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KJERNEJOURNAL
KRITISK INFORMASJON - HVORDAN REGISTRERE
PÅVIST GENETISK AVVIK I CYP METABOLISMEN
Noen pasienter har sykdommer eller andre tilstander som gjør at de reagerer unormalt på
enkelte legemidler. Det er funksjonalitet i kjernejournal som gjør det mulig å varsle
kombinasjoner av absoluttlistekoder og ATC-koder. Hvis en pasient har registrert kritisk
medisinsk tilstand med en kode fra absoluttlisten som er koblet til en ATC-kode og
pasienten har fått utlevert eller foreskrevet et legemiddel i aktuelle ATC-gruppe,
signaliseres dette med et varslingssymbol i legemiddellisten og under «Legemidler som
trenger spesiell oppmerksomhet» på siden Oversikt. Råd om dosetilpasning/alternativ vises
ved å klikke på legemidlet i listen. Foreløpig er det påviste genetiske avvik i Cytochrome
P450- enzymene ("CYP-gener") som det er lagt inn varsler for i kjernejournal, men andre
tilstander kan også varsles.

REGISTRERE PÅVIST AVVIK I CYP-GENOTYPE SOM KRITISK
INFORMASJON
1. Åpne fanen Kritisk informasjon og velg "Legg til" ved kategorien Kritiske medisinske
tilstander". Legg f.eks. inn søkeord som CYP, metabolisme, avvik eller genetisk i
diagnosefeltet. Velg den CYP-koden som er påvist for aktuelle pasient.

2. Legg inn eventuell kommentar i kommentarfeltet, diagnosetidspunkt og velg kilde
"Resultat av tester/analyser". Klikk "Lagre".
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3. Registrert kritisk medisinsk tilstand vil da vises på siden for kritisk informasjon, men
også på siden Oversikt samt signaliseres i symbolet for kritisk informasjon ved
pasientens navn, i alle skjermbilder. Symbolet for kjernejournal i det lokal
EPJ/kliniske fagsystem vil farges rødt.

LEGEMIDDELLISTEN
1. Er det registrert genetisk avvik i CYP-metabolismen og det forskrives et legemiddel
som er påvirket av eller bør tas hensyn til ved bruk, så signaliseres dette i
legemiddellisten med et rødt varslingssymbol. Ved å holde musepeker over
symbolet vil forklarende tekst vises.
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2. Klikker man på ATC-koden i utvidet visning av det enkelte legemiddel, så kan man
klikke på koden og få frem forklarende tekst.

OVERSIKT
Siden Oversikt er startsiden når pasientens kjernejournal åpnes. Den viser oppsummert
informasjon fra andre sider og varsler i tillegg om legemidler som trenger spesiell
oppmerksomhet. Informasjonen som vises finnes mer utfyllende i andre faner, men
kombinasjonen av forskjellig informasjon, så som kritisk informasjon kombinert med
pasientens legemiddelliste og egenregistrerte sykdommer, kan gi en ekstra verdi. Når det
er registrert genetisk avvik i CYP metabolismen for en pasient, vises dette på siden i
informasjonsboksen "Kritisk informasjon" og om det er forskrevet legemiddel som er
påvirket av pasientens metabolisme, vises dette i informasjonsboksen "Legemidler som
trenger spesiell oppmerksomhet"
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MER INFORMASJON OM KJERNEJOURNAL
Gå til https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal så finner du mer
informasjon om kjernejournal. Her finner du også en "demoversjon" av kjernejournal med
fiktive pasienter og kliniske data hvor du kan klikke rundt og teste hvor enkelt det er å legge
inn kritisk informasjon

