
Kjernejournal – Et nasjonalt varslingssystem

Seniorrådgiver Marit  Skjerven



Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt 

på fire regionale helseforetak og 428 

kommuner 

• Informasjonen følger ikke automatisk pasienten

• Behov for bedre informasjonsflyt mellom aktører og systemer

• Behov for bedre kontroll med ansvarsoverføring

• Det trengs felles innsats og sterkere nasjonal styring

Bakgrunn



Direktoratets to roller

Myndighet Nasjonale løsninger

Sørge for nasjonal styring og 

koordinering i samarbeid med 

helseforetakene, kommuner og 

fagmiljøene

Få på plass og forvalte gode e-helse

løsninger som forbedrer og forenkler



Kjernejournal

■ Elektronisk tjeneste som viser de viktigste 
helseopplysningene. 

■ Gir helsepersonell kan rask og sikker tilgang på tvers 
av helsetjenesten

■ Ca. 80 % av informasjonen hentes fra nasjonale 
registre

■ Innbygger har selv tilgang til opplysningene



Helsepolitiske mål Mål for kjernejournal

Tilgang til informasjon fra én og samme kilde

Innsyn i og mulighet for å registrere egne helseopplysninger

Rask og sikker tilgang til viktige helseopplysninger

Personvern bygget inn i løsning

Økt pasientsikkerhet og kvalitet

Bedre samhandling i helsetjenesten

Mer aktiv pasient- og brukerrolle

Tidsbesparende for helsepersonell

Hensikt med kjernejournal
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Tidsplan innføring kjernejournal

2015 2017 2018

Dekningsgrad 

innbyggere:

Innføring i Helse Midt

Innføring i Helse Vest

Innføring i Helse Sør-Øst

Innføring i Helse Nord

2016

~28% ~50% ~82% 100%



Innbyggernes kjernejournal

■ > 3 mill. innbyggere har fått KJ

■ Innbyggere nedslagsområde - UNN fikk  KJ 

1.nov .2015 og ble varslet på e-post.

■ Innbyggerne logger inn på helsenorge.no og via 
«Min Helse» får de tilgang på tjenester som hjelper 
med å følge opp egen helse. 



■ 60 % av legevakter i aktuelle regioner er i gang

■ 52 % av legekontorene

■ > 7000 registreringer av kritisk informasjon

Noen nøkkeltall:



Ulike brukergrensesnitt for innbyggere og helsepersonell
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Pollenallergi

Hjerterytmeforstyrrelse

Depresjon

Lavt stoffskifte (hypotyreose)

Diabetes

Annen lidelse

Astma
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Top 10 egenregistrerte sykdommer
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Legemiddelreaksjon Medisinsk tilstand

Implantat Behandling

Annen allergi Intubasjonsproblem

Smitte Annet problem ved anestesi

Avgrensing av livsforlengende behandling Andre prosedyreendringer

Innbyggers og helsepersonells registreringer
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Godkjenningsprøven må ikke være for enkel heller…



Takk for oss!
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