Kommuner i gang med kjernejournal
Disse stegene skal din kommune følge.
1.

Bestille løsning av EPJ-leverandør, signere avtale

2.

Vurdere hvilke helse - og omsorgsvirksomheter som skal ha tilgang til kjernejournal
•
•
•

3.

Virksomheten som delegeringen gjennomføres på, må være hovedenhet i Brønnøysund, ikke underenhet
eller organisasjonsledd
Tilgang vil gis til leger, sykepleiere og vernepleiere
Virksomhetene må ligge i Brønnøysundregisteret med næringskodene som starter med 86, 87 eller 88

Undersøke hvilken løsning for elektronisk identitet (e-ID) kommune har for helsepersonellet som
skal bruke kjernejournal
For å få tilgang til nasjonale e-helsetjenester kreves en e-ID som kan autentiseres på høyeste sikkerhetsnivå, som
for tiden kun utstedes av BankID, Buypass og Commfides.

4.

Oppkobling av virksomheter i kjernejournal
De kommuner som har versjon av EPJ som støtter HelseID selvbetjening
Disse 3 trinnene gjøres:
a)

Rådmann eller annen rolle i kommunen med nivå "Tilgangsstyrer" i Altinn, gir systemansvarlig
tilgang via Altinn
For informasjon om dette les Brukerveiledning for delegering av tilgang til HelseID Selvbetjening HelseID | Dokumentasjon - Dokumentasjonsplattform (atlassian.net)

b)

Systemansvarlig legger inn virksomheter i selvbetjeningsløsningen.
For informasjon om dette les Brukerveiledning for HelseID Selvbetjening - HelseID |
Dokumentasjon - Dokumentasjonsplattform (atlassian.net)
Deretter får du lastet ned en konfigurasjonsfil som skal lastes inn i din EPJ. EPJ-leverandøren din
bistår deg med hvordan dette skal gjøres.

c)

Når virksomhetene er lagt inn i selvbetjeningsløsningen går det automatisk en melding til NHN
om at virksomhetene skal ha tilgang til kjernejournal

De kommuner som ikke har versjon i EPJ som støtter HelseID selvbetjening
Papirskjema må fylles ut og sendes Norsk Helsenett. Ta kontakt med prosjektet for å få tilsendt skjema og
brukerveiledning: Kjernejournal-SHT@nhn.no

EPJ-leverandør vil ha ansvar for opplæring av ny funksjonalitet, men det finnes mye nyttig informasjon om kjernejournal til
kommunen på: Norsk Helsenett SF - Kjernejournal for kommuner (nhn.no)

Ved utfordring knyttet til oppkobling av virksomheter i HelseID selvbetjeningsløsning, ta kontakt med:
•
Din EPJ leverandør
•
NHN kundesenter: kundesenter@nhn.no

Når virksomhetene i din kommune er koblet til kjernejournal, send en e-post til Kjernejournal-SHT@nhn.no.
Da blir du invitert til prosjekts Teams-kanal der kommuner som har startet å bruke kjernejournal treffes og deler erfaringer. På
Teams kan alle kommunene også hente ut brukstall på kjernejournal hver uke.

Vi ser fram til et spennende samarbeid om bruk av kjernejournal i din kommune.

Hilsen
Prosjektet kjernejournal til kommunens hjemmetjenester og sykehjem

