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Informasjon om endringer i kjernejournal 
 
Lørdag 19. juni lanseres ny versjon av kjernejournal (L21-Q2).  
 
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 19.06.2021 kl. 08:00 
Slutt: Lørdag 19.06.2021 kl. 12:00 
 
Berørt: De delene av Helsenorge som har funksjonalitet for registrering av informasjon i 
kjernejournal og kjernejournal innsyn vil være utilgjengelig i tidsrommet.  
 

Oversikt over de viktigste endringene i leveransen 
 

Område Endring/Ny funksjonalitet Målgruppe 

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 i denne leveransen 
går vi over til å konsumere data fra 
Persontjenesten. Les mer om 
persontjenesten på nhn.no 

Helsepersonell, 
leverandører og 
teknisk personell 

Legemidler Det er lagt til flere sjekkpunkter i utskrift for 
legemiddelsamstemming 

Helsepersonell 

Legemidler Overskriften "Ikke angitt" i utvalgslisten er 
endret fra "Ikke angitt" til "Papirresept". 
Dette gjelder også for "Kopier" og ulike 
utskrifter. 

Helsepersonell 

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

Alle 

 

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

Prosjekt/tiltak Status Målgruppe 

mailto:kundesenter@nhn.no
https://kj-opplaering.nhn.no/hjelp/
https://www.nhn.no/persontjenesten
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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 
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