Informasjon om endringer i kjernejournal
Lørdag 19. september lanseres ny versjon av kjernejournal (L20-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.
Varslet nedetid er:
Start: Lørdag 19.09.2020 kl. 08:00
Slutt: Lørdag 19.09.2020 kl. 12:00
Berørt: Kjernejournalområdene av "Min Helse" på Helsenorge vil være utilgjengelig i tidsrommet.
Innlasting av utleverte legemidler vil være utilgjengelig i et utvidet tidsrom fra kl. 08:00 til 14:00. Bruk
av kjernejournal påvirkes ikke av dette, men informasjon om nylig utleverte legemidler vil mangle i
dette tidsrommet.
Her gis en oversikt over de viktigste endringene i leveransen:
Område
Endring/Ny funksjonalitet
Prøvesvar
(Ble tilgjengelig i
kjernejournal fra
2.juli)

Tekniske
forbedringer

Helsepersonell kan se covid-19 relaterte prøvesvar i
kjernejournal så snart prøven er analysert. Det er opprettet
en ny fane i kjernejournal hvor helsepersonell finner svar på
alle covid-19-relaterte laboratorieprøver, både direkte
viruspåvisning og antistoffanalyser, tatt etter 1. januar 2020.
Også andre relevante analyser på luftveismikrober tatt i
utredning av mulig covid-19-sykdom vises.
Se mer informasjon på nhn.no
Oppgradering av infrastruktur, tekniske produkter og
rammeverk til nyere versjoner for bedre stabilitet, ytelse,
test og sikkerhet.

Målgruppe
Helsepersonell

Leverandører og
teknisk personell

Her gis en oversikt over prosjekter og tiltak vi jobber med som kommer i senere leveranser:
Prosjekt/tiltak
Status
Målgruppe
API for kritisk
informasjon
Persontjeneste fra
MF Helse

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

Helsepersonell,
leverandører og
teknisk personell

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.

