
 

 
 

Informasjon om endringer i Kjernejournal 
 
14 april lanseres ny versjon av Kjernejournal(L18-1). Her gis en oversikt over de viktigste endringene.  
 
Gjennomføring av endringene vil føre til at Kjernejournal er utilgjengelig i en liten periode. Varslet 
nedetid er:  
Start: Lørdag 14.4 2018 kl. 08:00  
Slutt: Lørdag 14.4 2018 kl. 17:00  
Berørt: Kjernejournal-delene av "Min Helse" på helsenorge.no vil være utilgjengelig i tidsrommet. 
Helsepersonellportalen til Kjernejournal vil settes i LESmodus slik at pasientens kjernejournal vil være 
tilgjengelig for helsepersonell. Det vil ikke være mulighet for manuell oppdatering av pasientens 
kjernejournal under vedlikeholdet. 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:  
postmottak@ehelse.no 
 
 

Område Endring/Ny funksjonalitet Målgruppe 

Kritisk informasjon Bruker som registrerer kritisk info får mulighet til å 
spesifisere søkeord som ga treff i absoluttlisten slik 
at begrep i absoluttlisten som omfatter flere 
sykdommer lettere kan beskrives. 

Helsepersonell 

 Ved noen behandlinger (f.eks. cytostatika) er det 
viktig at behandlingen varsles under Kritisk 
informasjon en tid etter avsluttet behandling. 
"Avslutningsdato" er endret til "Behandling varsles 
til" for å håndtere dette. 

Helsepersonell 

 Varsel til bruker om at endringer ikke er lagret når 
bruker blir logget ut grunnet inaktivitet. 

Helsepersonell 

Legemidler Legemidler som er tilbaketrukket uten 
utleveringer og avslag på søknad fra Statens 
legemiddelverk uten utleveringer skal ikke vises på 
siden Oversikt for å unngå at helsepersonell tolker 
det som at pasienten bruker disse legemidlene. 

Helsepersonell 

 Legemiddelblandinger (magistrelle resepter) 
grupperes i legemiddelhistorikk hvis alle virkestoff 
og andre bestanddeler er like. Ved avvik grupperes 
det ikke. 

Helsepersonell 

Besøkshistorikk Tilby aggregert besøkshistorikk til Helsenorge.no 
slik at innbygger får presentert en forbedret liste 
over besøk i spesialisthelsetjenesten og hos 
avtalespesialister i feilmeldingsveiviseren. 
(Tilgjengelig fra April på Helsenorge.no) 

Innbygger 

Autorisasjon Saksbehandler må oppgi formål med oppslaget i 
innbygger sin KJ slik at det blir mer effektivt 

Saksbehandler 

mailto:postmottak@ehelse.no


saksbehandling samt raskere å utføre kontroll av 
saksbehandlere sine oppslag i kjernejournal. 

 Foreldre med foreldreansvar for barn 12-16 år gis 
tilgang via Helsenorge.no til deler av barnets 
kjernejournal for å kunne gjøre endringer i felter 
og innstillinger som er tilgjengelige for innbygger. 
Papirresepter og resepter med 
vergeinnsynsreservasjon vil ikke vises for foreldre. 
(Tilgjengelig fra April på Helsenorge.no) 

Innbygger 

Innføring Kjernejournal resender aktiveringse-post til 
innbyggere som manglet e-postadresse i DIFI sitt 
Kontakt- og reservasjonsregister slik at vi får 
informert en større del av befolkningen om at de 
har kjernejournal. 

Innbygger 

Tekniske 
forbedringer/brukervennlighet 

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

 

 
 


