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Direktoratet for e-helse 



Mange aktører… 

Informasjonen følger ikke automatisk pasienten 
 

Behov for bedre informasjonsflyt mellom aktører og systemer 
 

Det trengs felles innsats og sterkere nasjonal styring 

17.000 aktører  

4 regionale helseforetak  

426 kommuner 

 



E-post om kjernejournal 



Pris til kjernejournal 25.01.2017⎹ For effektiv ressursbruk i staten 

Bedre stat- prisen 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)  

 

 

Årets Bedre stat-pris går til Direktoratet 

for e-helse for det nasjonale tiltaket 

kjernejournal 

 



Hvorfor behov for kjernejournal? 

Helseopplysninger lagres lokalt 



Med kjernejournal 

All kritisk informasjon  

samlet ett sted 



Kjernejournal 

 Helseregister oppdateres automatisk 

 

 Helseinformasjon på tvers av  

helsetjenesten 

 

 Pilot i: 

 Trondheim August 2013 

 Stavanger 2014 

 

 Nasjonalt innført 1.mars 2017 



Helsepolitiske mål for kjernejournal  

• Økt pasientsikkerhet og kvalitet 

 

• Bedre samhandling i helsetjenesten 

 

• Mer aktiv pasient – og brukerrolle 



Kjernejournal  
for innbygger 

Kjernejournal for 

helsepersonell 

Ulike brukergrensesnitt for innbyggere og 
helsepersonell 





• UNN – Pilot 2015-16 

• Tett oppfølging 

• Fokus på akuttmedisinsk kjede 

 

• Helse Nord 2016-17 

• Regionalt prosjekt 

• Bredt fokus  

Innføring 

Leger 

Sykepleiere 

Jordmødre 

Vernepleiere  

Psykologer  

Kliniske farmasøyter 



Kjernejournal i UNN HF 

4079 oppslag totalt 

171 leger 62 sykepleiere 

De som bruker det en 

gang, bruker det igjen!  



Demotid! 

http://kj-opplaering.helsedirektoratet.no/hpp-webapp/kjernejournal.html#/personsok


• Manglende informasjon/opplæring – både for helsepersonell og pasient 

• Mange ulike løsninger å forholde seg til 

• Dobbeltregistreringer – manglende integrasjon 

• Dørstokkmila og tidsklemma 

• «Egne» standarder for kritisk informasjon 

• Kommunisert for snevert bruksområde 

• Fortsatt nytt verktøy 

• For få gode historier 

• AMK 

• TTT 

 

 

Utfordringer 

At «innføring» er over betyr 

ikke at man er i mål… 

Det er nå jobben begynner! 



• Informasjon om alle pasienter i Norge 

• Tre år med utleverte legemidler 

• Flere helsepersonell får tilgang 

• Tilpasning til AMK? 

• Tilgang for pleie- og omsorgstjenesten 

• Synkronisering av kritisk informasjon i EPJ 

• Kulturendring 

 

• Enkelt brukergrensesnitt og rask nytteverdi  

Hvordan ser fremtiden ut?  



• Han kan ikke gi samtykke 

• Han har ikke gul-lapp i panna 

• Han har ikke med seg medisinliste 

• Tør du la vær? 
 

  

Bevisstløse Rolf fra Rogaland  



• Rita ankommer sløv og fraværende  

• Utydelig tale, ustødig gange 

• Lørdag natt 

• Antatt alkoholintox? 

• Mulig sukkersyke?  

Ravende Rita fra Rygge 

Feil behandling 

Feil forløp 

Forsinket behandling 





Nøkkeltall for kjernejournal 5.2.2017 

4,1 mill  innbyggere har kjernejournal.  

0,1% har reservert seg 

10 000 innbyggere har fått registrert 

kritisk informasjon 

* Prosentangivelse  beregnet for områder som har innført  kjernejournal  

 

Kjernejournal er innført ved: 

• Alle helseforetak  * 

• 95 % av legevakter  * 

• 75 % av legekontor  * 

Helsepersonell gjør: 

• 6 000 oppslag pr. uke 

• 250 nye kritisk informasjon registrert pr. uke 

 

Innbyggere har registrert: 

• Kontaktinformasjon:        85 000 

• Sykdomshistorikk:           22 000 

• Kommunikasjonsvansker: 1 300 

 

Kartet viser innføring av 

kjernejournal. 

 

      Kjernejournal er innført 

 

 

       Innbyggere har  

       kjernejournal 

 

 

        Innbyggere får  

        kjernejournal 01.03.17 

Innbyggere ser på egne legemidler  

ca 40 000  pr. uke 



Kontaktinformasjon 

kristian.berg@unn.no 

Ingeborg.berge@ehelse.no 


