien. 
 
En pågående studie med støtte fra Helsedirektoratet ” Hvilke behov for helsehjelp 
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har skrøpelige hjemmeboende gamle”, viser til flere funn vedrørende oppfølging av 
medikamenthåndtering og samarbeid for eldre hjemmeboende pasienter. Det er et 
klart funn at det er lite rutinemessig samarbeid mellom fastlege og hjemmesykepleie 
knyttet til legemiddelbruk. Slikt rutinemessig samarbeid ble funnet i 8% av 
situasjonene. Dette til tross for at pasientene i gjennomsnitt bruker gjennomsnittlig 
10 medikamenter og har 6.4 diagnoser. Det er også et funn at sykepleierne 
administrer legemidler uten at de kjenner indikasjonen bak forordningen. Der 
pasienter har vedtak om at hjemmesykepleien skal administrere medikamenter for 
pasienten, ser det ut til at dette betyr å sørge for at pasienten får rett medisin til rett 
tid, men at annen oppfølging mangler da en slik oppfølging ikke er lett når 
sykepleierne mangler opplysninger om pasientens diagnoser og en oppdatert 
medikamentjournal. Andre funn er at det ser ut som at observasjon av helsetilstand 
og oppfølging av helsetilstand ikke er en oppgave hjemmesykepleien og fastlege 
samarbeider om. (Det har helsetilsynet også påpekt ved tilsyn i bydeler i Oslo og i en 
del kommuner.) 
 
Utskrivningspraksis fra sykehusene har de siste årene medført at pleie – og 
omsorgstjenesten i økende grad har fått ansvar for dårlige pasienter både 
hjemmeboende og i sykehjem. Det er også etablert enheter i kommunene, 
spesialiserte korttidsenheter/intermediære enheter) som tar i mot pasienter fra 
sykehus der medisinsk behandling videreføres og avsluttes i enhetene. Bedre 
samhandling og informasjonsutveksling er avgjørende for at ansatte i kommunene 
skal kunne følge opp disse pasientene på en forsvarlig måte. Det å unngå 
unødvendige (uhensiktsmessige) innleggelser i sykehus er et tema som drøftes i 
forbindelse med samhandlingsreformen, og som også vil involvere pleie – og 
omsorgstjenesten.  
 
 
Hjemmetjenesten 
Bruk av kjernejournal i første versjon vil være nyttig for hjemmetjenesten for å 
forbedre informasjonstilgangen til viktige medisinske opplysninger som det forventes 
at tjenesten skal kunne følge opp. Medikamentopplysningene vil i første versjon av 
kjernejournal inneholde en grad av usikkerhet, men vil likevel gi langt sikrere 
opplysninger enn det tjenesten har tilgang til i dag. Det forventes at helsepersonell 
følger med ifht endring i helsetilstand og iverksatt medikamentell behandling, også 
for pasienter uten vedtak om medikamenthåndtering. Det er altså forventet at 
helsepersonell skal se endringer og vurdere disse i lys av diagnoser og medisiner for 
så å kontakte lege. Bruk av kjernejournal, med tilgang til opplysninger om utleverte 
legemidler og indikasjon vil gi viktige opplysninger i forhold til dette.    
 
Det er usikkerhet for hjemmesykepleien i forhold til at de ikke har oversikt over 
medisinene til brukere som ikke har vedtak om medikamenthåndtering, og det er 
ingen system som sikrer en slik oppdatering i dag. Tilgang til kjernejournal (også i 
første versjon) og relevant informasjon kan redusere denne usikkerheten og 
gjennom dette gi økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet, og i dette tilfelle unngå 
at pasienten blir enda dårligere og evt må ha legebesøk eller innleggelse i sykehus. 
Å ha tilgang til kjernejournal sparer tid i forhold til at sykepleier ellers måtte ringe 
fastlegen som ofte er vanskelig å få tak på, og nødvendige tiltak kan iverksettes 
raskere.    
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Vedtak om hjelp til medikamenthåndtering ved bruk av multidose: 
Dosering og kontroll ved utdeling av medisiner, krever korrekt og pålitelige 
opplysninger. Apotek og fastlege har ansvar for korrekt dosering og pleie – og 
omsorgstjenesten har ansvar for å kontrollere og dele ut medisinen.  
 
Ved bruk av multidose har apoteket i dag oppdaterte opplysninger om 
medikamentbruken for alle de pasientene som benytter multidose. For at 
medisinlisten skal være godkjent og signert av legen, fakses den fram og tilbake 
mellom apotek, lege og hjemmesykepleie. Siste ordinasjonskort sendes i papirform 
sammen med multidoseforsendelsen, evt sendes den på faks og oppbevares i egne 
permer på kontoret og/eller punches inn i egne elektroniske fagsystemer 
(eksempelvis Gerica, Profil). Dette er en usikker og tidkrevende prosedyre. Bruk av 
kjernejournal vil kunne bidra til å kvalitetssikre både dokumentasjon, kontroll og 
oppfølging av brukere med vedtak om medikamenthåndtering.  
 
Multidosemelding som benyttes i dag vil kunne gi korrekte opplysninger om 
medisinbruk i første versjon av kjernejournal, men krever at medisinlisten er tydelig 
godkjent av legen for dosering.     
 
Vedtak om medikamenthåndtering i hjemmetjenesten - manuell dosering: 
Manuell dosering skjer fortsatt i en del kommuner. Fastlegen og hjemmesykepleien 
gjør avtaler i forhold til utveksling og oppdatering av medisinlister og rutiner for dette 
vil nok variere fra kommune til kommune. Doseringen skal i hovedsak kontrolleres av 
en annen. Ved bruk av kjernejournal vil dette kreve det samme som ved bruk av 
multidose. Da opplysningene i kjernejournal i første versjon vil inneholde en viss 
grad av usikkerhet i forhold til legemidler i bruk (når det ikke benyttes multidose), vil 
bruk av kjernejournal for denne målgruppen først være aktuelt senere.  
 
Sykehjem/Spesialisert korttidsenhet/intermediære enheter  
Mange sykehjem benytter multidose i forhold til medikamenthåndtering for sine 
pasienter. I sykehjem er det sykehjemslege eller tilsynslege som ordinerer 
medisiner. Ved bruk av multidose fakses ordinasjonskortet mellom sykehjem og 
apotek. Når multidose benyttes vil bruk av kjernejournal støtte arbeidsprosessen på 
lik linje med bruk av multidose i hjemmetjenesten, men dokumentasjon og 
godkjenning av medikamentliste for dosering vil uansett være enklere å kvalitetssikre 
p.g.a at legen og sykepleier er i samme hus.  
 
Når det ikke brukes multidose i sykehjem blir det en intern forordning der det nok er 
ulike systemer som sikrer at medisinlistene er à jour og godkjente av lege.   
 
Arbeidsprosesser som støttes av kjernejournal i sykehjem er i størst grad knyttet til 
korttidspasienter som bruker både fastlege og sykehjemslege. Når sykehjemmet tar i 
mot nye pasienter vil kjernejournal kunne gi viktige opplysninger om medisinering. 
Dersom pleie – og omsorg skal kunne ta i mot pasienter innen kategorien 
”hasteinnleggelser” eller ”øyeblikkelig hjelp”, vil behovet for opplysninger i 
kjernejournal være stort. Slike hasteinnleggelser skjer ofte på kveld og natt. I tillegg 
vil det være nyttig med tilgang til kjernejournal i forbindelse med at 
sykehjemspasienter blir innlagt i sykehus. 
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4  Vurder ing  av  funks jona l i te t ,  i n fo rmas jon  og  
løsn ing  

Forprosjektet beskriver under det langsiktige målbildet for kjernejournal. Med 
langsiktig målbilde mener forprosjektet i denne sammenhengen hva kjernejournal 
skal være realisert som innen en 6 – 10 års horisont. Det vil være stegvis utvikling 
på veien mot dette, med noen hovedleveranser og flere mindre leveranser mellom 
disse. Første versjon vil sannsynligvis innføres om 2-3 år, og en ny hovedversjon på 
mellomlang sikt om ca. 3-6 år. Forprosjektet foreslår at det startes arbeid for å 
realisere første versjon som foreslått under, men at forslagene til utvidelser på 
mellomlang og lang sikt vurderes videre.  
 
Årsaken til den lange tidslinjen er blant annet status for utvalgte områder i sektoren i 
dag, og kompleksitet i aktør- og systembildet. Som eksempel på dette kan forhold 
rundt legemiddeloversikt trekkes fram. Dersom en legger forslaget til prosjektet for 
en første versjon av kjernejournal til grunn (med Reseptformidleren3 som grunnlag 
for legemiddeloversikten), medfører dette at utbredelse av første versjon av 
kjernejournal vil følge eResepts geografiske utbredelse. Etter gjeldende planer er 
eResept estimert utbredt i hele landet i september 2013. Reseptformidleren 
inneholder per i dag ikke historikk over eResepter og utleveringsmeldinger, og for å 
få dette til må hjemmelsgrunnlaget endres. Etter endringer i hjemmelsgrunnlaget kan 
legemiddeldata samles inn fra eResept slik at løsningen gradvis blir mer og mer 
dekkende. Disse forholdene vil påvirke hvor raskt en fullstendig oversikt over 
utleverte legemidler for alle kan være klar.  
 
Trolig vil mange betingelser for kjernejournalprosjektet bli endret i perioden som 
målbildet beskriver, og målbildet vil derfor ikke beskrives i detalj. Videre legger 
prosjektet til grunn at kjernejournal skal kunne realiseres på en plattform som gjør 
det mulig å legge til nye informasjonselementer og brukergrupper over tid. Det 
langsiktige målbildet blir da et bilde på en utviklingsretning. 
 
Det langsiktige målbildet for kjernejournal er at alt helsepersonell som har tjenestelig 
behov får tilgang til vesentlig informasjon om pasienten fra kjernejournal gjennom et 
brukergrensesnitt som er godt integrert i helsepersonellets digitale arbeidsflate. Med 
vesentlig informasjon menes en oppdatert legemiddeloversikt, kritisk informasjon om 
pasienten, kontakter med spesialisthelsetjenesten med kobling til tilhørende epikrise, 
oversikt over kommunale vedtak, kontaktpersoner og pårørende til pasienten, 
førstevalg behandling og utvalgte prøvesvar. Pasienten kan styre tilgangen 
helsepersonell skal ha til informasjonselementer om pasienten. 
 

4.1 Funksjonelt veikart 

Under er det skissert hvordan utviklingen av en nasjonal kjernejournal kan gå fra en 

                                            
3 Reseptformidleren er en sentral enhet i eResept. Reseptformidleren mottar de elektroniske reseptene som rekvirentene produserer. Apotekene 
slår opp i reseptformidleren for å finne pasientens resept når legemiddelet skal utleveres. Reseptformilderen har også annen funksjonalitet. 
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smal og begrenset første versjon til en kjernejournal med mer innhold og 
funksjonalitet på lang sikt. Utvidelser ut over første versjon må vurderes når en har 
fått erfaring med første versjon. Målbildet deles inn i flere dimensjoner, og for hver 
enkelt dimensjon beskrives forprosjektets forslag til langsiktig målbilde. I de fleste 
tilfeller vil det være slik at de senere fasene i prosjektet vil bygge videre på det som 
er realisert tidligere. De senere fasene skal derfor sees på som utvidelser av 
kjernejournal, og vil gjennomføres så snart det er praktisk mulig. 
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Figur 1 – Utkast til funksjonelt målbilde 

 
På lang sikt skal alt helsepersonell med tjenestelig behov få tilgang til 
kjernejournalen fra sitt fagsystem. Informasjonen i løsningen skal være komplett og 
med god kvalitet. Dette vil ta lang tid da samtlige fagsystemer må tilpasses 
kjernejournalen og bruk av løsningen må bli en integrert del av helsepersonellets 
daglige rutiner.  
 
På kort sikt vil den akuttmedisinske kjeden, fastlege og borgere i et pilotområde få 
tilgang til kjernejournalen via en nettportal. Innholdet i løsningen vil være begrenset 
og kvaliteten varierende. Annet helsepersonell med tjenestelig behov i pilotområdet 
som kan håndtere denne usikkerheten vil trolig også kunne få tilgang. 
 
Brukere av kjernejournal 
Det langsiktige målbildet for hvem som er brukere av kjernejournal er 
”helsepersonell med tjenestelig behov”. Forprosjektets vurdering er at det på det 
nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å begrense hvilke grupper 
helsepersonell dette kan være, men at dette tas opp til vurdering senere. Imidlertid 
må brukere defineres for de første versjonene, og en vil her antagelig velge å 
tilgjengeliggjøre det kun for utvalgte grupper. Forslag her er at første versjon skal 
fokusere på den akuttmedisinske kjeden, fastlegekontor og borgeren selv. 
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Borgeren skal ha tilgang til sin kjernejournal på kort og lang sikt. Det forutsetter at 
borgeren har tatt i bruk nødvendig utstyr for autentisering. 

4.1.1 Innholdselementer i kjernejournal 
Det langsiktige målbildet er at kjernejournalen skal tilgjengeliggjøre vesentlig 
informasjon som kan bidra til å bedre pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. I 
første versjon av kjernejournal er dette konkretisert gjennom tilgjengeliggjøring av 
følgende innholdselementer: oversikt over utleverte legemidler, oversikt over hvilke 
kontakter pasienten har hatt med spesialisthelsetjenesten, hvem som er pasientens 
fastlege, om pasienten har reservert seg mot kjernejournal samt vise en logg over 
oppslag. Forprosjektet foreslår også å tilgjengeliggjøre et felt kalt kritisk informasjon, 
som er en sammenstilling av 
 
CAVE, relevante diagnoser som er kritiske (som regel kroniske eller varige 
diagnoser) og andre forhold som vil være vesentlig å vite for en behandler av 
pasienten som ikke kjenner denne fra før. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig i 
dagens EPJ – systemer på strukturert nivå, og forprosjektet foreslår derfor å 
opprette et kodeverk, samt å la fastleger dokumentere kritisk informasjon rett inn i 
kjernejournal. I senere versjoner av kjernejournal vil antallet informasjonselementer 
utvides slik at kjernejournal eksempelvis skal inkludere epikriser, pasientens egne 
felter og prøvesvar. For flere av innholdelementene trengs videre arbeid for å 
definere struktur og kodeverk.  
 
Følgende er prosjektets foreløpige liste over innholdselementer i kjernejournal. Se 
tabell i under funksjonelle vurderinger for noe mer detaljer om de ulike 
informasjonselementene som foreslås inkludert på kort sikt: 
 

Kort sikt 
2-3 år 

Mellomlang sikt 
2-6 år 

Lang sikt 
5-10 år 

Navn og fødselsnummer 
 

Som på kort sikt Som på mellomlang sikt 

Utleverte legemidler og 
forskrevne eResepter 

Utprøving av intern 
forordning og legemidler i 
bruk 

Fullstendig oversikt over 
legemidler i bruk 

Fastlegeinformasjon 
 

Epikriser med mulighet for 
skjerming (må vurderes) 

Prøvesvar med mulighet for 
skjerming (må vurderes) 

Kritisk informasjon Iverksatte kommunale tilbud 
(må vurderes) 

Utvidete personopplysninger 

Kontaktliste med spesialist-
helsetjenesten 

Førstevalg behandling  

Kontaktpersoner og pårørende -
Pasientens felter 

Pasientens merking av feil  

Logg over bruk   

 
Forprosjektets forslag er at arbeidet med å inkludere en diagnoseoversikt i 
kjernejournal ut over det som kan leses fra legemiddeloversikten og fra kritisk 
informasjon ikke skal prioriteres. Forprosjektet foreslår at det for alle legemidler skal 
inkluderes en diagnosekode tilsvarende dagens ordning for blåresepter. Denne 
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informasjonen vil sammen med kritisk informasjon gi et bilde av pasientens 
helsetilstand.  
 
Grensesnitt  
Det langsiktige målbildet er at informasjonen i kjernejournal skal vises og oppdateres 
gjennom helsepersonellets fagsystem (EPJ - system). Det benyttes i dag en rekke 
ulike systemer i helsetjenesten og dette er derfor en krevende målsetning. Prosjektet 
foreslår at det skal være tilrettelagt for integrasjon på mellomlang sikt, slik at aktører 
med størst behov kan integrere seg så raskt som mulig. EPJ-leverandørene til 
allmennleger og legevakter bør tidlig involveres slik at de uten for stor bruk av 
ressurser kan lage mulighet for å aksessere kjernejournal gjennom EPJ – f.eks først 
ved at portalløsningen kan åpnes via et eget vindu i EPJ. 
 
På kort sikt foreslås det å etablere en portal der helsepersonell kan slå opp i 
kjernejournalen. På den måten kan funksjonalitet og informasjon i løsningen 
kvalitetssikres tidlig og evt. justeringer kan gjøres før integrasjon og innføring i 
sektoren begynner.  
 
Nasjonal Helseportal er målbildet for borgerens tilgang til kjernejournal.  
 
Personvern og tilgangskontroll 
Borgernes tillit til at personvern håndteres på en god måte i kjernejournal er kritisk 
for at løsningen kan etableres. Følgende mekanismer skal sikre det: 
 
 Begrense informasjonen som legges inn i kjernejournal 
 Begrense tilgang til helsepersonell med tjenestelig behov 
 Mulighet for å reservere seg mot å delta i løsningen  
 God informasjon til borgere  
 God opplæring av helsepersonell  
 Et eget kontroll- og tilsynsorgan  
 En god sikkerhetsløsning 
 
Informasjonen som legges inn i en kjernejournal må støtte opp under formålet med 
kjernejournal og forsvares ut i fra betydelig økt pasientsikkerhet eller betydelig bedre 
samhandling.  
 
Kjernejournalen vil ikke bli brukt hvis helsepersonell ikke finner pasienter der ved 
oppslag. For å sikre seg mot dette er det ønskelig at alle borgere er innmeldt i 
løsningen fra første stund og at de kan melde seg ut hvis de ønsker det 
(reservasjonsrett). Helsepersonell skal som hovedregel be om samtykke fra 
pasienten ved oppslag og oppdatering i kjernejournalen. I akutte situasjoner hvor 
borgeren ikke er i stand til å gi samtykke, eller det ikke er tid til å innhente samtykke, 
foreslår forprosjektet at det gjøres unntak.  
 
For at borgerne skal kunne ta en velbegrunnet avgjørelse om å reservere seg må 
han informeres godt om løsningen. Hvilke fordeler kjernejournalen gir, hvilken 
informasjon som ligger der, og hvem som har anledning til å slå opp må komme 
tydelig frem. Det må etableres en forvaltningsorganisasjon som følger opp at 
personvernet håndteres på en god måte. Organisasjonen må følge opp 
bekymringsmeldinger fra borgere og automatiske kontroller som avdekker mulig 
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misbruk.  
 
En god sikkerhetsløsning må etableres for å sikre tilgang til kjernejournalen.  
 
Sikkerhetsløsning 
En nasjonal sikkerhetsløsning må etableres for å sikre tilgangen til en kjernejournal, 
og denne må følge Normen. Det må spesielt avklares hvordan autentisering og 
autorisering skal gjøres.  
 
Autentisering er hvordan brukeren identifiserer seg mot kjernejournal, og det 
foreligger to alternativer: 1) personlig kvalifiserte sertifikater og 2) bruk av 
virksomhetssertifikater der virksomheten tar ansvaret for å identifisere brukeren. 
Personlig kvalifiserte sertifikater anses som sikrere, men det er påpekt betydelig 
risiko ifht. innføringskostnad/-tid og mulig avbrytelser i kliniske prosesser. 
 
I første fase skal det etableres en nettportal mot borgere og helsepersonell og da er 
prosjektets vurdering at personlig kvalifiserte sertifikater er det eneste alternativet. 
For integrasjon mot fagsystem kan begge alternativer vurderes og en nærmere 
utredning må avklare dette.  
 
Autorisering er hvilke kriterier som må være på plass for å få tilgang til 
kjernejournalen. Hvis borgeren har reservert seg fra løsningen vil det ikke være 
mulig å hente opplysninger om han i kjernejournalen da den vil være tom. 
Helsepersonell vil ikke få tilgang hvis de ikke er registrert som helsepersonell i HPR, 
og helsepersonell vil bare få tilgang til kjernejournalen over norsk helsenett.  
 
Det er viktig med god tilgangskontroll i forhold til all informasjon som skal bli 
tilgjengelig i kjernejournalen. Neste år må kjernejournalprosjektet lage en 
risikovurdering der ulik grad av tilgangskontroll veies opp mot risiko for personvernet, 
løsningens brukervennlighet og innføringstid/-kostnad.  
 
Noen mulige tilleggskriterier for tilgang kan være: 
1. Ulike yrkesgrupper får ulik tilgang (lege, tannlege, sykepleier, farmasøyt osv.) 

basert på informasjon i HPR 
2. Ansatte i en virksomhet godkjennes for tilgang til kjernejournal. Krever et 

oppdatert register over arbeidsforhold eller at tilgang på virksomhetssertifikat 
implisitt angir et ansettelsesforhold. Det gjør det også mulig å unngå at ansatte 
slår opp på hverandre.  

3. Virksomheten ber om eksplisitt tilgang for de ansatte som skal ha tilgang til 
kjernejournalen. Kan enklest innføres med et sentralt 
administrasjonsgrensesnitt. 

4. Virksomhetens adresse sammenlignes mot pasientens folkeregistrerte adresse 
slik at virksomheten kun får se pasienter i egen kommune, fylke eller region.  

5. Virksomheten må rapportere innleggelser og utskrivninger for å få tilgang til 
kjernejournalopplysninger om pasienten. Krever integrasjon med samtlige PAS-
systemer i helsesektoren.  Her må det trolig gjøres unntak for akuttmedisinsk 
kjede da oppdatering fra PAS-system ikke skjer raskt nok i forhold til det kliniske 
behovet.  

6. Farmasøyters tilgang kan begrenses til kun å gjelde pasienter med aktiv resept i 
reseptformidleren. 



 
 

28 

 
Graden av sikkerhet øker for hvert av punktene, men det gjør også innføringstid og –
kostnad. Sikkerheten i kjernejournal må derfor tilpasses informasjonsmengden som 
blir tilgjengelig, og risikovurderingen vil bli førende i forhold til hvilke 
informasjonselementer som krever hvilken tilgangskontroll. 
 
I tillegg kan det vurderes å ytterligere øke sikkerheten ved at pasienten selv velger 
hvem som skal få tilgang til hva i kjernejournalen.  
 
Det anbefales at nasjonal sikkerhetsløsning utredes som et eget prosjekt til neste år. 
Det er flere initiativ i helsesektoren som krever slike løsninger og disse bør sees i 
sammenheng.  
 
Forprosjektet foreslår at alle som skal gjøre oppslag i kjernejournal skal autentisere 
seg med et personlig kvalifisert sertifikat. Forprosjektet foreslår videre at alle oppslag 
i kjernejournal logges, med fullt navn på helsepersonell, begrunnelse - og tidspunkt 
for oppslaget, samt hvilken organisasjon personellet representerte på 
oppslagstidspunktet. Forprosjektet foreslår at loggen over oppslag gjøres tilgjengelig 
for alle brukere av kjernejournal, herunder borgerne. 
 
Forprosjektet foreslår at endelig løsning for kjernejournal har en hendelsesstyrt 
tilgangsstyring. Dette vil gi den beste sikring mot at helsepersonell uten tjenestelig 
behov for å gjøre oppslag får tilgang til informasjonen. 
 
 



 
 

29 

5  De ta l je r t  om innho ldse lementene   

5.1 Beskrivelse av innhold i første fase 

5.1.1 Identifikasjon av pasienten 

Forprosjektet foreslår at navn og fødselsnummer/D-nummer på pasienten benyttes 
som de viktigste identifikatorene når pasienten skal søkes fram.  
 
Det må være mulig å kombinere søk på kombinasjoner av fødselsdato, adresse, 
foreldres fødselsdato osv om bruker som skal søke fram pasienten kun kjenner 
navnet til pasienten. Forprosjektet foreslår videre at det utvikles god 
søkefunksjonalitet for disse feltene, slik at en sikrer at en finner kjernejournalen til 
pasienten en trenger opplysninger om. 
 
Forprosjektet forutsetter at det vil være mulig å benytte folkeregister som datakilde 
for personopplysninger.  
 
Dette innebærer at personer uten fødselsnummer og D-nummer ikke vil være 
registrert i løsningen. Det må etableres sentrale løsninger for EØS-borgere og 
personer med H-nummer før disse kan være del av kjernejournalen, og dette anses 
som utenfor prosjektets mandat. Imidlertid er det et fåtall personer uten 
fødselsnummer eller D-nummer som benytter helsetjenesten i særlig grad, og 
historikk i nasjonal kjernejournal ville derfor uansett ha vært svært begrenset dersom 
det var mulig å registrere. 
 
Det må vurderes om det er behov for adresse og opplysning om foresatt og barn. 
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Navn  
 Fødselsnummer eller D-nummer 
 Fødselsdato og ev. alder 
 Adresse 
 Evt. Foreldre og barn 
 Evt. Tidligere navn 

 
Datakilde Folkeregisteret 

 

5.1.2 Legemiddeloversikt 

Det langsiktige målbildet for kjernejournal når det gjelder legemidler er en oversikt 
over de legemidler pasienten bruker eller har brukt siste halvannet år. 
Legemiddeloversikten må i tillegg inneholde informasjon hvilken lege som har 
forskrevet det enkelte legemiddel. 
 
En komplett oversikt vil være utfordrende å oppnå så forprosjektet anbefaler å 
prioritere reseptbelagte medisiner forskrevet av fastlege, sykehjemslege og 
utskrivende lege ved sykehus foran annen medikasjon som intern forordning på 
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sykehus og ikke-reseptbelagt medisin som paracet, naturmedisin, vitaminer og 
mineraler. Kostnad må veies mot nytte før sistnevnte tas inn i en kjernejournal.  
 
I første fase foreslår forprosjektet å basere legemiddeloversikten på eResept, med 
meldinger fra apotekene om hvilke legemidler som er utlevert og de elektroniske 
reseptene som sendes inn. Dette vil dekke den største delen av medisinbruken da 
papirresepter, telefonoppdateringer, fakser og elektroniske resepter vil være dekket. 
Det kan også innføres uten å endre arbeidsprosessene til helsepersonell utover det 
eResept krever. På dette tidspunktet vil ikke seponeringer, doseendringer eller intern 
forordning på sykehjem og sykehus være del av kjernejournalen. Brukerne av 
kjernejournalen må derfor kunne håndtere denne usikkerhet i legemiddeloversikten.  
 
For borgeren betyr dette at utleverte legemidler vil være tilgjengelig i kjernejournal 
fra første stund. 
 
I neste fase må et grensesnitt for lesing og oppdatering av legemiddeloversikten 
gjøres tilgjengelig for aktørene i helsesektoren, slik at intern forordning også 
inkluderes. Dette forutsetter standardisering av grensesnittet og oppgradering av 
fagsystemene til de ulike aktørene.  
 
Teknisk bør et sentralt register over medikasjon etableres. Dette vil tydeliggjøre for 
helsepersonell hva som er gjeldende legemiddeloversikt akkurat nå, og redusere 
muligheten for feil, duplikater og misforståelser ved å ha delt ansvar for innholdet. 
Både Reseptformidleren i eResept og den sentrale medikasjonstjenesten (SMT) i 
spesialisthelsetjenesten har potensial til å bli et slikt register. Løsning for 
legemiddeloversikt må utredes, herunder evt behov for videre 
standardiseringsarbeid.  
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

Legemiddel:  
 Preparatnavn 
 Virkestoff (formulering) 
 ATC - kode 
 Styrke/pakningstype 
 Dosering, ev døgndose 
 Behov (fast/ ved behov/ kur)  

 
Diagnosekode 

 ICPC eller ICD10 (også kalt refusjonskode) 
 

Fritekst:  
 Hva legemidlet er foreskrevet for etc. 
 Indikasjon 

 
Foreskrevet av:  

 Navn på helsepersonell,  
 HPRnr 
 Avdeling/organisasjons tilhørighet 

 
Utlevert:   

 Mengde utlevert,  
 Utlevert av hvilket apotek  
 Dato 
 Intervensjon (vesentlig) 
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Datakilder Reseptformidleren, Medikasjonstjenesten, noe nytt 
 

5.1.3 Kritisk informasjon 

Kritisk informasjon er informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende 
betydning for valg behandling/tiltak og som hvis den mangler kan medføre fare for 
feil eller forsinket behandling. Målbildet for ”kritisk informasjon” er en oversikt over 
kritiske og langvarige diagnoser, CAVE, allergier og implantater. Informasjonen vil bli 
liggende til en lege velger å fjerne informasjonen. Evt. kan informasjonen legges inn 
med en tidsfrist. Denne oversikten må også innholde hvilken lege som har lagt inn 
de ulike elementene da alle leger skal kunne oppdatere informasjonen. 
 
Hvilke allergier, diagnoser og implantater som anses som kritiske å dele på tvers i 
sektoren må avklares tidlig. Legemiddelallergier ser det ut til å være det største 
behovet, og kanskje er det nok i en første fase.  Det må etableres et kodeverk for 
kritisk informasjon der et utvalg av informasjonen enkelt må kunne overføres til 
kjernejournalen.   
 
Det er mulig å trekke ut utvalgte diagnoser og implantater fra NPR. Med 
reservasjonsrett anser forprosjektet et slikt uttrekk for å være et for stort inngripen i 
borgerens personvern. Kritisk informasjon anbefales derfor lagt inn av lege der 
pasienten er til stede. I praksis vil dette medføre at kritisk informasjon legges inn i 
kjernejournalen med pasientens samtykke.  
 
I første fase kan kritisk informasjon legges inn via portal for tidlig utprøving og 
kvalitetssikring av struktur og innhold. En slik løsning vil ikke skalere når flere 
pasienter og behandlere skal innføre løsningen da det medfører dobbeltarbeid for 
lege. Oppdatering av kritisk informasjon må derfor bli blant de første grensesnittene 
og endringene som gjøres i fagsystemene til legene.  
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Type informasjon, eksempelvis varige/alvorlige diagnoser, 
CAVE/kritiske allergier, implantater etc.) 

 Beskrivelse (avhengig av type informasjon, basert på 
forhåndsdefinert tekst/kodeverdier) 

 Alvorlighetsgrad? 
 Hvor, når og av hvem (helsepersonell) opplysningen er 

registrert 
 

Datakilde Portal 
 

5.1.4 Kontakt med spesialisthelsetjenesten 

Målbildet for ”kontakt med spesialisthelsetjenesten” er en oversikt over pasientens 
kontakt med spesialisthelsetjenesten. Det må vurderes om enkelte typer kontakt skal 
unntas fra dette, f.eks kontakter med rus eller psykiatriinstitusjoner. På sikt er det 
ønskelig at oversikten er oppdatert og med høy grad av kvalitet. 
 
Det er flere mulige løsninger for dette: 
 PAS-systemene i spesialisthelsetjenesten kan rapportere inn når pasienter 

legges inn og skrives ut. PAS-systemene oppdaterer allerede interne systemer 
om dette. Dette vil trolig gi den mest oppdaterte informasjonen, og det vil støtte 
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tilgangskontroll basert på innleggelser og utskrivinger. Hvis slik tilgangskontroll 
skal innføres er dette planlagt på lang sikt pga. det omfattende 
integrasjonsarbeidet. 

 Epikriser og henvisninger kan danne grunnlag for oversikten. På denne måten 
kan kontaktlisten med spesialisthelsetjenesten knyttes til en henvisning og en 
epikrise, og fremtidige besøk kan også synliggjøres. Det medfører at 
metainformasjon om epikriser og henvisninger må sendes inn sentralt. Epikriser 
er planlagt på mellomlang sikt og henvisninger er planlagt på lang sikt.  

 NPR kan danne grunnlag for oversikten. Dette krever ingen endring i 
fagsystemene i spesialisthelsetjenesten, men innrapportering skjer i dag kun 
månedlig. Det betyr at siste måneds innleggelser trolig ikke vil være oppført i 
oversikten. Uavhengig av kjernejournal vurderes det nå å øke hyppigheten på 
innsending til NPR, noe som vil redusere dette problemet.  

 
Forprosjektet anbefaler at første fase av kjernejournal baserer seg på en kontaktliste 
fra NPR da det vil gi høy dekningsgrad og relativt lav innføringskostnad.  
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Foretak 
 Fagområde 
 Tidspunkt start 
 Tidspunkt slutt 
 Adresse 
 Kontakt telefon 

Datakilde NPR 

5.1.5 Fastlegeinformasjon 

Målbildet for fastlegeinformasjon er en oversikt over hvilke fastleger borgeren har 
hatt det siste året. Dette er tilgjengelig i fastlegeregisteret og kan relativt enkelt vises 
til borgere og helsepersonell. Det er også målbilde å vise de de tre siste gangene 
pasienten var hos fastlegen, noe som trolig kan hentes ut av oppgjørssystemene. 
Kontakt med fastlegen de siste to ukene vil ikke alltid være oppdatert grunnet rutiner 
for innrapportering av data. 
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Fastlegens navn 
 Legekontor / org tilhørighet 
 Adresse 
 Telefon 
 Kommune 
 HPRnr 
 Fastlegehistorikk siste året 
 Tre siste besøk hos fastlegen. 

 
Datakilde Fastlegeregisteret, adresseregisteret (eventuelt via 

Reseptformidleren), oppgjørssystemet 
 

5.1.6 Informasjon fra pasienten 

Det er et stort sprik mellom hva pasientgrupper ønsker å formidle av 
kjerneopplysninger og det behovet helsepersonell viser for denne type informasjon. 
Hovedbekymringen fra helsepersonell sin side ligger i kvaliteten på informasjonen og 
hvilket ansvar som pålegges helsepersonell hvis borgere kan skrive det de vil i en 



 
 

33 

kjernejournal. Hvordan kan vi følge opp noen som skriver ”jeg blir mishandlet av 
faren min og vil begå selvmord i morgen”? Erfaring fra utlandet viser svært 
begrenset bruk av slike muligheter og det er uklart i hvilken grad 
hovedpasientgruppene for en kjernejournal vil benytte seg av en slik mulighet.  
 
Helsedirektoratet ser på sikt for seg en løsning der pasienten skal kunne fylle ut sin 
egen helsedagbok med egne målinger og prøver, skjemaer, symptomer m.m., men 
dette anses mer som en del av helseportal-prosjektet enn kjernejournal-prosjektet.  
 
Generelt anbefaler forprosjektet at kjernejournal begrenser mulighetene for at 
pasienten legger inn egne opplysninger uten at lege fyller ut informasjonen sammen 
med pasienten. Der de skal kunne legge inn informasjon selv bør det gjøres i størst 
mulig grad som forhåndsdefinerte valg og minst mulig som fritekst.  
 
I første fase av kjernejournal anbefaler forprosjektet derfor at pasienten kun skal 
kunne fylle ut kontaktinformasjon til pårørende og muligens ”mine ønsker ved 
uplanlagt kontakt med helsevesenet”. I neste fase vil pasienten kunne kommentere 
innholdet i kjernejournalen med merknader som ”Jeg tar ikke denne medisinen” eller 
”denne opplysningen er feil”. 
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Kontaktinformasjon til pårørende 
 Mine ønsker ved uplanlagt kontakt med helsevesenet 
 Kommentarer om feil og mangler  

 
Datakilde Portal 

 

5.1.7 Reservasjon mot løsning og evt. sperringer 

Forprosjektet foreslår at borgeren kan reservere seg fra løsningen ved opprettelse 
eller på et senere tidspunkt. Om og eventuelt hvordan borger skal kunne sperre 
deler av kjernejournalen må vurderes. 
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Reservasjon 
 Ev sperringer 
 Dato 

 
Datakilde Kjernejournal, kjernejournal-saksbehandlingsløsning 

 

5.1.8 Logg over oppslag eller bruk av helsepersonell og bruker 

Borgeren har innsyn i en logg som lister alle som har slått opp i kjernejournalen med 
fullt navn på helsepersonell. Loggen må være lett tilgjengelig og lett å bruke. 
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Samtykkeregisteringer ved bruk  
 Type oppslag  
 brukDato, klokkeslett 
 Bruker eller helsepersonell navn 
 HPR nr 

 
Datakilde Kjernejournalportal 
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5.2 Beskrivelse av mulige utvidelser på mellomlang og lang sikt 

Under er de ulike innholdselementene som foreslås inkludert i kjernejournal på 
mellomlang og lang sikt beskrevet i noe større detalj. Forprosjektet anbefaler at 
utvidelser av kjernejournal med innhold ut over det som er inkludert i første versjon 
må vurderes videre, og helst etter at en har erfaringer med hvordan kjernejournal 
virker og brukes. 
 

5.2.1 Epikriser 

Det må vurderes om epikriser skal inkluderes i målbildet for kjernejournal. Hvis 
epikriser inkluderes, vil trolig målbildet for epikriser er at helsepersonell med 
tjenestelig behov skal få tilgang til å se nødvendige epikriser i kjernejournal.  
 
Epikrisene inneholder mye informasjon om pasienten som kan være svært nyttig for 
en behandler av en ukjent pasient i et uplanlagt pasientforløp. Epikrisen er i tillegg 
skrevet for å deles, og bør derfor egne seg godt som innhold i kjernejournal.  
 
Hver epikrise sendes i dag til en eller flere bestemte mottakere. Hvis epikriser gjøres 
tilgjengelig i kjernejournal mener aktører forprosjektet har hatt dialog med at det er 
en risiko for at måten epikriser skrives på endres, siden epikrisen da potensielt kan 
leses av mange. Empiri tyder på at denne risikoen er liten. Fritekstfeltene i epikrisen 
fører til en risiko for at sensitiv informasjon som ikke burde vært delt med andre 
sendes til kjernejournal. Dette kan være en utfordring for lovarbeidet og 
personvernet. 
 
Siden det kliniske behovet tilsier at de er tilgjengelig i et ubegrenset tidsrom bør 
dette innføres fra et bestemt tidspunkt (ikke bakover i tid) og det må være mulig å 
skjerme enkelte epikriser for innsyn. Forprosjektet foreslår at legen som skriver en 
epikrise i fremtiden aktivt velger om epikrisen skal skjermes fra deling i 
kjernejournalen.  
 
Teknisk er epikrisene godt egnet til å være lagret distribuert, siden de ikke vil endre 
seg over tid og eierskapet er entydig. Innføring av epikriser vil medføre at en mer 
dokumentorientert arkitektur må velges. Produsentene av epikriser må 
tilgjengeliggjøre epikrisene sine for deling. Hvis mange mindre aktører skriver 
epikriser bør det vurderes å sentralisere eller regionalisere informasjonen.  
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

I følge Statens helsetilsyn4 bør en epikrise inneholde: 
 Kontaktårsak  
 Primær vurdering  
 Viktige kliniske funn og undersøkelser  
 Viktige supplerende undersøkelser  
 Sluttvurdering og beslutning  
 Anbefalinger for oppfølging  
 Legemidler (nøyaktige data)  

Datakilde Må avklares 
 

                                            
4 Pasientjournalen. Innhold, gruppering og arkivering av pasientdokumentasjon i somatiske sykehus. Statens helsetilsyns utredningsserie 3-94 
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5.2.2 Førstevalg behandling 

Målbilde for førstevalg behandling er at helsepersonell med tjenestelig behov skal få 
tilgang til å se dem, og at fastlegen skal kunne opprette og oppdatere dem.  
 
Førstevalg behandling er et skjema som fylles ut i samarbeid av fastlegen og 
pasienten. Skjemaet inneholder viktig informasjon som er nyttig når 
sykdomsforverring og økte tjenestebehov inntreffer. Det vil inneholde førstevalg for 
behandlings- og omsorgstiltak. Skjemaene utvikles for spesifikke lidelser. Det er 
etablert flere eksempel på skjema med tilsvarende innhold til det som er tenkt med 
førstevalg behandling, herunder eksisterende skjema for KOLS, kronisk 
hjertesykdom og palliativ behandling. 
 
Førstevalg behandling bør sees i sammenheng med feltet kritisk informasjon. Hvis 
en tilstand inntreffer så ofte at et førstevalg har etablert seg, kan grensegangen mot 
kritisk informasjon viskes ut. For hvert skjema for en bestemt lidelse som innføres i 
kjernejournalen, må det gjennomføres en analyse av om informasjonen er 
nødvendig. Det skal kun være viktig informasjon i kjernejournal. 
 
Førstevalg behandling vil være tilgjengelig i kjernejournal inntil en lege aktivt tar den 
bort, eller ved at det legges inn en tidsfrist for innholdet. Siden den utarbeides 
sammen med lege vil innholdet i praksis være samtykkebasert og den potensielt 
lange oppbevaringstiden anses derfor som mindre problematisk ifht. personvernet.  
 
Teknisk er førstevalg behandling godt egnet til å være lagret distribuert, siden de 
ikke vil endre seg over tid og eierskapet er entydig. Innføring av førstevalg 
behandling vil medføre at en mer dokumentorientert arkitektur må velges. Det 
anbefales sentral eller regional distribusjon slik at fastlegene slipper å etablere 24/7 
drift for sine EPJ-systemer.  
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Struktur avhengig av type informasjon og lidelse (må avklares 
videre) 

 Hvor, når og av hvem opplysningen er registrert 
 

Datakilde Må avklares 
 

5.2.3 Iverksatte kommunale tilbud 

Målbilde for iverksatte kommunale tilbud er at helsepersonell med tjenestelig behov 
skal få tilgang til å se dem.  
 
Målet er å gi mulighet til å få en oversikt over iverksatte vedtak som gjelder for 
pasienten, og hvilke tjenester pasienten mottar med opplysninger som gjør det mulig 
å komme i kontakt med de som har ansvaret for gjennomføring av tjenesten.  
 
Det må utredes nærmere hvilke kommunale tilbud som skal vises i en kjernejournal. 
Trolig vil vedtak om legemiddelhåndtering være særlig aktuelt.  
 
Det foreslås at iverksatte kommunale tilbud bare ligger i kjernejournalen så lenge de 
er aktive og deretter med 6 mnd. historikk.  
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Teknisk er kommunale tilbud og vedtak godt egnet til å være lagret distribuert, siden 
de sjelden vil endre seg over tid og eierskapet er entydig. Det må avklares om 
registerorientert eller dokumentorientert arkitektur passer kommunene best da de 
må tilgjengeliggjøre informasjonen. Det anbefales sentral eller regional distribusjon 
slik at mindre kommuner slipper å etablere 24/7 drift for sine sosialsystemer.  
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Samtykkeregisteringer ved bruk  
 Type oppslag  
 brukDato, klokkeslett 
 Bruker eller helsepersonell navn 
 HPR nr 

Datakilde Kommunalt sosialsystem 
 

5.2.4 Prøvesvar 

Prøvesvar gir en oversikt over status for ulike prøver, samt prøvesvar kan gi 
pasientene et godt verktøy for selv å mestre egen situasjon. Det er imidlertid flere 
forhold som gjør at forprosjektet foreslår at denne funksjonaliteten ikke innføres før 
på lang sikt. Pasienten kan trenge hjelp til å tolke svaret, og støtte til å mestre 
innholdet i svaret om det for eksempel er meget dårlige nyheter. Videre kan slik 
administrasjon av prøver være kostnadsdrivende for helsesektoren. I tillegg kan en 
mer utvidet kjernejournal føre til økt risiko for personvernet, og dermed også økt 
gjennomføringsrisiko  
 
Forprosjektet foreslår at det utredes om prøvesvar skal inkluderes i kjernejournal. 
 

Informasjonsinnhold 
(skisse) 

 Prøvetype 
 Prøvedato 
 Status for analyse av prøve 
 Prøvesvar 

 
Datakilde Må avklares 

 

5.2.5 Tekniske vurderinger 

Kjernejournal er tenkt å bli en integrert del av fagsystemene som helsepersonell 
jobber i til daglig. Ved konsultasjon, innleggelse eller mottakelse vil helsepersonell 
gå inn i sitt fagsystem og se hva som er dokumentert lokalt for deretter å 
sammenligne med det som står i kjernejournalen. Hvis det er forskjeller skal det 
være lett å oppdatere lokalt fagsystem med det som står i kjernejournalen. 
Tilsvarende skal det være enkelt for helsepersonell ved endt konsultasjon eller 
utskriving å oppdatere kjernejournalen med endringer som er gjort i lokalt fagsystem. 
For noen innholdselementer kan dette muligens automatiseres, men for klinisk 
informasjon må trolig en klinisk vurdering gjøres før informasjon tas inn eller ut. Det 
er også juridiske utfordringer ved at journalsystemer oppdateres helt automatisk.  
 
Kjernejournalprosjektet vil lage en løsning som følger DIFI’s prinsipper om 
tjenesteorientert arkitektur og åpne standarder. Selv om målbilde for kjernejournal 
ikke er besluttet, så skisserer følgende figur et foreløpig konseptuelt målbilde basert 
på modellen i figur 1. 
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Figur 2 – Utkast til teknisk målbilde 
 
Figuren viser hvordan fagsystemene øverst henter og oppdaterer informasjon 
gjennom en sentral komponent, kalt en tjenestebuss. Informasjon vil her 
tilgjengeliggjøres gjennom definerte tjenester som er felles for alle aktører. Slik 
sikres det at alle aktørene får en enhetlig måte å utveksle informasjon til og fra 
kjernejournal på. Tjenestebussen kontrollerer sikkerheten og videreformidler 
forespørselen til registeret eller registrene som skal holde på informasjonen, og 
sammenstiller informasjonen før det leveres tilbake til fagsystemene.   
 
Tjenestene nede til venstre er nye tjenester som må etableres med en kjernejournal. 
Tjenestene nede til høyre er tjenester som allerede eksisterer, men som muligens 
må få utvidet hjemmel og kanskje høyere datakvalitet. Legemidler er lagt i begge 
områdene da løsningen vil kunne bygge på eResept, som eksisterer, men noe nytt 
må trolig etableres for intern forordning.   
 
Informasjonen i kjernejournalen kan være sentralisert eller distribuert, og dette må 
vurderes fra informasjonsområde til informasjonsområde. Det er urealistisk med en 
komplett distribuert modell da fastlegekontor og mindre virksomheter ikke kan 
opprettholde 24/7 drift, mens sentralisering kan gi utfordringer ifht. personvern. Et 
viktig kriterium for grad av distribusjon er om ansvaret for innholdet er tydelig avklart 
og om innholdet endrer seg over tid. Hvis ansvaret er tydelig og det er lite endringer 
(eksempelvis med en epikrise), kan innholdet distribueres i større grad enn om 
ansvaret er utydelig. Dvs. at informasjon som mange skal kunne endre relativt ofte 
bør sentraliseres mer for å unngå duplisering, mens informasjon som få skal endre 
sjeldent kan distribueres mer.  
 
En kjernejournal forutsetter flere kritiske komponenter. De viktigste er trolig: 
 En nasjonal integrasjonsløsning (herunder tjenestebuss) 
 En nasjonal sikkerhetsløsning 
 Et stabilt online grensesnitt over norsk helsenett 
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Det må etableres en integrasjonsløsning for å dele dokumenter som for eksempel 
epikrise, helsekort for gravide, prøvesvar, og mer transaksjonsstyrt informasjon som 
for eksempel legemiddeloversikt, vaksiner og kontaktinformasjon med 
helsetjenesten. Løsningen skal ikke være punkt-til-punkt, men minimum bygge på et 
sentralt register om hvor journalinformasjon er lagret. Journalinformasjon vil trolig 
være sentralisert nasjonalt eller distribuert regionalt avhengig av hvilken informasjon 
det er snakk om.  
 
En nasjonal tjenestebuss skal tilby tjenester til aktørene i helsesektoren som er av 
nasjonal interesse. Eksempler på dette kan være oppslag i HPR og folkeregisteret, 
og for kjernejournal vil ”kritisk informasjon” og oppslag i et legemiddelregister være 
de første kliniske tjenestene. Følgende strategiske arkitekturavklaring må gjøres før 
detaljert design eller en evt. anskaffelse påbegynnes: 
 Kan eksisterende tjenestebusser benyttes eller må en ny etableres? DIFI stiller 

krav om at Altinn skal vurderes, men tjenestebussen til Norsk Helsenett og 
Reseptformidleren er også mulige kandidater.  

 
Spesialisttjenesten standardiserer på HL7 og primærhelsetjenestens EPJ-systemer 
er bygget rundt KITH sin standardisering på CEN TC251. Med denne todelte 
innholdsstrategien må tjenestebuss og kjernejournal trolig forholde seg til to 
standarder for legemiddeloversikt, kritisk informasjon og andre tjenester som senere 
kommer. Det er ønskelig å avklare mulighetene for å konsolidere 
innholdsstandardene på sikt, og kjernejournal kan være første steg mot et slikt 
målbilde. Kjernejournal og tjenestebuss vil trolig kunne konvertere mellom de ulike 
standardene slik at merarbeidet på den enkelte aktør blir minst mulig, men uten et 
målbilde er det uklart om dette konverteringsarbeidet vil øke eller minke over tid. 
 
Tilgangsstyring og håndtering av personvernet vil være sentralt for kjernejournalens 
suksess. Sikkerhetsløsningen setter begrensninger for hvor sensitiv informasjon som 
kan være i en kjernejournal, og hvor stor tillit befolkningen og helsepersonell vil ha til 
løsningen. På den andre siden må sikkerheten ikke sette så store begrensninger på 
løsningen at den ikke oppfattes som brukervennlig. Det må derfor tidlig skapes 
enighet om hvordan helsepersonell skal autentiseres og autoriseres mot en 
kjernejournal.  
 
En kjernejournal må være tilgjengelig hele døgnet for helsepersonell og borgere. På 
sikt er det ønskelig at informasjon skal være tilgjengelig sanntid, dvs. at alle 
oppdateres om endringer så snart det skjer. For å oppnå dette må alle aktører ha et 
stabilt norsk helsenett der de kan spørre og oppdatere kjernejournalen hele døgnet.  
 
For å understøtte rask innføring av tjenestebuss kan det være hensiktsmessig at den 
etableres som en del av kjernejournal eller helseportal på kort sikt.  Over tid kan det 
tilgjengeliggjøres flere tjenester for helsesektoren ved hjelp av tjenestebussen. 
 
Prosjektet anbefaler at det settes av midler til videre utredning av disse områdene i 
2011.  
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6  Inn før ing  av  k je rne journa l  

Det er flere kriterier som skal være oppfylt for at et kjernejournalprosjekt skal settes i 
gang og gjennomføres med suksess. Vi må sikre at disse til dels motstridende 
prinsippene balanseres i prosjektets løsningsforslag og innføringsstrategi. Hvis ett 
eller flere av disse kriteriene ikke er oppfylt bør nasjonal innføring av kjernejournal 
utsettes i påvente av at løsningen forbedres. 
 
 Nytteverdi for brukerne - Kjernejournalen må oppleves som nyttig i de aktuelle 

behandlingssituasjonene, men også aktørene som skal bidra med informasjon 
til kjernejournalen må ha nytte av den. 

 
 Pålitelighet og tillit til data - Informasjon som ligger i kjernejournalen må være 

pålitelig, ellers mister brukerne raskt tillit til løsningen. 
 

 Rask tilgang til kritisk info - De aktuelle behandlingssituasjonene (herunder 
akuttsituasjoner) tilsier at informasjon må være raskt tilgjengelig når man har 
behov. 

 
 Utbredelse/kritisk masse – For at kjernejournalen skal være hensiktsmessig i 

bruk bør den dekke hoveddelen av befolkningen fra oppstart. Dette gjelder 
antall registrerte borgere i kjernejournal, den informasjonen som er registrert 
per borger.  

 
 Ivaretakelse av borgers rett til innsyn i egne opplysninger og personvern – For 

at kjernejournal skal ha tillit i befolkningen må borgerne ha tillit til at informasjon 
om dem ikke skal komme på avveie. Dette skal blant annet ivaretas gjennom 
gode sikkerhetsløsninger, mulighet for borger til innsyn i egne opplysninger i 
kjernejournal, samt gjennom at borger kan reservere seg fra løsningen.  

 

6.1.1 Viktige momenter i innføringen 

Innføring av første versjon av kjernejournal som foreslått må koordineres innføringen 
av eResept og (først og fremst avhengig av innføring av oppgradert versjon av 
apoteksystemet Farmapro) med Medikasjonstjenesten. Populering av 
legemiddeloversikten forutsetter utleveringsmeldinger på apotekene, og da må 
kjernejournal først piloteres, og siden innføres samordnet med innføringen av 
eResept. 
 
Kommunikasjon til borgere om løsningen vil, uavhengig av om det velges en modell 
basert på samtykke eller reservasjonsrett, være svært viktig før kjernejournal 
opprettes og innsamling av data og populering starter. Borgerne må bli informert om 
hvilken informasjon som sammenstilles, hvem som skal bruke informasjonen, 
hvilken gevinst dette har for borgeren samt hvordan borgerens rettigheter – og 
spesielt informasjonssikkerheten og personvern ivaretas. 
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Opplæring av helsepersonell før pilotering og innføring vil også være viktig, slik at 
alle som skal bruke løsningen vet hvilke data de kan få tilgang til gjennom 
kjernejournal. I første versjon inneholder f.eks legemiddeloversikten verken 
doseendringer eller seponeringer, noe brukerne må være klar over. Helsepersonell 
må også opplæres i hvilke tiltak som gjennomføres for å hindre snoking, herunder 
hvilke sanksjoner som gjelder. 
 
Prosjektet har ikke foreslått hvem som bør være databehandlingsansvarlig for 
kjernejournal, men foreslår at det skal være en nasjonal databehandlingsansvarlig. 
 
Innføringsløpet til kjernejournal vil kunne skape usikkerhet til komplettheten og 
riktigheten i legemiddeloversikten. ”Hvilke apotek, sykehus, sykehjem, fastleger er 
tilkoblet og hvem kan seponere og gjøre doseendringer akkurat nå?” vil være 
spørsmål som går igjen. En grafisk fremstilling av dette bør trolig gjøres tilgjengelig 
for å redusere denne usikkerheten.  
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7  F ramdr i f t sp lan ,  u tv i k l i ngs -  og  inn før ingskos tnader  
fo r  rea l i se r ing  av  k je rne journa l  

Forprosjektet foreslår at det videre arbeidet faseinndeles, og at en i første omgang 
prioriterer arbeidet med å realisere første versjon av kjernejournal. 

7.1 Første versjon 

Første versjon av kjernejournalprosjektet skal i hovedsak tilgjengliggjøre informasjon 
som allerede foreligger i sentrale registre. Under presenteres kostnadsestimater for 
realisering av første fase i årene 2011 til 2013. Estimatene er utarbeidet basert på 
løsningsbeskrivelsen i denne rapporten, og nedbryting av hver hovedaktivitet i 
underaktiviteter. Hver underaktivitet er omfanget av arbeidet estimert basert på 
erfaring fra andre tilsvarende prosjekter. Estimatene er usikre, og det er derfor lagt 
inn en risikomargin på 15% for 2011 og 30% for 2012. 

7.1.1 2011 

I 2011 foreslår prosjektet at Helsedirektoratet etablerer et hovedprosjekt som 
arbeider for å kunne starte utvikling av kjernejournal i 2012. Viktige aktiviteter som 
må gjennomføres for å forberede oppstart av et utviklingsprosjekt er: 
 
Forankre forprosjektets forslag i relevante miljøer. Prosjektet må koordinere 
høringsrunder, og delta med informasjon på relevante møteplasser. Her må innspill 
samles inn og dokumenteres. Videre må prosjektet vurdere behov for justeringer av 
forslaget til kjernejournal, og prioriteringene prosjektet foreslår å gjøre må forklares. 
Aktiviteten er estimert til 30 dagsverk, hvorav 5 konsulentdagsverk. 
 
Detaljering av løsning: Prosjektet foreslår å utrede 4 spesifikke områder: Nasjonal 
integrasjonsløsning, nasjonal sikkerhetsløsning, nasjonal legemiddeloversikt og 
kritisk informasjon. Prosjektet foreslår at kjernejournalprosjektet skal gjennomføre 
dette, og regner med at det vil gjennomføres ved å ha 4-8 heldags arbeidsmøter pr 
område. Mellom arbeidsmøtene vil prosjektet arbeide med å dokumentere, samt å 
forberede videre arbeid i utredningen. Aktiviteten er estimert til 1360 dagsverk, 
hvorav 500 konsulentdagsverk. 
 
Beskrive utvalgte arbeidsprosesser og løsninger: For å sikre at løsningen som 
skal etableres understøtter behovene til brukerne må utvalgte arbeidsprosesser 
beskrives på et detaljert nivå. Prosjektet foreslår å fokusere på arbeidsprosessene til 
brukerne som adresseres i første fase: akuttmedisinsk kjede, fastlegen og borgeren. 
Aktiviteten er estimert til 210 dagsverk, hvorav 70 konsulentdagsverk. 
 
Jussløp: Helsedirektoratet vil videreføre arbeid med lov og forskrift. Aktiviteten er 
estimert til 150 dagsverk, hvorav ingen konsulentdagsverk. 
 
Støtte til sektorens konsekvensutredninger: For å avklare hvordan innføring av 
kjernejournal vil påvirke aktørene som skal innføre løsningen, anbefaler prosjektet at 



 
 

42 

det gjennomføres konsekvensutredninger. Prosjektet planlegger å bidra med støtte 
til disse utredningene. Aktiviteten er estimert til 210 dagsverk, hvorav ingen 
konsulentdagsverk. 
 
Anskaffelsesløp: For å kunne starte et hovedprosjekt for å innføre kjernejournal 
tidlig i 2012, må store deler av anskaffelsen gjennomføres i 2011. Prosjektet må 
planlegge anskaffelsesløpet, spesifisere behov og krav for både integrasjons- og 
sikkerhetsløsning og kjernejournalregisteret. Prosjektet må også gjennomføre 
anskaffelsene. Aktiviteten er estimert til 215 dagsverk, hvorav 170 
konsulentdagsverk. 
 
Programkontor: Innføring av kjernejournal blir en viktig aktivitet. Det er mange 
parter som skal koordineres, i tillegg til at prosjekter og tiltak kjernejournal er 
avhengig av må følges opp. Aktiviteten er estimert til 660 dagsverk, hvorav 185 
konsulentdagsverk. 
 
Totalt estimerer prosjektet at det vil være behov for 930 konsulentdagsverk, og 2700 
dagsverk totalt i 2011. 
 

7.1.2 2012 

Gjennomføring av aktivitetene i 2011 som beskrevet over legger til rette for et 
utviklingsprosjekt i 2012. Utviklingsprosjektet vil særlig fokusere på å etablere en 
tjenestebuss, en nasjonal sikkerhetsløsning og et kjernejournalregister for tjenester 
som må etableres med kjernejournal.  
 
Hovedaktiviteter for første versjon av kjernejournal vil i 2012 være: 
 
Anskaffelsesløp: Ferdigstilling av anskaffelsen, samt kontraktsoppfølging. 
Aktiviteten er estimert til 80 dagsverk, hvorav 20 konsulentdagsverk. 
 
Programkontor: Programkontoret videreføres. Programkontoret vil også i 2012 ha 
ansvar for prosjektstyring, herunder planlegging og risikovurdering. I tillegg må 
arbeidet med å koordinere tiltak og aktører videreføres, og prosjekter og tiltak 
kjernejournal er avhengig av må følges opp. Aktiviteten er estimert til 1060 dagsverk, 
hvorav 400 konsulentdagsverk. 
 
Informasjons og kommunikasjonsarbeid: Aktiviteten er estimert til 350 dagsverk, 
hvorav 50 konsulentdagsverk. 
 
Tjenestebuss/integrasjonsløsning: Integrasjonsløsningen skal legge til rette for at 
brukerne av kjernejournal får tilgang til sammenstilt informasjon, og håndterer blant 
annet innsamling og utlevering av data, filtrering av data og har en viktig funksjon for 
sikkerheten i løsningen. Det skal etableres utviklings-, test og produksjonsmiljø, 
herunder anskaffelser av software og hardware, og gjennomføres design, utvikling 
og test av integrasjonsløsningen. Aktiviteten er estimert til 960 dagsverk, hvorav 960 
konsulentdagsverk. 
 
Nasjonal sikkerhetsløsning: Sikkerhetsløsningen skal sørge for at informasjonen i 
kjernejournal kan samles inn, lagres og sammenstilles uten at uvedkommende får 
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tilgang til informasjonen. Det må også etableres en løsning for håndtering av 
tilgangsstyring. Det skal etableres utviklings-, test og produksjonsmiljø, herunder 
anskaffelser av software og hardware, og gjennomføres design, utvikling og test av 
sikkerhetsløsningen. Videre må det gjennomføres penetrasjonstesting. Aktiviteten er 
estimert til 1160 dagsverk, hvorav 1160 konsulentdagsverk. 
 
Kjernejournaltjenester: For kjernejournal skal det etableres flere nye tjenester, i 
første fase et register over kritisk informasjon, et nasjonalt legemiddelregister (i 
samarbeid med medikasjonstjenesteprosjektet og eResept), register over kontakter 
med spesialisthelsetjenesten (trolig i samarbeid med NPR) samt register over 
reservasjoner fra kjernejournal. Det skal etableres utviklings-, test og 
produksjonsmiljø, herunder anskaffelser av software og hardware, og gjennomføres 
design, utvikling og test av kjernejournaltjenestene. Aktiviteten er estimert til 560 
dagsverk, hvorav 560 konsulentdagsverk. 
 
Klargjøring av eksterne datakilder: Kjernejournal vil benytte flere eksterne 
datakilder for å gi brukerne informasjonen de trenger. I første fase gjelder dette 
særlig NPR, HPR, fastlegeregisteret, folkeregisteret, og reseptformidleren. 
Kjernejournalprosjektet må bistå i arbeidet med å gjøre disse datakildene klare for 
kjernejournal. Aktiviteten er estimert til 420 dagsverk, hvorav 420 
konsulentdagsverk. 
 
Portal: Informasjonselementene i kjernejournal skal i første fase vises gjennom en 
portal. I 2012 skal denne portalen designes, utvikles og testes. Aktiviteten er estimert 
til 480 dagsverk, hvorav 480 konsulentdagsverk. 
 
Verdikjedetest: Etter at alle komponenter er ferdig utviklet og testet, skal helheten 
og samspillet mellom enkeltkomponentene testes. Aktiviteten er estimert til 330 
dagsverk, hvorav 150 konsulentdagsverk. 
 
Pilot: I 2012 skal gjennomføring av pilot planlegges. Det skal mobiliseres i 
pilotkommune(r), og borgere og helsepersonell skal informeres godt. Brukerne av 
løsningen som skal piloteres skal få opplæring. Aktiviteten er estimert til 570 
dagsverk, hvorav 190 konsulentdagsverk. 
 
Etablere administrasjonsløsninger: I 2012 må det etableres organisasjon for å 
administrere løsningen, samt for håndtering av teknisk og funksjonell forvaltning. 
Videre må det utvikles systemstøtte, slik at administrator av løsningen kan håndtere 
brukerne og deres bruk av kjernejournal. En viktig funksjon som må etableres er et 
varslings og kontrollorgan, som både skal gjennomføre stikkprøver, regelbaserte 
kontroller og motta og følge opp henvendelser fra borgerne. 
 

7.1.3 2013 

Fokus i 2013 vil være gjennomføring av pilot, evaluering av pilot og innføring av 
løsningen hvis evalueringen og andre forhold tilsier dette. Viktige aktiviteter vil være: 
 
Pilot: Det planlegges med oppstart av pilot i 2013. Piloten skal gjennomføres og 
evalueres, noe som vil stille krav til deltakelse fra sektoren i det geografiske området 
som utpekes som pilot. Aktiviteten er estimert til 1620 dagsverk, hvorav 240 
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konsulentdagsverk. 
 
Nasjonal bredding: Om evalueringen av piloten tilsier nasjonal bredding, vil dette 
starte i 2013. Det er estimert at det må brukes ca 1200 dagsverk fra eksterne 
konsulenter, i tillegg til at hver kommune, helseforetak og legekontor vil måtte bruke 
henholdsvis 20, 40 og to dagsverk av egne ressurser. 
 

7.2 Andre versjon 

Realiseringen av andre fase av kjernejournal, som forprosjektet foreslår at skal 
inneholde blant annet epikriser, førstevalg behandling og en forbedret funksjonalitet 
for legemiddeloversikt vil gjennomføres i parallell med første fase i 2011. Det er 
særlig koordinering av standardiseringsaktiviteter knyttet til kritisk informasjon og 
epikriser som vil være fokus. For 2011 vil dette håndteres av programkontoret. 
Forprosjektet har ikke inkludert ytterligere estimater for andre fase. 
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8  Forven te te  gev ins te r  f ra  fo res lå t t  løsn ing  fo r  
k je rne journa l  

Våren 2010 ble det gjennomført en analyse av samfunnsøkonomisk nytte ved 
innføring av kjernejournal. Analysen har estimert innføringskostnadene for 
kjernejournal, og veid disse opp mot effektene av å innføre kjernejournal. Den 
samfunnsøkonomiske analysen deler effektene av å innføre kjernejournal i prissatte 
og ikke prissatte effekter. Analysen baserer seg på en løsning med innhold 
tilsvarende forslaget fra forprosjektet. Forskjellen er at det er forutsatt en løsning i de 
samfunnsøkonomiske analysene som ikke tilgjengeliggjør informasjonen gjennom 
en portal. Forprosjektet tror dette vil redusere antall oppslag i kjernejournal. Dette 
kan øke samfunnsøkonomisk kostnad og tilsvarende redusere gevinst av 
kjernejournal i første versjon. 
 
De prissatte effektene kan kategoriseres i to hovedkategorier, der den første er for 
situasjoner med stor usikkerhet der tilgang til relevant informasjon kan redusere 
usikkerhet og gjennom dette gi økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet, samt 
færre innleggelser på sykehus. Den andre kategorien er situasjoner hvor det i dag 
brukes mye tid til leting etter informasjon, dobbeltsjekking av legemiddellisten og 
andre forhold. For disse situasjonene kan kjernejournal føre til redusert tidsbruk.  
 
Tabellen under er hentet fra sluttrapport fra samfunnsøkonomisk analyse, og viser 
en oppsummering av de prissatte effektene av innføring av kjernejournal5. Tabellen 
viser netto nåverdi for prissatte effekter, basert på en utrednings- og utviklingsfase 
fram til og med 2013. Deretter er det forutsatt 15 års drift av løsningen.  
 
Analyseresultatene som presenteres i tabellen peker på at det er stort potensial for 
gevinst av løsningen gjennom tidsbesparelser hos legesekretær, sykehjem, 
hjemmetjeneste samt for leger og sykepleiere i legevakt og sykehus. Videre er det 
potensial for gevinst av løsningen gjennom bedre beslutninger, og slik sparte 
rekonsultasjoner og sparte innleggelser. Den samfunnsøkonomiske analysen peker 
også på en samfunnsøkonomisk gevinst fra en økning i antall leveår. Det beste 
anslaget til den samfunnsøkonomiske analysen er at det gir en positiv 
samfunnsøkonomisk verdi å innføre kjernejournal. Det er imidlertid stor usikkerhet 
knyttet til estimatene. 
 

                                            
5 Samfunnsøkonomisk analyse av nasjonal kjernejournal. Rapport før forprosjekt, mars 2010 utarbeidet av Oslo Economics for Helsedirektoratet 
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Differanse i forhold til basisalternativet 
Nettonåverdi (i millioner kroner)

Min (dårligst utfall) Beste anslag
Maks (gunstigste 

utfall)
Sentral prosjektorganisasjon
Utredning -50 000 000 -30 000 000 -20 000 000
Utvikling og pilotering -925 030 344 -231 257 586 -92 503 034
Programvare/teknisk infrastruktur -90 677 629 -36 271 051 -9 067 763
Opplæring/informasjon -17 438 005 -8 719 003 -4 359 501
Drift og vedlikehold -621 530 902 -310 765 451 -51 794 242

Fastleger
Endret tidsbruk leger -471 776 726 0 471 776 726
Endret tidsbruk legesekretærer 0 245 110 778 490 221 556
Sparte rekonsultasjoner 1 417 997 14 179 969 42 539 906
Opplæring fastleger -2 204 123 -1 102 062 0
Opplæring legesekretærer -1 912 310 -956 155 0
Tidstakst informasjonsarbeid -670 692 519 -472 838 226 -167 673 130
Programvare/teknisk infrastruktur -17 096 084 -6 838 434 -1 709 608
Drift og vedlikehold -38 016 177 -19 008 088 -3 801 618

PLO
Tidsbesparelse  - sykehjem 0 104 014 514 416 058 057
Tidsbesparelse  - hjemmesykepleie 0 208 029 028 832 116 114
Opplæringskostnad -43 947 622 -21 973 811 -5 493 453
Programvare/teknisk infrastruktur -36 414 659 -14 565 863 -3 641 466
Drift og vedlikehold -88 257 388 -44 128 694 -8 825 739

Legevakt
Tidsgevinst - leger 0 47 744 874 162 959 253
Tidsgevinst - sykepleiere 0 58 101 858 232 407 430
Opplæring sykepleiere -5 532 139 -2 766 070 -691 517
Programvare/teknisk infrastruktur -94 028 461 -9 402 846 -940 285
Drift og vedlikehold -113 947 332 -22 789 466 -1 139 473

Sykehus
Tidsbesparelser leger 14 387 044 71 935 218 107 902 828
Tidsbesparelser sykepleiere 6 862 944 34 314 718 51 472 076
Sparte innleggelser pga færre legemiddelfeil -200 801 096 200 801 096 2 008 010 961
Sparte innleggelser pga bedre informasjonsgrunnlag på andre områder -40 160 219 40 160 219 401 602 192
Opplæring leger -6 176 228 -3 088 114 0
Opplæring sykepleiere -46 933 933 -23 466 967 -11 733 483
Programvare/teknisk infrastruktur -145 521 865 -58 208 746 -14 552 187
Drift og vedlikehold -176 349 035 -70 539 614 -17 634 903

Leveårseffekt
Sparte leveår pga færre legemiddelrelaterte feil 0 1 145 187 612 13 087 858 427

Endret skattefinansieringskostnad -776 355 363 -72 858 795 960 301 140

Netto nåverdi av tiltaket -4 658 132 176 708 034 843 18 849 665 264  
 
Når det gjelder kostnader knyttet til utvikling, innføring og forvaltning er forprosjektets 
foreløpige estimater er noe lavere enn den samfunnsøkonomiske analysen. Dette 
kan tyde på at det er mulig å etablere en begrenset versjon av kjernejournal til en 
lavere kostnad enn det som er lagt til grunn i den samfunnsøkonomiske analysen. 
 
I tillegg til de prissatte effektene har den samfunnsøkonomiske analysen satt opp en 
oversikt over ikke prissatte effekter. Under er de ikke prissatte effektene 
oppsummert. Som det framgår av oversikten er det flere ikke prissatte effekter som 
taler for en innføring av kjernejournal. Gevinstene knytter seg særlig til økt 
pasientsikkerhet og behandlingskvalitet som kan oppnås gjennom bedre tilgang til 
informasjon for behandlende lege. 
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Effekter Betydning Omfang Konsekvens 

 Vurdering av 
effektens 
samfunnsverdi 

I hvilken grad 
effekten blir påvirket 
av Innføring av 
kjernejournal 

 

Færre ikke-fatale bivirkninger på 
grunn av legemiddelbruk og dermed 
bedre livskvalitet for pasientene (i 
tillegg til vunne leveår som 
prissettes).  

Stor Middels positivt ++++ 

Færre ikke-fatale episoder der 
manglende informasjon (ikke 
legemiddelrelatert) påvirker 
behandlingsutfallet negativt. Dette gir 
bedre livskvalitet for pasientene (i 
tillegg til vunne leveår som 
prissettes). 

Stor Middels positivt ++++ 

Økt trygghet for pasient og behandler Middels Lite positivt ++ 

Økt trygghet for annet helsepersonell 
i behandlingskjeden  

Liten Lite positivt + 

En infrastruktur som kan benyttes i 
senere tiltak og legge til rette for nye 
behandlingsformer, arbeidsmetoder 
og samarbeidsmetoder 

Middels Lite positivt ++ 

Pasienten får større innflytelse på 
behandlingen og mindre belastning  

Middels Lite positivt ++ 

Risiko for lekkasje av sensitive 
opplysninger 

Middels Middels negativt --- 

 
Forfatterne av den samfunnsøkonomiske analysen konkluderer analysen med at: 
”Samlet sett fremstår Kjernejournal som et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak, 
beheftet med betydelig usikkerhet. Tiltaket har et svært stort positivt potensial, men 
også en potensiell nedside hvis løsningsutviklingen blir for kostbar og/eller de 
forventede effektene ikke blir realisert. Det en utfordring at kostnader og gevinster 
for de ulike aktørene i Kjernejournal-prosjektet kan bli ulikt fordelt, og dermed kan 
kreve reguleringer eller avbøtende tiltak i form av kompensasjon hvis aktørene skal 
ha incentiver til å ta ordningen i bruk som forutsatt.” 
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9  S ty r ingsmode l l  og  f inans ie r ing  av  k je rne journa l  

Forprosjektet foreslår at styringsmodellen som er etablert i forprosjektet videreføres. 
I denne modellen er prosjektet bestilt av departementet. Prosjektet eies av 
Helsedirektoratet ved divisjon for eHelse og IT. Alle beslutninger og leveranser 
forankres i eHelsegruppen og denne gruppens saksforberedende organer. 
Helsedirektoratet vil rapportere til departementet minimum 4 ganger pr år, og vil ut 
over dette rapportere ved behov. Helsedirektoratet vil også videreføre løpende 
dialog med departementet for å sikre ønsket retning og framdrift i prosjektet. I tillegg 
til eHelsegruppen er aktørene i sektoren representert i prosjektets referansegrupper, 
og arbeidet i referansegruppene vil videreføres. 
 
Helsedirektoratet har ansvaret for det juridiske arbeidet som er en forutsetning for 
etablering av kjernejournal, samt en tett dialog med departementet knyttet til 
arbeidet.  
 
Som ansvarlig for å levere kjernejournal må Helsedirektoratet sikre prioritet mellom 
de ulike aktørenes behov, og sørge for at disse dekkes i en rekkefølge som er 
hensiktsmessig for kjernejournalprosjektet som helhet. Dette innebærer blant annet 
at Helsedirektoratet må legge til rette for god prioritering mellom brukergrupper, 
innholdselementer og regioner. Helsedirektoratet ønsker å gjennomføre en åpen 
prosess, slik at aktørene får reell innflytelse og i størst mulig grad er enige i 
begrunnelsene for beslutninger om prioritering. Erfaringer fra blant annet 
forprosjektet viser at dette kan gjennomføres i praksis. 
 
En svakhet med denne styringsmodellen er at Helsedirektoratet ikke eier kravene til 
kjernejournal, og heller ikke skal bruke løsningen når denne er innført. Modellen 
bygger derfor på at Helsedirektoratet er i stand til å forstå sektorens behov når det 
gjelder kjernejournal, og at sektoren har tillit til at Helsedirektoratet vil ta hensyn til de 
ulike aktørers behov.  
 
Det kan tenkes at styringsmodellen endres når kjernejournalprosjektet blir mer 
omfattende og skal innføres i større deler av helsetjenesten.  
 
Vi legger til grunn at det sentrale prosjektet for utvikling og innføring av kjernejournal 
som beskrevet i denne rapporten i all hovedsak er sentralt finansiert. Ettersom 
løsningen blir mer kompleks, kan det tenkes at det påløper kostnader til 
implementering som de enkelte aktører kan dekke. Prosjektets estimater tyder på at 
kostnadene vil være store i 2012 og 2013, siden første fase av løsningen skal 
utvikles og innføres i denne perioden.  
  
Aktørene må selv finansiere lokale tilpasninger, og avgi ressurser til prosjektet for 
innspill. Brukerne av løsningen vil heller ikke frikjøpes for å delta på kurs og andre 
opplæringsaktiviteter.  
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10  Jur id iske  fo rho ld  kny t te t  t i l  rea l i se r ingen  av  
k je rne journa l  

Etablering av en nasjonal kjernejournalløsning reiser en rekke 
personvernproblemstillinger. De mest grunnleggende personvernproblemstillingene 
omkring etablering av en nasjonal kjernejournal som må avklares på et tidlig 
tidspunkt i utformingen av løsningen dreier seg om:  
 Avklare grunnlaget for å behandle helse- og personopplysningene i en nasjonal 

kjernejournal. Vurdere om registrerte skal bygges på samtykke eller 
reservasjonsrett.  

 Angi hvilket formål en nasjonal kjernejournal skal ha. Hvilke behov skal 
registret dekke? Opplysningene som innsamles må ha relevans for formålet.   

 Avklare ansvarsforhold. Hvem skal være databehandlingsansvarlig?  
 
Andre personvernproblemstillinger som det må være fokus på ved utformingen av 
løsningen: 
 Hvordan ivareta den registrertes rettigheter. 
 Lagringstid. 
 Sikring av opplysningene i løsningen (krav til informasjonssikkerhet). Særlig om 

tilgangsstyring.    
 

10.1 Behov for lov- og forskriftsendringer ved etablering av en nasjonal 
kjernejournal – om det rettslige grunnlaget for løsningen 

Den sentrale kjernejournalløsningen er planlagt etablert som et personidentifisert 
register med et utvalg helseopplysninger som skal være tilgjengelige så lenge det er 
bruk for opplysningene, se omtale av lagringstid. De utvalgte helseopplysningene er 
opplysninger som allerede finnes andre steder bl.a. i pasientjournalen. Den 
foreløpige arbeidshypotesen er at relevant helsepersonell med tjenstlig behov gis 
tilgang til registret.  
 
Kjernejournalen kan få tilgang til kildeopplysninger på ulike måter, og dette får 
betydning for det juridiske arbeidet. (Se punkt 11.1.2).  

1. Dobbeltlagring: helseopplysninger, for eksempel opplysninger om resepter 
lagres både i kjernejournalen som et nasjonalt helseregister, og for eksempel i 
Reseptformidleren som et annet sentralt helseregister.  

2. Distribuert lagring: de aktuelle registrene, herunder Reseptformidleren, Norsk 
pasientregister etc, pålegges å tilgjengeliggjøre utvalgte opplysninger for 
kjernejournalen.  

3. En kombinasjon av alternativene ovenfor. 
 
Direktoratet er av den oppfatning at ingen av disse modellene vil kunne realiseres 
innenfor gjeldende regelverk.  
 
10.1.1 Hjemmel/rettslig grunnlag for en nasjonal kjernejournal 
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Den nasjonale kjernejournalløsningen er tenkt å skulle inneholde en rekke helse- og 
personopplysninger om pasienten. Det lagres også opplysninger om helsepersonell.  
 
Nasjonal kjernejournal vil innebære systematisk lagring/sammenstilling av 
helseopplysninger om den enkelte pasient slik at disse kan finnes igjen, og vil derfor 
være å anse som helseregister ihht helseregisterloven § 2 nr. 6. Registrering av 
helseopplysninger i kjernejournalen, samt den videre bruk av disse, vil innbære 
behandling av helseopplysninger som omfattes av loven, jf. helseregisterloven § 2 
nr. 5.  
 
For å behandle helse- og personopplysninger krever helseregisterloven (og 
personopplysningsloven) at det skal foreligge et rettslig grunnlag (samtykke, lov, 
konsesjon mv.), jf. helseregisterloven § 5. Dette må foreligge før oppstart av 
behandlingen av helse- og personopplysningene i kjernejournalløsningen.   
 
Det kan tenkes flere hjemmelsgrunnlag for kjernejournalløsningen: 
 
 Løsningen kan være et sentralt helseregister, jf. helseregisterloven § 8  
 Løsningen kan etableres som et sentralt virksomhetsovergripende 

behandlingsrette helseregister, se helseregisterloven § 6a 
 Det kan tenkes etablert en egen lov om kjernejournal  

 
Under drøftes valg av hjemmel i helseregisterloven:  
 
En mulighet er å anse en nasjonal kjernejournal som et sentralt helseregister, jf. 
helseregisterloven § 8. Hva som menes med et sentralt helseregister er ikke definert 
i helseregisterloven. Det fremgår av forarbeidene til § 8 at sentrale helseregistre 
refererer til helseregistre som den sentrale helseforvaltningen etablerer for å ivareta 
landsomfattende oppgaver, jf. Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) s. 188 flg. Det er i så fall 
behov for endring i helseregisterloven ved at kjernejournalløsningen blir tatt med på 
listen over sentrale helseregistre i § 8. Det må etableres en tilhørende forskrift.  
 
Departementet har tidligere omtalt kjernejournalløsingen som et nasjonalt 
virksomhetsovergripende behandlingsrettet regisiter. Behandlingsrettet helseregister 
er definert i helseregisterloven § 2 nr 7, og omfatter pasientjournal- og 
informasjonssystem eller annet helseregister (pasientadministrative systemer), som 
har til formål å gi grunnlag for handlinger som innebærer at det ytes helsehjelp til 
den enkelte pasient, og som utføres av helsepersonell. I tillegg vil administrasjon av 
slike handlinger omfattes. Helseregisterloven har i dag ikke regler om etablering av 
sentrale virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre. Tolkning av §§ 
6 og 13 i helseregisterloven gjør at man indirekte har et forbud mot etablering av 
slike registre. Ny § 6 a i helseregisterloven gir ikke hjemmel for å etablere sentrale 
behandlingsrettede helseregistre, jf. 3. ledd siste punktum. I forbindelse med 
lovendringen fremgår av Inst. O. nr. 110 (2008-2009) på side 11 at ”Flertallet er enig 
i at sentrale behandlingsrettede helseregistre utredes nærmere, jf. Samspill 2.0 – 
Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren 2008-2013, 
og deretter forelegges for Stortinget.”. For å etablere et sentralt behandlingsrettet 
helseregister vil helseregisterloven måtte endres. Det vil i så fall trolig måtte vedtas 
en ny § 6 bokstav (?)/endre § 6a. Nærmere bestemmelser om hvilke formål registrert 
skal ha/hvilke behov registrert skal dekke, databehandlingsansvaret etc. kan 
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fastsettes i forskrift i medhold av den nye lovbestemmelsen.  
 
I tillegg uttaler departementet i Ot. prp. nr. 51 2008-2009 at ”en forskjell på 
helseregistre etablert med hjemmel i helseregisterloven § 8 tredje ledd og et 
behandlingsrettet helseregister, som hjemles i § 6 a, er formålet med registeret. 
Behandlingsrettede helseregistre etter helseregisterloven § 6 a vil ha helsehjelp til 
pasienten som formål. Departementet mener at det er en viktig forskjell mellom 
registre hvor helseopplysninger skal benyttes til helsehjelp til den pasienten 
opplysningene gjelder, og helseregistre hvor helseopplysningene skal benyttes til 
forskning som ikke kommer den enkelte registrerte direkte til gode.” 
 
På den bakgrunn mener direktoratet at hovedprosjektet bør jobbe mot et lovforslag 
som innebærer en ny bestemmelse som regulerer nasjonal behandlingsrettet 
helseregister, eventuelt en endring av helseregisterloven § 6a. En egen 
lovbestemmelse som regulerer sentrale behandlingsrettede helseregistre vil være en 
naturlig følge av de nye bestemmelsene §§ 6a og 6b. Regulering i egen 
lovbestemmelse innebærer også at sentrale personvernspørsmål vil kunne reguleres 
direkte i lovteksten. 
 
I det følgende legger direktoratet til grunn at de premisser, prinsipper og 
avgresninger som følger av helseregisterloven § 6a også kommer til å gjelde for et 
nasjonalt register, ettersom et eventuelt regionalt register etter § 6a var ment som en 
pilot av det nasjonale registeret.  
 
Ved etableringen av et slikt register med kjerneopplysninger må en avveie formålet 
dette registret skal ivareta mot personvernulempene det representerer for den 
enkelte registrerte. Dette blir en viktig diskusjon i forbindelse med lovendringen. Det 
må godtgjøres at nytteverdien av kjernejournalløsningen overstiger de 
personvernmessige ulempene ved registret.  
 
For at helsepersonell skal pålegges å sende inn helseopplysninger til en nasjonal 
kjernejournalløsning uten hinder av taushetsplikten, vil videre helseregisterloven § 9 
trolig måtte endres.  
 
10.1.2 Hjemmel/rettslig grunnlag for en meldingsformidler/tjenestebuss 
Det er foreslått å etablere en tjenestebuss/meldingsformidler som formidler 
informasjon mellom aktuelle fagsystemer herunder nasjonal kjernejournal. 
Tjenestebussen kontrollerer sikkerheten og videreformidler forespørselen til 
registeret eller registrene som skal holde på informasjonen, og sammenstiller 
informasjonen før det leveres tilbake til fagsystemene.  
 
Hovedprosjektet må foreta nødvendige avklaringer omkring det rettslige grunnlaget 
for denne. Det må avklares hvilke tjenester denne skal tilby, og hvilke person- og 
helseopplysninger som behandles her. Er den et ”eget” helseregister, med behov for 
”eget” hjemmelsgrunnlag? Eller kan en slik meldingsformidler i mindre skala anses 
som en del av kjernejournalen, og er dermed ikke et eget register. Dette dersom 
behandlingen omfattes av formålet med kjernejournalløsningen, og kun ivaretar 
plikter som den databehandlingsansvarlige er pålagt.  
 
10.1.3. Innhenting av kildeopplysninger 
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For innsamling av kildeopplysningene kreves også at det skal foreligge et rettslig 
grunnlag (samtykke, lov, konsesjon mv.), jf. helseregisterloven § 5. Kjernejournalen 
må ha hjemmel til å motta/samle inn opplysningene, og kilderegistrene må ha 
hjemmel til å utlevere informasjonen til kjernejournalen.  
 
Direktoratet ved forprosjektet har foreslått ulike modeller for innhenting/utlevering av 
informasjon fra aktuelle helseregistre til kjernejournalen. Se omtale under ingressen 
til punkt 1. 
 
Når det gjelder alternativ 2, skal aktuelle registrene herunder Reseptformidleren, 
Norsk pasientregister etc pålegges å sende utvalgte meldinger til kjernejournalen. 
Forholdet til samtlige registre det skal innhentes opplysninger fra må vurderes. 
Under ser vi på forholdet til to av de mest sentrale registrene det skal innhentes 
informasjon fra. 
 
Forholdet til NPR 
Kjernejournalløsningen kan baseres på å få tilgang til utvalgte opplysninger fra 
Norsk pasientregister (NPR). 
 
NPRs formål er, jf forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling 
av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) § 1-2: 
 

”Norsk pasientregister har til hovedformål å danne grunnlag for 
administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester, herunder den 
aktivitetsbaserte finansieringen.  
 
       I tillegg har Norsk pasientregister til formål å:  
 
a) bidra til medisinsk og helsefaglig forskning, herunder forskning som kan gi viten 
om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, og sykdommers årsaker, 
utbredelse og forløp og forebyggende tiltak,   
b) danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og 
kvalitetsregistre,   
c) bidra til kunnskap som grunnlag for forebygging av ulykker og skader.”   

 
Forarbeidene til lovendring (helseregisterloven § 8) – Ot.prp. nr. 49 (2005-2006) – 
omtale av formål til NPR tilsvarer momentene som er referert i § 1-2 ovenfor.  
 
Utlevering av data fra NPR kan ikke skje i strid med registerets formål. Bruk av NPR 
som kilde til et behandlingsrettet helseregister er ikke forenelig med NPRs formål.  
 
Dersom NPR skal brukes direkte som kilde til data for kjernejournalen, må 
regelverket for NPR derfor endres. Endring av Norsk pasientregisterforskriften er 
ikke tilstrekkelig. Saken må forelegges Stortinget. Dette kan gjøres når kjernejournal 
som nasjonalt register forelegges Stortinget. Videre må det tas stilling til hvilke risiko 
dette representerer for utarbeidelsen av løsningen. 
 
Forholdet til Reseptformidleren 
Kjernejournalløsningen kan baseres på å få tilgang til utvalgte opplysninger fra 
Reseptformidleren. Opplysninger som finnes i Reseptformidleren om bla forskrevne 
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legemidler og utleverte resepter skal gjøres tilgjengelig for kjernejournalen. 
Opplysningene lagres i kjernejournalløsningen, og skal være et grunnlag for videre 
sammenstiling av opplysningene der. Opplysningene skal tilgjengeliggjøres for 
relevant helsepersonell med tjenstlig behov.  
 
Det må avklares om overføring av reseptinformasjon til kjernejournalløsningen 
omfattes av formålet med Reseptformidleren, jf. reseptformidlerforskriften § 1-2 og § 
1-4. Opplysningene i Reseptformidleren kan ikke brukes til andre formål enn de som 
er nevnt i § 1-2.   
 
Reseptformidlerens formål:  

”Formålet med Reseptformidleren er å sørge for sikker og effektiv elektronisk 
formidling av resepter og reseptopplysninger mellom de aktører i helsetjenesten og 
helseforvaltningen, samt bandasjister, som har et legitimt og tjenstlig behov for slik 
informasjon, for å bidra til at pasienten gis helsehjelp på en forsvarlig og effektiv 
måte. Formidlingen skal ivareta hensynet til pasientens personvern og frie apotek- 
og bandasjistvalg.”  

 
Direktoratet ved forprosjektet har lagt til grunn følgende formål for kjernejournalen:   

”Kjernejournal skal sammenstille pasientens vesentlige helseopplysninger, og gjøre 
disse tilgjengelige på tvers av foretaksgrenser og forvaltingsnivå. Informasjonen 
skal være tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig behov og pasienten selv. 
Dette skal føre til:  

• Øke pasientsikkerhet og behandlingskvalitet 
• Herunder unngå utilsiktede hendelser med legemidler 
• Informasjon som beslutningsstøtte til behandlere i pasientforløp 

• Samhandling om aktuell helsehjelp 
• Herunder støtte et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Unngå 

ringerunder og venting.  
• Opplysninger i kjernejournalen vil kunne sette helsepersonell bedre i 

stand til å beslutte beste effektive omsorgsnivå og unngå 
unødvendige innleggelser. 

• Å øke pasientinvolveringen 
• Herunder se (og dele) opplysninger om seg selv som er registrert i 

kjernejournal. Føre kontroll med hvem som har gjort oppslag, tildele 
tilganger og reservere seg fra løsning.” 

 
Formålet med Reseptformidleren er sammenlignbart med formålet med 
kjernejournalen ved at ytelse av helsehjelp omfattes av begge formålsbeskrivelsene. 
Formålet med Reseptformidleren er imidlertid ikke samhandling mellom 
helsepersonell på samme måte som foreslått i kjernejournalløsningen. 
 
Formålet med Reseptformidleren er først og fremst sikker og trygg formidling av 
reseptinformasjon til aktører som har et legitimt og tjenstlig behov for informasjon for 
å sikre at pasienten får nødvendig helsehjelp i form av legemidler. I dette ligger bl.a 
at reseptinformasjon kan samles inn fra og utleveres til helsepersonell som har 
rekvireringsrett, samt til personell på apotek og bandasjister. Etter at det tjenstlige 
behovet ikke lenger er tilstede, er det forutsatt at resepten og opplysningene knyttet 
til denne skal slettes.  
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Kjernejournalløsningens foreslåtte formål er å bidra til samhandling mellom 
helsepersonell mer generelt. Det skal her behandles flere/andre typer person- og 
helseopplysninger enn i Reseptformidleren. I kjernejournalløsningen er det behov for 
å lagre historiske data. Ved innføringen av Reseptformidleren ble det besluttet at 
denne ikke skulle inneholde historiske data. Dersom Reseptformidleren skal være 
kilde til reseptinformasjon i kjernejournalen, må innholdet i denne endres slik at det 
lagres historiske data i Reseptformidleren  
 
Direktoratet ved forprosjektet legger derfor til grunn at behandlingen av opplysninger 
i kjernejournalen ikke omfattes av formålet med behandling av opplysninger i 
Reseptformidleren. For at kjernejournalen skal kunne få informasjonen, vil formålet 
med behandlingen av opplysninger i Reseptformidleren måtte endres. Selv om 
formålet står i forskriften, krever dette trolig likevel stortingsbehandling. Det var stor 
diskusjon rundt innføringen av Reseptformidleren, og å utvide registret vil reise nye 
personverndiskusjoner. Videre må det tas stilling til hvilken risiko dette representerer 
for utarbeidelsen av løsningen.  
 
10.1.4 Om samtykke og reservasjonsrett 
Som nevnt ovenfor under punkt 10.1.1, legger direktoratet til grunn at prinsippene i 
helseregisterloven § 6a også skal gjelde for en nasjonal kjernejournal.  
 
Helseregisterloven § 6 a om regionale virksomhetsovergripende registre stiller krav 
om enten reservasjonsrett eller samtykke for etablering av registeret. Det fremgår av 
annet ledd annet punktum at virksomhetsovergripende, behandlingsrettede registre 
bare kan etableres uten samtykke fra pasienten dersom dette er nødvendig for å 
ivareta formålet med registret.  
 
Samtykke som vilkår for etablering av kjernejournal 
Det må vurderes om kjernejournal skal etableres basert på pasientens samtykke 
eller ikke. Det følger av helseregisterloven § 6a at det i utgangspunktet er et krav om 
samtykke for å kunne etablere et virksomhetsovergripende behandlingsrettet 
helseregister. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom dette er nødvendig for å 
ivareta formålet med registeret., jf. § 6a tredje ledd annet pkt. Bestemmelsen gir 
altså hjemmel for både samtykkebaserte og ikke samtykkebaserte 
behandlingsrettede helseregistre. 
 
Hvorvidt det skal gjøres unntak fra hovedregelen om at den registrerte skal 
samtykke til etablering av kjernejournal eller til at det gis tilgang til opplysningene i 
kjernejournalen, beror på en avveiing mellom ulike hensyn.  Hensynet til 
personvernet for den enkelte og samfunnets behov for registeret er hovedhensynene 
som må vurderes. I denne sammenheng må det vurderes hvor stort inngrep i 
personvernet den aktuelle behandling vil ha. Dette er spørsmål som må vurderes 
nærmere i hovedprosjektet.  
 
Rett til å reservere seg mot etablering av kjernejournal 
Dersom man kommer til at det ikke skal stilles krav om samtykke for etablering av 
kjernejournal følger det av helseregisterloven § 6a at den enkelte skal gis en 
reservasjonsrett.   
 
En reservasjonsrett innebærer at den registrerte kan motsette seg at opplysninger 
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om vedkommende behandles, herunder registreres i registeret. Et krav om samtykke 
innebærer at man utrykkelig må godta behandling av helseopplysninger, mens en 
reservasjonsrett krever at man utrykkelig må motsette seg at det behandles 
helseopplysninger om vedkommende.  
 
Reservasjonsrett eller samtykke som vilkår for inkludering av enkelte 
innholdselementer i kjernejournalen 
I Inst.O. nr. 110 (2008-2009) står følgende på side 12 første spalte: 

”Komiteen vil fremheve at pasientens rett til informasjon, innsyn, retting, sletting og 
sperring av journalopplysninger følger av lov. Gjennom helseregisterloven og 
pasientrettighetsloven er pasienten sikret en rekke grunnleggende rettigheter.  
 
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og 
Senterpartiet, vil framholde at disse rettighetene også vil gjelde for fremtidige 
virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre.” 

 
Pasientens rett til å motsette seg utlevering av journalopplysninger etter blant annet 
pasientrettighetsloven § 5-3 må derfor ivaretas i løsningen. Det vil i praksis si at 
dersom en pasient har motsatt seg utlevering av journalopplysninger fra for 
eksempel sin fastlege, vil ikke denne journalen kunne brukes som kilde til 
opplysninger i kjernejournalen.  
 
Hovedprosjektet må i tillegg til dette foreta en vurdering av om det skal etableres en 
rettighet for pasienten til å reservere seg mot inkludering av enkeltelementer, 
eventuelt et krav om samtykke for inkludering av enkeltelementer i kjernejournal.  
 
Administrasjon av samtykke og reservasjonsrett 
Det må videre vurderes hvordan et eventuelt krav om samtykke eller 
reservasjonsrett skal oppfylles.  
 
Samtykke er definert i helseregisterloven § 2 nr. 11 som ”et frivillig, uttrykkelig og 
informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av 
helseopplysninger om seg selv”. Dette angir visse minstekrav, og det er behov for at 
hovedprosjektet presiserer nærmere hva en samtykkeerklæring i 
kjernejournalløsningen skal inneholde og hvordan denne skal administreres. 
Administrasjon for å sikre at kravet blir oppfylt bør ikke bli for tungvindt.  
 
En ordning med uttrykklig samtykke forutsetter at det finnes en reell mulighet for å 
trekke samtykket tilbake.  
 
Det finnes ingen definisjon av reservasjon i helseregisterloven, og følgelig heller 
ingen lovfastsatte krav til en reservasjonsrett. For at retten til å reservere seg skal 
være reell er det direktoratets oppfatning at det må informeres om alle sider ved 
registreringen.  
 
Foreløpig vurdering 
Kjernejournalen vil være et behandlingsrettet helseregister, hvor formålet er å gi 
helsehjelp til den enkelte pasient. Registeret vil dermed komme den enkelte 
registrerte direkte til gode. Etter vår vurdering skiller registeret seg således fra andre 
registre som er opprettet basert på samtykke fra den registrerte, og hvor formålet har 
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vært kvalitetssikring eller forskning. Vi mener at dette taler for at det ikke stilles krav 
om utrykkelig samtykke for etablering av registeret. 
 
En slik løsning vil også være i nært samsvar med reglene som gjelder for 
pasientjournalen. Opprettelse av pasientjournalen er ikke avhengig av samtykke fra 
den enkelte, men følger av helsepersonellets plikt til å føre journal. Den enkelte 
pasient kan imidlertid reservere seg mot at opplysninger utveksles, jf. 
helsepersonelloven §§ 25 og 45 og pasientrettighetsloven § 5-3.  
 
For at formålet med kjernejournalen skal bli oppnådd, er helsepersonells opplevde 
nytteverdi av kjernejournalløsningen sentral. Dersom helsepersonell ved gjentatte 
oppslag til kjernejournalen opplever at opplysninger mangler for mange pasienter, vil 
trolig helsepersonell ikke benytte løsningen. Formålet med kjernejournalen, herunder 
økt pasientsikkerhet, vil da vanskelig nås. 
 
Samtykke som vilkår for tilgang til opplysninger i kjernejournalen 
Etablering av en kjernejournal åpner imidlertid for en ny måte å utveksle informasjon 
på. En kjernejournal vil innebære at det gis tilgang til helseopplysninger på en helt 
annen måte enn det som gjelder for den enkelte virksomhetsinterne pasientjournal. 
Vi mener derfor at selve bruken av opplysningene i registeret som hovedregel bør 
baseres på utrykkelig samtykke fra den enkelte pasient.  
 
Direktoratet mener imidlertid at det for tilgang til helseopplysninger i kjernejournal 
bør stilles krav om samtykke, og ikke kun gi en reservasjonsrett. Vi mener at et krav 
om samtykke vil ivareta den registrertes personvern i større grad enn dersom det 
kun gis en reservasjonsrett. I og med at samtykke er helseregisterlovens 
hovedregel, mener direktoratet at tilgang til opplysningene i kjernejournal bør 
baseres på samtykke fra den enkelte registrerte, eventuelt et unntak fra 
samtykkekravet i for eksempel nødrettstilfeller.  
 
10.1.5 Manglende rettslig grunnlag - risiko for prosjektet 
Det er politisk vilje for å etablere en kjernejournalløsning. Nasjonal kjernejournal er 
fundamentert i flere overordnede nasjonale politiske dokumenter. Regjeringens 
politiske plattform for årene 2009 til 2013 sier blant annet at regjeringen skal: 

”etablere sterkere nasjonal koordinering på e- helse området, tidsfrister for 
utviklingsmål og etablere en nasjonal kjernejournal for alle innbyggere. 
Informasjonssikkerhet skal prioriteres høyt slik at personvernet ikke utfordres.”  

 
Kjernejournalløsningen er også nevnt som ett av tre innsatsområder i St. meld. nr. 
47 om Samhandlingsreformen, som et tiltak for å oppnå visjonen om helhetlig 
pasientbehandling.  
 
Hovedprosjektet må ta stilling til hvilken risiko et manglende rettslig grunnlag (både 
for løsningen, og for innhenting av kildeopplysningene) innebærer for etableringen 
av kjernejournalløsningen. Dette gjelder særlig ettersom man planlegger å starte 
utformingen av den tekniske løsningen før en lovendring er vedtatt.  
 

10.2 Formålet og opplysninger i kjernejournalen 

Helseregisterloven stiller krav om at helseopplysningene kun skal brukes til 
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uttrykkelig angitte formål, og at opplysningene ikke senere kan brukes til formål som 
er uforenelig med det opprinnelige formålet uten av den registrerte samtykker, jf. 
helseregisterloven § 11. Videre følger et eksplisitt krav om å angi opplysningenes 
relevans for formålet ”Det skal alltid begrunnes hvorfor det er nødvendig å benytte 
personidentifiserbare opplysninger”, jf. § 11, 2. ledd. Videre angir helseregisterloven 
§ 6a krav om hva et virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister kan 
inneholde. Prinsippene er overførbare til et nasjonalt register.  
 
Forprosjektet har lagt til grunn følgende formål for kjernejournalen:   
”Kjernejournal skal sammenstille pasientens vesentlige helseopplysninger, og gjøre 
disse tilgjengelige på tvers av foretaksgrenser og forvaltingsnivå. Informasjonen skal 
være tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig behov og pasienten selv. Dette 
skal føre til:  

• Øke pasientsikkerhet og behandlingskvalitet 
 Herunder unngå utilsiktede hendelser med legemidler 
 Informasjon som beslutningsstøtte til behandlere i pasientforløp 

• Samhandling om aktuell helsehjelp 
 Herunder støtte et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Unngå ringerunder 

og venting.  
 Opplysninger i kjernejournalen vil kunne sette helsepersonell bedre i stand til 

å beslutte beste effektive omsorgsnivå og unngå unødvendige innleggelser. 
• Å øke pasientinvolveringen 

 Herunder se (og dele) opplysninger om seg selv som er registrert i 
kjernejournal. Føre kontroll med hvem som har gjort oppslag, tildele 
tilganger og reservere seg fra løsning.” 

 
På den bakgrunn har kunne man tenke seg forslag til formålsbestemmelse:  

”Formålet med kjernejournalen er å fremme pasientsikkerhet og 
behandlingskvalitet ved å understøtte samhandling mellom helsepersonell om 
helsehjelp til pasienten.  

Kjernejournalen skal bidra til at helsepersonell som har et legitimt og tjenstlig 
behov ved ytelse av helsehjelp til pasienten skal få tilgang til nødvendige og 
relevante helseopplysninger i et begrenset omfang, samtidig som pasientens 
personvern ivaretas.”   
 
Ut fra prinsippet om at opplysningene ikke skal brukes til senere formål som er 
uforenelig med det opprinnelige formålet, kan det være hensiktsmessig å trekke opp 
noen avgrensinger, og beskrive hva løsningen ikke skal brukes til. En slik prinsipiell 
grensedragning kan for eksempelvis være å fastslå at løsningen ikke skal brukes til 
forskning, eller utleveres i forsikringsøyemed.  
 
Det endelige formålet som angis vil være førende for hvilken behandling 
opplysningene i registret kan underlegges. Dersom det senere skulle oppstå ønske 
eller behov for å gjenbruke informasjonen til andre formål må det gjennomføres en 
ny vurdering. 
 
Både departementet og Stortinget omtaler registret som en nasjonal/sentral 
kjernejournalløsning. Navnet er muligens ikke helt treffende med hensyn til hvilke 
behov dette registret skal dekke, og det bør vurderes om dette skal endres., 
eksempelvis til oppsummert pasientinformasjon.   
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Direktoratet har i forprosjektet foreslått hvilke opplysninger kjernejournalen kan 
inneholde. Hovedprosjektet må foreta en endelig vurdering av hvilke type 
opplysninger som er relevante og nødvendige å behandle i kjernejournalløsningen i 
forhold til det formålet som defineres. Hovedprosjektet må i den forbindelse vurdere 
hvor mange person- og helseopplysninger som skal behandles i kjernejournalen ut 
fra hvor sensitivt registret ”tåler” å være. Mange helseopplysninger gjør registret mer 
sensitiv, samtidig som noen enkelthelseopplysninger anses som mer sensitive enn 
andre. Dette må ses i sammenheng med andre vurderinger bla knyttet til 
pasientsamtykke, hvem som skal ha tilgang til opplysningene i registrert, og kravene 
til tilgangsstyringen mv.  
 

10.3 Ansvar  

Det må i hovedprosjektet avklares hvem som skal være databehandlingsansvarlig 
for kjernejournalløsningen. Loven eller forskriften om etablering av den sentrale 
kjernejournalløsningen skal utpeke en databehandlingsansvarlig.  
 
Det følger av helseregisterloven at hovedansvarlig er ”databehandlingsansvarlig”, jf. 
§ 2 nr. 8. Det fremgår her at databehandlingsansvarlig er den som bestemmer 
formålet med behandlingen av helse- og personopplysningene, og bestemmer hvilke 
virkemidler som skal brukes. En annen viktig aktør er databehandler, som behandler 
opplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, jf. § 2 nr. 9. Databehandler 
har ingen selvstendig råderett over opplysningene, og kan bare behandle 
opplysningene innenfor rammen av en klar avtale med den ansvarlige. 
Databehandler kan være både en ekstern kommersiell virksomhet, eller en egen 
uavhengig spesialisert driftsenhet.  
 
Hovedprosjektet må avklare hvem som skal være databehandlingsansvarlig for 
kjernejournalløsningen. Momentene i vurderingen kan være:  
 
 Det er mest hensiktsmessig å plassere databehandlingsansvaret for 

kjernejournalløsningen i ett og samme organ. (Dette i motsetning til å fordele 
databehandlingsansvaret på flere aktører.) På den måten får man én tydelig aktør 
med ansvar for forvaltning, etterlevelse av sikkerhetskrav, plikt til å gi den 
registrerte innsyn etc. Dette er også viktig for at sanksjoner i helseregisterloven 
skal kunne gjøres gjeldene uten at ansvar pulveriseres utover et stort antall 
aktører med begrenset mulighet for å ta et slikt ansvar.  

 Siden kjernejournalløsningen blir et sentralt register med potensielt stor mengde 
sensitiv informasjon, kan det være hensiktsmessig å plassere 
databehandlingsansvaret på en sentral aktør som har en samordningsfunksjon 
og som anses som kapabel for oppgaven.  

 
Forvaltningsansvar og drift kan legges til en databehandler, som da utøver 
oppgavene på vegne av og i henhold til avtale med databehandlingsansvarlige.   
 

10.4 Hvordan ivareta den registrertes rettigheter i kjernejournalløsningen 

I helseregisterloven kapittel 4 og 5 er den ”registrerte”, jf. definisjonen i § 2 nr 10 
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sikret en rekke grunnleggende rettigheter (rett til innsyn, retting og sletting av 
opplysninger etc). Pasienten har også rett til å motsette seg utlevering av 
journalopplysninger til annet helsepersonell, se omtale av pasientrettighetsloven § 5-
3 under punkt 2.1.4. Opplysningene i kjernejournalløsningen er først og fremst 
knyttet til pasienten, slik at det er denne som er den registrerte, og dermed har 
rettigheter. Men også leger etc som bruker helseopplysningene i registret kan være 
identifiserbare individer.  
 
Den databehandlingsansvarlige skal sørge for rutiner for å ivareta disse rettighetene, 
og det bør derfor angis en beskrivelse av hvordan den databehandlingsansvarlige 
skal håndtere disse rettighetene i kjernejournalen. Dette for at pasienten skal få 
eierskap til opplysningene ”sine”, og på den måten kunne ha tillitt til at behandlingen 
av opplysningene i registret skjer på en tilfredsstillende måte.  
 
Forprosjektet foreslår at innsynet i opplysninger i kjernejournalløsningen for den 
enkelte skal kunne skje via Helseportalen (publikumsløsning på internett). Noen 
viktig vurderingspunkter ved etableringen av en slik løsning blir da:  
 Det må stilles krav til sikkerhetsmekanismene som benyttes for slik elektronisk 

kommunikasjon. Helsedirektoratet har lagt til grunn et krav om 
autentiseringsløsning på sikkerhetsnivå 4 ved kommunikasjon av 
helseopplysninger via åpne nett.  

 Det legges til grunn at dreier seg om ”utlevering” av informasjonen til pasienten, 
og at denne ikke får ”tilgang” (jf. § 13) til kjernejournalløsningen.  

 Det kan være grunner for å avvise krav om innsyn, jf. helseregisterloven § 25, og 
dette må ivaretas i løsningen. En slik avvisning kan være begrunnet i en 
medisinskfaglig vurdering, og det er ikke sikkert databehandlingsansvarlige har 
den faglig bakgrunn for å vurdere dette. Hovedprosjektet må vurdere hvordan 
dette skal løses i praksis.  

 Videre må det også tilrettelegges for at brukeren kan henvende seg på andre 
måter (per tlf, brev etc.) til databehandlingsansvarlige for å få informasjonen. 
Informasjonen utleveres ikke over telefon eller vanlig e-post, men må sendes til 
den registrertes folkeregistrerte adresse.  

 

10.5 Hvor lenge skal de ulike typer opplysninger lagres, og når skal 
opplysningene slettes?  

Det må i hovedprosjektet tas stilling til hvor lenge opplysningene skal lagres i 
kjernejournalløsningen. Etter helseregisterloven § 27 skal den 
databehandlingsansvarlige som utgangspunkt ikke lagre opplysningene lenger enn 
det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Men 
lagringstiden må ivareta alle lovmessige krav, som f. eks. kravene i arkivloven.  
 
En sentral kjernejournal der opplysninger lagres over et langt tidsrom vil bli et svært 
sensitivt register. Mulighetene for misbruk er til stede. Lagringstiden bør være så 
begrenset som mulig innenfor det som er formålet med løsningen. Det bør avklares 
når det er hensiktsmessig å slette ulike typer informasjon fra kjernejournalløsningen, 
både ut fra helsefaglige og personvernmessige hensyn.  
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10.6 Sikre ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet ved utvikling av 
kjernejournalløsningen 

Det er viktig at hovedprosjektet fra starten av har høy bevissthet omkring risiko og 
behovet for sikring av opplysningene ved etableringen av kjernejournalløsningen.  
 
Kravene til informasjonssikkerhet fremgår av Norm for informasjonssikkerhet i 
helsesektoren, helseregisterloven § 16 og personopplysningsforskriften kapittel 2. 
Den databehandlingsansvarlige pålegges en rekke plikter. Pliktene innbærer blant 
annet å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til 
konfidensialitet, kvalitet, integritet og tilgjengelighet. Disse kravene må ivaretas ved 
utformingen av kjernejournalløsningen. Databehandlingsansvarlige har blant annet 
plikt til å bygge opp systemer som gjør at taushetsplikten kan overholdes f eks ved 
tilgangskontroll. 
 
Særlig om tilgangsstyring:  
Det må bla etableres system for tilgang til og utlevering av opplysninger i 
kjernejournalløsningen. Tilgang til opplysningene i kjernejournalen skal skje på tvers 
av virksomheter og vil kreve effektive tilgangskontroller slik at taushetsplikten og 
hensynet til pasientens konfidensialitet blir ivaretatt.  
 
Nødvendige elementer i tilgangsstyringen:  
 Autorisasjon. Systemet må angi hvem som skal ha tilgang til 

kjernejournalløsningen. 
 Vurdering. Det må foreligge en beslutning om ytelse av helsehjelp til en bestemt 

person. 
 Autentisering. Direktoratet ved forprosjektet foreslår at behandlende 

helsepersonell skal identifisere seg med personlig kvalifisert sertifikat. Dette må 
endelig avklares i hovedprosjektet på bakgrunn av en risikovurdering.  

 Hendelsesregistrering og dokumentasjon.  
 
Tilgangsstyringen skal hindre urettmessig tilegnelse av opplysninger i 
kjernejournalløsningen, samtidig som den skal bidra til at helsepersonell har tilgang 
til nødvendige helseopplysninger når det er nødvendig for at en pasient skal kunne 
få forsvarlig helsehjelp eller for administrasjon av slik hjelp. Tilgangsstyringen skal 
bidra til at bestemmelsene om taushetsplikt og pasientens rett til konfidensialitet blir 
ivaretatt. Det er viktig at pasienten har tillitt til at systemene fungerer og at 
taushetsplikten ivaretas.  
 
Et viktig prinsipp er at pasienten har rett til å motsette seg utlevering av 
journalopplysninger til annet helsepersonell. Det må derfor tilrettelegges for at 
opplysningene kan skjermes for tilgang. Tilgangen til helseopplysningene i 
kjernejournalløsningen må heller ikke være i strid med samtykket pasienten har gitt 
til aktiveringen av kjernejournalen.  
 

10.7 Andre juridiske problemstillinger  

Det enkeltes helsepersonells håndtering av pasientopplysninger vil berøres dersom 
det etableres en kjernejournalløsning i tillegg til dagens pasientjournal. Hvordan de 
berøres, og hvilke juridiske problemstillinger dette reiser må tas opp og avklares 
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underveis i hovedprosjektet.  
 
Under tas opp noen forhold:  
 
 Det må avklares om etableringen av kjernejournalløsningen påvirker 

helsepersonells plikt til faglig forsvarlig yrkesutøvelse, jf. helsepersonelloven § 4. 
Det må avklares hvilke krav til faglig ansvar helsepersonell har for det 
vedkommende har lest, ikke lest etc. i kjernejournalløsningen.  

 Kjernejournalens forhold til pasientjournalen bør avklares, og disse må plasseres 
i forhold til hverandre. Kjernejournal skal f eks i motsetning til pasientjournalen 
ikke brukes til dokumentasjon av pasientopplysninger, men som en 
pasientoversikt.  

 
Forprosjektet foreslår at det for legemidler, hvite resepter, skal inkluderes en 
diagnosekode tilsvarende dagens ordning for blåresepter. Dette medfører at 
regelverket for resepter må endres. 
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11  R is ikovurder ing  av  k je rne journa l  

Forprosjektet operer med et målbilde på lang sikt innenfor en 6-10 års horisont med 
hensyn til etablering av en nasjonal kjernejournalløsning. Det vil være flere 
betingelser som endrer seg innenfor dette tidsperspektivet, dette gjør det vanskelig å 
gi eksplisitt vurdering med hensyn til risiko. Det har igjennom forprosjektet blitt 
identifisert flere overordnede risikomomenter langs ulike dimensjoner, men det er 
ikke blitt gjennomført tilstrekkelig robuste risikoanalyser. Det er forprosjektets 
vurdering at det bør gjennomføres grundige risikoanalyser i prosessen første halvår 
2011. Prosjektets foreløpige vurdering av risikoområder er gjengitt under. 
 
Innhold og nytte 

Ved etablering av en nasjonal kjernejournalløsning knytter det seg i hovedsak risiko 
til nytte og funksjonalitet i løsningen for å sikre utbredelse til kritisk masse. Det må 
tilligge tydelige målsetninger og begrunnelser for hva en kjernejournal skal løse, og 
hvilke innholdselementer som skal benyttes for at løsningen skal oppfattes som 
nyttig. Det bør gjøres klare avgrensninger mellom hvilke type informasjon som er 
ønskelig i en løsning, og informasjon som vil gi faktisk merverdi for brukere av 
løsningen. Det er en risiko for løsningen at det ikke nødvendigvis er konsensus blant 
aktørene med hensyn til hva som er å forstå som nyttig og nødvendig informasjon. 
Ulike behandlere har behov for ulik type informasjon på ulikt nivå.      
 
Forprosjektet har gjennom åpne prosesser høsten 2010 gjennomført flere 
referansegruppemøter for å konkretisere innhold i kjernejournal på kort, mellomlang 
og langsikt. Det er gjennom disse prosessene blitt avdekket mange ulike meninger 
blant aktørene knyttet til hvilke innholdselementer som bør inn i de ulike fasene, 
samt hvilke aktører som bør med i hvilken fase. Det er risiko for at det ikke dannes 
en aksept blant aktørene med hensyn til de valg som gjøres i de ulike fasene med 
hensyn til valg av innholdselementer.    
 
Det vil kunne være en betydelig risiko ved at den første fasen av kjernejournal gjøres 
for omfattende og ambisiøs med hensyn til valgte innholdselementer. Dette knytter 
seg til ulike dimensjoner, herunder risiko for stor motstand knyttet til enkeltpunkter.  
 
Det knytter seg videre risiko til hvorvidt de innholdselementene som velges i 
løsningen som innføres vil anses som tilstrekkelig nyttige det vil si at de ikke treffer 
de faktiske behovene for brukerne av tjenesten. Nytteperspektivet vil på samme 
måte være gjeldene med hensyn til funksjonaliteten i løsningen 
 
Prosess og prosjekt 

Utviklingen av en nasjonal kjernejournal er avhengig av en bred legitimitet i sektoren. 
Prosesser knyttet til utvikling av løsningen er således avhengig av kontinuerlige 
forankringsprosesser i sektoren. Utviklingen av kjernejournal vil ta flere år, og 
gjennomføres stegvis. På bakgrunn av dette er det påkrevd at det dannes en 
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forståelse for at beslutninger i utviklingsløpet vil måtte tas til forskjellig tid, siden 
prosjektet vil være avhengig av at beslutninger tas i ulike faser av prosjektet. Det er 
en risiko dersom det fattes for eksplisitte beslutninger på et tidlig tidspunkt som vil ha 
potensielt negative effekter på lang sikt ved å være utilstrekkelig godt forankret i 
faktisk problemforståelse.  
 
Det kan være en risiko at Helsedirektoratet står som prosjekteier. Dette er knyttet 
opp mot at Helsedirektoratet kan oppfattes til å stå for langt unna tjenesten til å fatte 
beslutninger som oppfyller tjenestens behov. Det er i det videre en risiko ved at 
Helsedirektoratet selv ikke eier den tjenesten som løsningen utvikles for. Det er 
dermed et viktig moment at prosjektet gjennom hele utviklings og 
implementerings/innføringsfasen har bred representasjon fra sektoren slik at 
løsningen og de prosesser som fører frem mot beslutninger kan tillegges tilstrekkelig 
legitimitet blant aktørene som skal ta løsningen i bruk.  
 
Nasjonal innføring 

Et nasjonalt innføringsløp vil være avhengig at versjonen som innføres anses som 
tilstrekkelig nyttig fra første stund. Dette innbærer at det må gjennomføres grundige 
tester og pilotering av løsningen. Forsinkelser og uklarheter i en nasjonal innføring 
vil medføre risiko for at brukere avskriver løsningen på grunn av manglende tillit til at 
løsningen faktisk er god nok. Det er derfor et viktig suksesskriterium at man kan vise 
til at kjernejournalløsningen er god nok allerede i første versjon. 
 
Gode brukerscenarioer og kost-nytte analyser som bakgrunn før beslutning om 
nasjonal innføring av kjernejournalløsningen vil redusere risikoen betraktelig. 
Brukerscenarioene bør i tillegg til å ta utgangspunkt i brukere innenfor 
helsetjenesten også anta et borgerperspektiv. At borgerne anser kjernejournalen 
som et nyttig og sikkert verktøy for lagring av og tilgang til egne helseopplysninger vil 
ha stor betydning for legitimiteten til en kjernejournalløsning.  
 
Det er risiko for at plan for nasjonal innføring ikke blir tilstrekkelig robust, og at dette 
vil føre til risiko for feil og mangler ved utbredelsen av kjernejournal. Plan for 
nasjonal innføring bør inneholde plan for opplæring i bruk av løsningen. Manglende 
kunnskap om bruk av løsningen vil skape en usikkerhet knyttet til så vel løsningen 
som informasjonen som vil være tilgjengelig. 
 
Brukervennlighet 

For lav opplevd brukervennlighet i løsningen vil gi en risiko for treg utbredelse og lite 
bruk av kjernejournal. God funksjonalitet, og at løsningen er enkel i bruk vil være 
avgjørende for om løsningen blir tatt i bruk av helsepersonell og borgerne. I den 
første fasen anbefaler forprosjektet tilgang til løsningen gjennom en portalløsning. 
Forprosjektet foreslår at det pp mellomlang sikt tilgjengeliggjøres et grensesnitt for 
integrasjon mellom portalløsningen og fagsystemer, mens det på lang sikt tas sikte 
på at brukerne skal oppfatte kjernejournal som en del av sitt eget fagsystem. Det er 
en risiko for at en portalløsning vil kunne oppfattes som tungvint for brukerne 
ettersom det vil medføre et ekstra oppslag utenfor legens EPJ-system.  Denne 
ulempen kan reduseres om legens relevante systemer sammenstilles i en klinisk 
portal eller liknende, men dette er trolig ikke aktuelt på kort sikt. 
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En kjernejournalløsning utformes slik at informasjon fremstilles på en meningsfylt 
måte for brukergruppene. Oppslag må oppfattes som effektivt for legene i den grad 
at informasjonen som vises både er relevant og fremstilt på en brukervennlig måte. I 
brukerperspektivet sett fra borgeren må informasjonen være tilgjengelig slik at den 
lett kan forstås innholdsmessig. Dersom tilgangen blir for komplisert vil dette 
medføre at et mindretall av borgerne aktivt bruker løsningen.   
 
Personvern  

Tillitt i befolkningen til at løsningen ivaretar personvernet er en overordnet risiko med 
hensyn til utvikling. Personvernet må av befolkningen oppfattes så vel ivaretatt at 
majoriteten av befolkningen ønsker å ha en kjernejournal. Det foregående henger 
nært sammen med hvilken løsning for godkjenning fra borger som velges for 
opprettelse av kjernejournal, samtykke til oppretting av kjernejournal eller 
reservasjonsrett fra kjernejournal. Det er risiko for at valg av samtykke kan føre til at 
det tar lang tid før man når en kritisk masse av borgere med kjernejournal, noe som 
er en trussel mot tilliten til kjernejournal. Det vil på den andre siden være knyttet 
risiko til gjennomføring av informasjonskampanjer før opprettelse av kjernejournal. 
Alle borgere skal ha fått tilstrekkelig informasjon før de evt utøver sin 
reservasjonsrett. Løsninger for samtykke og/eller reservasjonsrett må gjøres 
tilstrekkelig enkle både med hensyn til administrasjon av løsningen og borgernes 
forståelse for hvorfor og hvordan man oppretter en kjernejournal eventuelt hvordan 
man reserverer seg mot opprettelse.  
 
Sikkerhet 

Først og fremst kan den første fasen oppfattes som for ambisiøs med hensyn til 
innehold og personvernsmessige forhold. Med dette menes at det vil kunne være en 
risiko knyttet til valgte sikkerhetsløsninger og hvorvidt disse anses som tilstrekkelige 
for å sikre løsningen mot uautoriserte oppslag og bruk som faller utenfor løsningens 
formål. Dette fordrer at valgte sikkerhetsløsninger skaper tillitt i befolkningen. Det vil 
videre risiko for løsningen om kommunikasjon ut til befolkningen i forhold til valgte 
løsninger for logging, samtykke og reservasjonsrett blir mangelfull. 
 
Valg av sikkerhetsløsning er en risiko for hvor lang tid det tar å få kritisk masse i 
forhold til bruk. Dersom det velges personlig kvalifiserte sertifikater som 
sikkerhetsnivå vil dette kunne ha betydning for arbeidsprosesser i 
spesialisthelsetjenesten og pleie- og omsorg. Denne sikkerhetsinfrastrukturen er 
ikke etablert hos disse aktørene i dag. I den første fasen er dette en mindre risiko, 
siden de fleste brukerne av første versjon i stor grad benytter seg av autentisering 
med personlige kvalifiserte sertifikater per i dag. 
 
Juridisk risiko 

Det finnes ikke rettslig grunnlag for kjernejournal. Hovedprosjektet må ta stilling til 
hvilken risiko et manglende rettslig grunnlag (både for løsningen, og for innhenting 
av kildeopplysningene) innebærer for etableringen av kjernejournalløsningen. Dette 
gjelder særlig ettersom man planlegger å starte utformingen av den tekniske 
løsningen før en lovendring er vedtatt. 
 
Arbeid med lov og forskrift vil påvirke valg av innholdselementer, tilgang og 
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sikkerhetsløsninger. Lov og forskriftsarbeidet må på et tidlig tidspunkt ta beslutninger 
også knyttet til det langsiktige målbildet. Dette kan medføre at et lovforslag blir for 
snevert med hensyn til målsetningene på langsikt. Likeledes kan man kan ende opp 
med et forslag som anses som for vidt. Dersom et eventuelt lovforslag blir for vidt vil 
det være knyttet risiko til manglende aksept for løsningen politisk, så vel som hos 
brukere (i helsetjenesten og befolkningen for øvrig).  
 
Den største risikoen knyttet til lov og forskriftsarbeidet er tidsrammen for å gjøre 
endringer i gjeldende lov og forskrift. En slik endring, spesielt i forhold til lov, kan 
estimeres til et sted mellom 18 – 32 måneder. Det vil dermed påløpe store 
forsinkelser i prosjektets gjennomføring dersom man ikke utferdiger 
lovendringsforslag på et tidlig tidspunkt der dette er nødvendig.   
 
Eksterne avhengigheter 

En kjernejournalløsning vil være avhengig av andre tjenester og løsninger i sektoren. 
I den første fasen med oppdatert legemiddeloversikt som innholdselement vil det 
være knyttet spesiell avhengighet til den nasjonale innføringen av eResept. Dersom 
man i tillegg ønsker at kjernejournal skal innholde opplysninger fra intern forordning i 
spesialisthelsetjenesten, samt pleie- og omsorg, vil kjernejournal være avhengig av 
at tjenester for dette. Forsinkelser i innføringen av dette vil kunne skape forsinkelser 
i utviklingen av kjernejournal.  
 
Tilgjengelighet til kjernejournal, herunder mulighet for å avgi informasjon vil, på sikt, 
være avhengig av at de nødvendige tilpasninger gjøres i de aktuelle fagsystemer. 
Det må legges til grunn en tydelighet og langsiktighet i hvilke forventninger som 
stilles til leverandøren av de respektive leverandører. Det vil være til stor risiko for 
utviklingen av løsningen dersom man gjør seg avhengig av nye/ikke ferdigstilte 
fagsystemer.    
 
Organisering og finansiering 

Et viktig spørsmål er knyttet til eierskapet av en nasjonal kjernejournalløsning. Det er 
også risiko knyttet til Helsedirektoratet som prosjekteier. Dersom dette i et 
hovedprosjekt fortsatt tilligger Helsedirektoratet vil prosjektet eies av en aktør som er 
langt unna selve tjenesten. Tilsvarende vil det være en risiko hvis prosjektet skal 
eies av en aktør som har behov for løsningen, som kan ønske å prioritere egne 
særinteresser. Det vil også være risiko knyttet til avhengigheter til løsninger som 
eies av andre aktører. 
 
Det er knyttet risiko til finansiering av løsningen. Utviklingen av kjernejournal 
avkrever en stabil og langsiktig finansiering. Det må sikres en langsiktig sentral 
finansiering. En finansieringsmodell som baserer seg på høy grad av 
medfinansiering fra aktørene vil være svært sårbar med hensyn til framdrift i 
arbeidet, løsningens kompleksitet og vanskeligheter knyttet til hvilke aktører som 
skal finansiere hva.  
 
Det er risiko knyttet til styringsmodell for prosjektet. Prosjektet er avhengig av en 
tydelig og god forankring fra sektoren. Det vil i prosjektet være vanskelig å fatte 
tidlige og eksplisitte beslutninger med konsekvenser på mellomlang og lang sikt. 
Prosjektet må legge til grunn at beslutninger som vil ha konsekvenser for aktørene 
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vil være en del av prosessen gjennom hele gjennomføringsløpet.  
 
Teknisk risiko 

Valg av en lite hensiktsmessig teknisk løsning kan være en risiko ved prosjektet. Det 
må i første fase gjøres valg med hensyn til en teknisk løsning som er tilstrekkelig 
robust til å møte endringer i teknologien. Det bør i særlig grad nevnes at valg av 
midlertidige tekniske løsninger vil kunne generere store kostnader dersom man på 
sikt må gå over på andre løsninger. En løsning som baserer seg på midlertidige 
tekniske valg vil i tillegg generere store forsinkelser i utviklingen dersom ulike 
systemer må over på nye standarder.  Det er med bakgrunn i dette et viktig punkt at 
tekniske standarder, nasjonale og internasjonale, utredes grundig.    
 
En kjernejournalløsning vil stille strenge krav til tilgjengeligheten til løsningen med 
hensyn til oppetid i nettet samt i de respektive fagsystem, noe som kan være en 
risiko for stabiliteten i løsningen. 
 
Datakvalitet 

En nasjonal kjernejournalløsning hviler på tilgjengeligheten av relevant og 
kvalitetssikret datagrunnlag. Disse dataene må være tilgjengelige i en strukturert og 
standardisert form. Herunder er det essensielt for løsningen at det eksisterer 
tilstrekkelige kodeverk og standarder som er implementert i sektoren. Det må være 
en konsensus i sektoren med hensyn til hvilke kodeverk og standarder som skal 
brukes. 
  
Valg av datakilder vil også være viktig med hensyn til befolkning av registeret. 
Herunder følger det at løsningen som velges for å sikre et tilstrekkelig nyttig datasett 
i kjernejournalen fra dag en. Dersom det velges en løsning som bygger på at 
kjernejournalen er ”blank” ved opprettelse vil det for det for en stor andel av 
befolkningen ta lang tid for kjernejournal vil fylles med informasjon. Det vil 
representere en risiko med hensyn til bruk i helsetjenesten dersom man ved oppslag 
ikke har noen forventning om å finne relevant informasjon om pasienten. Det vil også 
utgjøre en risiko å tilgjengeliggjøre data som opprinnelig var ment for annen bruk. 
 
Merkantil risiko 

Det må tidlig etableres en god dialog og prosesser med leverandører av aktuelle 
fagsystem. Det er risiko for at kjernejournal ikke blir brukt av helsepersonell hvis 
endringer i fagsystemer ikke gjennomføres innen kjernejournal skal innføres. 
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