
 

 
 

Informasjon om endringer i kjernejournal 
 
Lørdag 14. mars lanseres ny versjon av kjernejournal (L20-Q1). 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 14.03.2020 kl. 08:00 
Slutt: Lørdag 14.03.2020 kl. 12:00 
Berørt: Kjernejournalområdene av "Min Helse" på helsenorge.no vil være utilgjengelig i tidsrommet.  
 
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 hjelpesider. 
 

Område Endring/Ny funksjonalitet Målgruppe 

Journaldokumenter Norsk Helsenett SF jobber stegvis med en løsning for deling av 
journaldokumenter på tvers av virksomheter og nivåer i 
helsetjenesten. I mars starter en begrenset utprøvning i Helse 
Sør-Øst. Løsningen vil breddes når sektoren er klar for å ta i 
bruk løsningen. 

Helsepersonell 

Legemidler For å tydeliggjøre hvilke legemidler som forskrives som e-
multidose og som er del av en multidose-pakke, vil disse 
legemidlene markeres med et ikon. Dette for å tydeliggjøre 
hvilke legemidler som er pakket i multidose og hvilke som er 
utlevert separat. 

Helsepersonell 

Kodeverk ICD-10 kodeverket er oppdatert til versjon 2020 basert på 
dokumentasjon og kodeliste fra Direktoratet for e-helse. 
 

Helsepersonell, 
leverandører 
og teknisk 
personell 

Tilgang I tillegg til leger har nå også sykepleiere og helsesekretærer 
tilgang til kjernejournal ved fastlegekontor, hos private 
avtalespesialister og ved legevakt. 

Helsepersonell, 
Lokal 
administrator 

 Som helsepersonell kan jeg ved innlogging velge Commfides 
javafri slik at brukere som ikke vil/kan benytte java får et 
alternativ 

Helsepersonell 

Tekniske 
forbedringer/ 
arkitektur 
 

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

Leverandører 
og teknisk 
personell 
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