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Samhandlingsreformen - fundament for Kjernejournal

Side 2

Med kjernejournal skal helsepersonell kunne 
forebygge utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling

Med Kjernejournal skal helsepersonell og pasienten skal gis økt trygghet 

(opplevd og reelt) 

Med kjernejournal skal pasienten gis større medinnflytelse og dermed kunne 

sikre korrekt informasjon i uventede situasjoner 



Side 3

Innbygger

Fastlege

Pleie- og omsorg

Registre

Legevakt

Sykehus

Kjernejournal skal være en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren 

som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten



Innhold i Kjernejournal – fase I

Om pasienten

Navn, adresse, familie, sivilstand, fastlege (inklusive historikk) 

(Datakilder: Folkeregisteret, Fastlegeregisteret, Difis digitale kontaktregister)

Oversikt over besøk til 
spesialisthelsetjenesten

Tid og sted for kontakt med spesialisthelsetjenesten (behandling 

ved poliklinikk, spesialist, opphold ved sykehus m.m) fra 2008

(Datakilder: Norsk pasientregister)

Legemidler

Legemidler på resept som pasienten har fått utlevert fra apotek i Norge (fra 

papir, telefon - og e-resepter). Gyldige e-resepter. Legemidler i bruk (LiB) for 

pasienter med elektronisk multidose. Reseptbelagte næringsmidler- og 

forbruksmateriell. Historikk inntil 3 år.

(Datakilde: Reseptformidleren)

Innstillinger

Reservasjon, sperring, blokkering og varslingsprofil

(Datakilder: Pasienten selv eller fra helsepersonell/ 800HELSE i 

samråd med pasienten)

Kritisk informasjon

Informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende betydning for valg 

av helsehjelp, og der den mangler kan medføre fare for pasientskade eller 

forsinket behandling.

(Datakilder: Legen, i samråd med pasienten. I tillegg kan sykepleier registrere 

dialyse og cytostatikabehandling, og psykolog kan registrere psykiatrisk 

kriseplan.)

Pasientens egne registreringer

Nærmeste pårørende, andre helsekontakter enn fastlege, sykdommer, 

donorkort, vansker med syn eller hørsel, behov for tolk

(Datakilder: Pasienten selv)



Tilgjengelighet for aktører

Side 5

Kjernejournal skal være en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren 

som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten

Fastleger

90%

Legevakt

100%

Pleie- og omsorg

Start utprøving 2019

Sykehus

100%

Innbygger

100%

1 ‰ reservert



Bruk på fastlegekontor

Side 6

Fastleger

90% (tilgang)

40% bruker KJ ukentlig



Bruk på legevakt

Side 7

Legevakt

100% (tilgang)

82 % bruker KJ 

ukentlig



Bruk på sykehus

Side 8

Sykehus

100% (tilgang)

Alle sykehus 

(særlig akuttmottak) 

bruker kjernejournal 

daglig



Bruk blant innbyggere

Side 9

Innbyggere

100 % 

1 ‰ reservert

Ca 400 000 oppslag i 

legemidler i 

Kjernejournal per 

måned



Fokusområder

Strategi for kjernejournal – fase II

Side 10

Kjernejournal skal være en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren 

som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten

Fokusområder Veikart
Prioriteringer

Målbilde

Gap

Nåsituasjon

Datadeling

Journalinnsyn

Enklere tilgang

Pleie- og omsorg

Teknisk plattform

Behandlingsplaner



Datadeling – Kritisk informasjon

Hva ønsker vi å oppnå?

Registre

 Tilgang til samme informasjon i hele helsetjenesten
 Fastleger

 Legevakt

 Sykehus / Helseforetak

 Journalsystem

 Kurve

 Fagsystemer

 Kommunal pleie og omsorgstjeneste

 Kun nødvendig å registrere EN gang

 Gi grunnlag for varsler og beslutningsstøtte



Datadeling – Kritisk informasjon

Registre

«Departementet er av den oppfatning at kritisk informasjon må 

struktureres og defineres slik at det klart fremgår hvilke innholdselementer 

som bør være med. Det er viktig å avklare hvilke grupper allergier, 

diagnoser og implantater som anses som kritiske. Det må etableres et 

kodeverk for kritisk informasjon slik at et utvalg av informasjonen enkelt 

kan overføres til kjernejournalen»

Klinisk modell er utarbeidet av E-helse sammen med sektoren. 
Modellen har vært på høringer og er vedtatt. 

Datamodellen er basert på definisjon i kjernejournalforskriften og er i bruk i 
kjernejournalportalen i dag. 



Datadeling – Kritisk informasjon

Registre

Informasjonsmodellen er utarbeidet av E-helse 

Informasjonsmodellen er basert på klinisk modell
Modellen har vært på høringer og er vedtatt. 
Modellen er ledermøtebehandlet i E-helse



Datadeling – Kritisk informasjon

Registre

HL7 FHIR grensesnittet er utarbeidet av E-helse
Er den tekniske realiseringen av informasjonsmodellen

Kravspesifikasjon for bruk av API er utarbeidet av E-helse
Har vært på innspillsrunder
Det jobbes p.t med tilbakemeldinger 

Direktoratet vil involvere sektoren i arbeidet med tilbakemeldinger på API



Nasjonal løsning for innsyn i delte dokumenter

Side 15



Journalinnsyn via Kjernejournal - konsept

Side 16



Journalinnsyn via kjernejournal – se dokumentliste

Side 17



Journalinnsyn via kjernejournal – åpne dokument

Side 18



Digitale behandlingsplaner i Kjernejournal

Side 19

Behandlingsplan for Line Danser
Personalia

Hva er viktig for Line?

• Individuelle mål

Hvem følger opp Line?

• Teamdeltakere inkl. roller/ansvar

Delplan 1 (f.eks. diabetes)

• Delmål

• Behandlingsplan: f.eks. medikamentell 

behandling, målinger/undersøkelser, 

hud/hudinspeksjon, ernæring, psykososiale 

forhold

• Kommentarer

Delplan n (f.eks. hjertesykdom)

• Delmål

• Behandlingsplan: f.eks. medikamentell 

behandling, målinger/undersøkelser, 

ernæring, psykososiale forhold

• Kommentarer

Egenbehandlingsplan

• Grønn: symptomer, medisiner, hva gjør du?

• Gul: symptomer, medisiner, hva gjør du?

• Rød: symptomer, medisiner, hva gjør du?

• Kommentarer

• Egne notater

Selvrapportering

• Tiltakslogg/erfaringer

• Knytning mot egenmålinger, 

oppfølgingsspørsmål, aktivitetslogg 

(innhentet via løsning utenfor 

behandlingsplan)

Innbygger
og pårørende med fullmakt

kan…

se, skrive ut og kommentere på 

behandlingsplanen

se egenhandlingsplanen og gjøre egne 

notater

loggføre tiltak/erfaringer ift. egenbehandling

knytte egenmålinger og andre 

regelmessige registreringer til planen

begrense helsepersonells tilgang til 

behandlingsplanen.

Helsepersonell
sentrert rundt fastlegen

kan…

opprette ny behandlingsplan, inkl. 

egenbehandlingsplan, ved samtykke 

fra pasient

se, endre og kommentere på 

behandlingsplanen 

… og fastlegen kan godkjenne 

endringer

se markering av viktige endringer i 

behandlingsplanen

gjennomføre periodisk evaluering og 

justering av behandlingsplanen

skrive ut behandlingsplanen som del 

av øvrige kjernejournal

kopiere behandlingsplanen til utklipp, 

for innliming i EPJ.



Takk for meg
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