Informasjon om endringer i kjernejournal
7. desember lanseres ny versjon av kjernejournal (L19-Q4). Her gis en oversikt over de viktigste
endringene.
Gjennomføring av endringene vil føre til at oppdateringer i kjernejournal er utilgjengelig i en liten
periode. Helsepersonellportalen til 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 07.12.2019 kl. 08:00
Slutt: Lørdag 07.12.2019 kl. 15:00
Berørt: Kjernejournal-delene av "Min Helse" på helsenorge.no vil være utilgjengelig i tidsrommet.
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:
postmottak@ehelse.no
Område

Endring/Ny funksjonalitet

Journaldokumenter

Direktoratet for e-helse jobber stegvis med en løsning for
deling av journaldokumenter på tvers av virksomheter og
nivåer i helsetjenesten. I denne leveransen vil alt det
tekniske være på plass, og det er planlagt en begrenset
utprøvning i Helse Sør-Øst i Q1 2020. Løsningen vil breddes
når sektoren er klar for å ta i bruk løsningen.
Næringsmidler/
Helsepersonell kan kopiere eller skrive ut en liste over
forbruksmateriell
pasientens næringsmidler og forbruksmateriell. Det er laget
funksjonalitet for å velge hvilke resepter/produkter som skal
med i oversikten. For mer detaljert beskrivelse se våre
hjelpesider.
Legemidler
Virkestoff og bruksområde er lagt til i oversikten når man
kopierer legemidler til utklippstavlen.
Kritisk informasjon Noen implantater er ment implantert kun for en gitt periode
og vil bli fjernet. For å synliggjøre dette er det lagt til
mulighet for å registrere dato for "Implantat varsles til".
Om pasientenKjernejournal tilbyr et API som muliggjør utlevering av
fastlegeinformasjon fastlegeinformasjon til kliniske fagsystemer som ikke har
integrasjon mot Fastlegeregisteret. API'et autentiseres med
HelseId. Lurer du på hvordan du kan ta i bruk API'et- se
informasjon om godkjenningsprosessen på ehelse.no.
Tekniske
Lagt til rette for autentisering via HelseId for å kunne hente
forbedringer/
journaldokumenter.
arkitektur
Kjernejournal slutter å støtte IE10 i denne leveransen.
Oppgradering av infrastruktur, tekniske produkter og
rammeverk til nyere versjoner for bedre stabilitet,

Målgruppe
Helsepersonell

Helsepersonell

Helsepersonell
Helsepersonell

Leverandører og
teknisk personell

Leverandører og
teknisk personell

ytelse, test og sikkerhet.
For mer detaljert beskrivelse av funksjonalitet i kjernejournal, se våre hjelpesider: https://kjopplaering.ehelse.no/hjelp/index.html

