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1 Om bruksvilkårene

Disse spesielle bruksvilkårene utfyller Generelle bruksvilkår for Nasjonal kjernejournal og gir

bestemmelser som er gjeldende for virksomheter som skal tilgjengeliggjøre referanser og tilhørende

journaldokumenter i løsningen med dokumentdeling via kjernejournal. Generelle bruksvilkår for

Nasjonal kjernejournal gjelder for alle virksomheter som tar kjernejournal i bruk. Bemyndiget

representant for virksomhet som skal tilgjengeliggjøre journaldokumenter i løsningen må akseptere

disse spesielle bruksvilkår for dokumentdeling via kjernejournal og de Generelle bruksvilkår for

Nasjonal kjernejournal.

1.1 Avgrensning

Disse bruksvilkår er ikke gjeldende for virksomheter som kun får tilgang til (kun er konsument)

referanser og tilhørende journaldokumenter i løsningen med dokumentdeling via kjernejournal. For

disse virksomheter er det kun nødvendig å akseptere Generelle bruksvilkår Nasjonal kjernejournal.

2 Tjenestebeskrivelse

Utdypende beskrivelse av tjenesten, teknisk dokumentasjon mv. er tilgjengelig på nhn.no.

2.1 Dokumentdeling via kjernejournal

Løsningen med dokumentdeling via kjernejournal muliggjør at virksomheter kan tilgjengeliggjøre
referanser og tilhørende journaldokumenter (opplysninger) om pasienter i kjernejournal. I kjerne
journal vil det fremvises en sammenstilt liste med oversikt over referanser til journaldokumenter
som virksomheter har valgt å tilgjengeliggjøre. I kjernejournal kan helsepersonell bruke referansen til
et journaldokument for å be om elektronisk innsyn i selve journaldokumentet som ligger lagret hos
den enkelte virksomhet som har valgt å tilgjengeliggjøre journaldokumentet.

Journaldokumenter kan bli tilgjengelig for helsepersonell som oppfyller vilkårene for tilgang til
kjernejournal, på tvers av omsorgsnivåer, helseregioner og virksomheter.

Kjernejournalforskriften § 4 punkt 7 er det rettslige grunnlaget for behandling av referanser i kjerne
journal. Den enkelte virksomhets tilgjengeliggjøring av referanser og tilhørende journaldokumenter i
løsningen har sitt rettslige grunnlag i gjeldende regelverk om kommunikasjon av helseopplysninger,
jf. pasientjournalloven § 19 og helsepersonelloven §§ 25 og 45.

2.1.1 Vilkår for tilgang til opplysninger som tilgjengeliggjøres i løsningen

Hovedregelen og vilkårene for tilgang til helseopplysninger om den registrerte i kjernejournal, følger
av pasientjournalloven § 13 fjerde ledd. I pasientjournalloven § 13 fjerde ledd er det hjemmel i
forskrift for å gjøre unntak fra samtykke når det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. Helse
personell som oppfyller vilkårene for tilgang til kjernejournal kan få tilgang til opplysninger som
tilgjengeliggjøres i løsningen med dokumentdeling.
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3 Ansvar - Behandling av personopplysninger

3.1 Dataansvarlig

Helsevirksomheten er dataansvarlig for personopplysninger som ved bruk av tjenestene behandles i

helsevirksomhetens IKT-systemer, se Generelle bruksvilkår for nasjonal kjernejournal punkt 7.1.

Norsk Helsenett er dataansvarlig for personopplysninger som ved bruk av tjenestene behandles i

kjernejournal, se Generelle bruksvilkår for nasjonal kjernejournal punkt 6.1.

3.2 Krav til databehandleravtale

Der tjenesten innebærer at Norsk Helsenett behandler personopplysninger på vegne av helse-

virksomheten, skal det inngås databehandleravtale.

For helsevirksomhetens tjenester tilknyttet kjernejournal gjelder dette for følgende tjenester:

S Dokumentdeling via kjernejournal, jf. punkt 2.1

4 Spesielle forhold

Ingen.


