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Informasjon om endringer i kjernejournal 
 
Lørdag 5. desember lanseres ny versjon av kjernejournal (L20-Q4).  
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. 
 
Varslet nedetid er:  
Start: Lørdag 5.12.2020 kl. 08:00 
Slutt: Lørdag 5.12.2020 kl. 12:00 
 
Berørt: Kjernejournalområdene av "Min Helse" på Helsenorge vil være utilgjengelig i tidsrommet.  
 

Oversikt over de viktigste endringene i leveransen 
 

Område Endring/Ny funksjonalitet Målgruppe 

Journaldokumenter 
(Ble tilgjengelig i 
kjernejournal fra 
7.november) 

Helsepersonell som er med i utprøving vil kunne lese 
epikriser og sammenfatninger, bildeundersøkelser og ulike 
typer prøvesvar og henvisninger via kjernejournal. Oslo 
universitetssykehus er den første virksomheten som 
tilgjengeliggjør journaldokumenter til et begrenset antall 
helsepersonell. Se mer informasjon om journaldokumenter 
i kjernejournal på nhn.no. 

Helsepersonell 

Legemidler Det er laget en ny utskriftstype i kjernejournal. 
Helsepersonell kan skrive ut en legemiddelliste som kan 
benyttes ved legemiddelsamtemming. Utskriften 
inneholder kommentarfelt, i-bruk-felt og en sjekkliste med 
relevante sjekkpunkter.  

Helsepersonell 

Kritisk informasjon Verdens helseorganisasjon (WHO) har besluttet å ta i bruk 
ytterlige tre koder relatert til covid-19 og ICD10-kodeverket 
i kjernejournal er oppdatert med: 

• U08.9 Opplysning om covid-19 i egen sykehistorie 

• U09.9 Postinfeksiøs tilstand etter covid-19 

• U10.9 Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert 
med covid-19 

Helsepersonell 

Kritisk informasjon Alle leger vil få varsel om pasienten har registrert potensiell 
kritisk informasjon i "egenregistrerte sykdommer" slik at 
det kan vurderes om det skal registreres som kritisk 
informasjon 

Helsepersonell 

Adminportalen 
(avvikling av lokal 
administrator) 

Norsk Helsenett endret i mars 2020 på standard 
tilgangsprofil for virksomheter. Dette førte til at leger, 
sykepleiere og helsesekretærer/vernepleiere ikke lenger må 
legges manuelt til som helsepersonell av lokal 
administrator, men at de nå har automatisk tilgang til 
kjernejournal ved pålogging fra EPJ.  

Lokal 
administrator 
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Norsk Helsenett sendte ut informasjon om denne endringen 
i juni 2020, men har ventet til 5 desember 2020 med å 
fjerne rollen lokal administrator. Endringen fører til at lokal 
administrator ved virksomhetene ikke lenger vil ha tilgang 
til å logge på administrasjonsportalen og legge til 
helsepersonell som tidligere.  
  
AMK-sentraler og legevaktsentraler vil fortsatt ha behov for 
rollen. Lokal administrator ved disse virksomhetene vil 
derfor kunne logge på administrasjonsportalen som vanlig 
også etter 5. desember 2020.  
  
OBS: Om deres virksomhet har lagt til andre 
helsepersonellroller enn sykepleier og 
helsesekretær/vernepleier må dere sende informasjon om 
dette. Ved spørsmål og bestilling send mail til 
kundesenter@nhn.no og merkes med "Spørsmål - avvikle 
lokaladmin i KJ/utvidet rolletilgang". 

Om pasienten Telefonnummer til sentralbordet vises når 
telefonnummeret til fastlege mangler. 

Helsepersonell 

Tekniske 
forbedringer 

Oppgradering av infrastruktur, tekniske produkter og 
rammeverk til nyere versjoner for bedre stabilitet, ytelse, 
test og sikkerhet. 

Leverandører og 
teknisk personell 

 

Oversikt over prosjekter og tiltak vi jobber med som kommer i senere leveranser 
 

Prosjekt/tiltak Status Målgruppe 

Vaksinasjonsstatus Alle vaksiner som er meldt inn til SYSVAK 
(nasjonalt vaksinasjonsregister) vil vises i 
kjernejournal. Funksjonaliteten vil være 
tilgjengelig i slutten av januar 2021. 

Helsepersonell 

API for kritisk informasjon Det jobbes med å klargjøre API for kritisk 
informasjon som skal muliggjøre at 
helsepersonell unngår dobbeltregistrering av 
kritisk informasjon i EPJ og i kjernejournal. 

Helsepersonell 

Persontjeneste fra MF Helse Skatt moderniserer folkeregisteret og i den 
forbindelsen utvikler Grunndata (MF Helse) 
ny kopi for helsesektoren, Persontjenesten. 
DFS (det sentrale folkeregisteret) og PREG 
(dagens kopi av folkeregisteret til 
helsesektoren) vil etter hvert skrus av og alle 
konsumenter må gå over til å bruke 
Persontjenesten. Kjernejournal er 
utprøvingskandidat og det jobbes nå med å 
konsumere data fra Persontjenesten. Les 
mer om persontjenesten på nhn.no 

Helsepersonell, 
leverandører og 
teknisk personell 
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