Informasjon om endringer i kjernejournal
Lørdag 25. september lanseres ny versjon av kjernejournal
(L21-Q3).
Gjennomføring av endringene vil føre til at oppdateringer i kjernejournal er utilgjengelig i en
liten periode. Kjernejournal vil settes i lesemodus slik at pasientens kjernejournal vil være
tilgjengelig for helsepersonell, men det vil ikke være mulighet for manuell oppdatering under
vedlikeholdet. De delene av Helsenorge som har funksjonalitet for registrering av
informasjon i kjernejournal og kjernejournal innsyn vil være utilgjengelig i tidsrommet.
Varslet nedetid er:
Start: Lørdag 25.09.2021 kl. 08:00
Slutt: Lørdag 25.09.2021 kl. 12:00

Oversikt over de viktigste endringene i leveransen
Område

Endring/Ny funksjonalitet

Målgruppe: Leverandører og teknisk personell
Kritisk
informasjon

Http header for Kritisk info FHIR API er utvidet med to parametre for samtykke.
Se dokumentasjon her

Autentisering

Kjernejournal støtter ny CA-struktur og SEID 2.0-profiler fra Buypass og
Commfides. Digitale sertifikater som benyttes i et stort omfang i helsesektoren
skal fornyes. Årsaken er at digitale sertifikater i Norge skal samsvare med en ny
EU-standard. Det er viktig at virksomheter IKKE tar i bruk SEID 2.0 før NHN har
satt i produksjon håndtering av begge sertifikatprofilene (trolig våren 2022). Se
mer informasjon her

Autentisering

EPJ kan nå spesifisere default Helse ID-provider ved å legge inn Helseid i
URL'en i EPJ.

Helseindikator

Helseindikator tjenesten (REST API) er utvidet til å ha med parameter for å
returnere status om sperringer på legemidler. Se dokumentasjon i vår APIkatalog her. Vi oppfordrer alle leverandører til å fase ut gammelt SOAP API og
gå over til Helseindikator REST API.

Kjernejournal jobber med å migrere til moderne web-rammeverk som støtter nye
sikkerhetsoppdateringer og som muliggjøre mer effektiv utvikling. Tester automatiseres, og
vi tilrettelegger for kontinuerlige leveranser samt gjør løsningen skyklar ved å kunne kjøre
på kontainerplattform. Oracle-teknologi fases ut og løsningen vertikaliseres for å kunne
redusere kostnader og øke endringstakt.

Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål angående leveransen, kan du ta kontakt med kundesenter@nhn.no.
For mer detaljert beskrivelse av funksjonalitet i kjernejournal, se våre Hjelp-sider.
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