• Gjennomfør opplæring.
• Logg deg inn med elektronisk ID på Altinn og ta
godkjenningsprøven. Prøven må bestås før du får
tilgang til kjernejournal.
Se ehelse.no/kjernejournal for mer
informasjon og lenke til godkjenningsprøven.

Bruk kjernejournal!
Stor nytte – liten innsats
Dette gjør du:
• Registrerer kritisk informasjon når det er en naturlig
del av konsultasjonen.

Hvor kan jeg få mer hjelp til
å bruke kjernejournal?
•B
 ruk hjelp-funksjonen i kjernejournal:
Se etter -ikonet.
• Se ehelse.no/kjernejournal
•S
 ykehus og legevakt har lokale superbrukere som
kan svare på spørsmål om bruk.
• IT-support får du på vanlig måte som ved problemer
med elektronisk pasientjournal.
•H
 vis du får spørsmål fra pasienter, kan du gi dem
pasientbrosjyren, vise til helsenorge.no/kjernejournal
eller be dem ringe 800HELSE (800 43 573).
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Kom i gang på 1-2-3!

Innholdet i kjernejournal

Praktisk bruk
av kjernejournal
Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger om pasienten og gir
rask tilgang til viktig informasjon.
Når du trenger informasjon for å yte h
 elsehjelp, klikk
på kjernejournal-ikonet i elektronisk pasientjournal.

Dette får du:
• Oversikt over pasientens viktigste opplysninger.

Pasienten har kjernejournal

• Personalia, pårørende og fastlege.
• Legemidler – alle legemidler på resept utlevert fra apotek,
samt gyldige e-resepter. Legemidler i bruk (LIB) for pasienter
med elektronisk multidose. Næringsmidler og medisinsk
forbruksmateriell utlevert på resept.
• Kritisk informasjon – kan være avgjørende for valg
av videre behandling.
• Overfølsomhetsreaksjoner – presis oversikt
med alvorlighetsgrad.

Pasienten har kjernejournal og har



selv fylt ut viktige helseopplysninger



Pasienten har kjernejournal og

det finnes kritisk informasjon
Pasienten har ikke kjernejournal

ehelse.no/kjernejournal

Kjernejournal ikke tilgjengelig

• Besøkshistorikk fra spesialisthelsetjenesten fra 2008.
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Informasjon i kjernejournal
Arkfane

Opplysninger

Forklaring

Kategorier i kritisk info
Kilde

Kategori

Veiledning til å registrere

Oversikt

Pasientens viktigste
opplysninger

Kritisk informasjon, Legemidler, Om pasienten
og Sykdommer registrert av pasient

Kjernejournal

Om pasienten

Personalia

Pasientens adresse og telefon, sivilstatus
og familie med telefonnummer

Folkeregisteret

Fastlege

Navn, adresse og telefonnummer,
også for tidligere fastleger

Fastlegeregisteret

Komplikasjoner
ved anestesi

Intubasjonsproblem og andre problemer
ved anestesi

Kontaktpersoner /tjenester

Nærmeste pårørende, andre behandlere,
arbeidsgiver

Registreres av pasienten på
helsenorge.no

Kritiske medisinske
tilstander

Kommunikasjon

Vansker med syn, hørsel, tale, behov for tolk

Egenregistrerte sykdommer

Sykdommer pasienten selv har registrert

Helsepersonell kan registrere på vegne
av pasienten, hvis pasienten ønsker det

Tilstander som ikke er opplagte eller lett
diagnostiserbare ved vanlig undersøkelse
og som kan medføre alvorlig fare hvis de
overses

Pågående
behandlinger

Behandling som ikke fremkommer under
Legemidler og som er så kritisk at
den må markeres spesielt

Implantat

Opplysninger som kan ha betydning for
diagnose, undersøkelse og behandling
av pasienten

Endringer
i behandlingsrutiner

Kategorien brukes for å angi avgrensning
av livsforlengende behandling og andre
prosedyreendringer

Smitte

Smittefarlig sykdom med konsekvens for
valg av behandling, spesielt antibiotika

Legemidler

Utleverte legemidler på resept

Legemidler på alle typer resepter utlevert fra
Legemidler i bruk (LIB) for pasi- apotek i Norge fra da kjernejournal ble opp
enter med elektronisk multidose rettet for pasienten, samt pasientens gyldige
e-resepter
Næringsmidler og medisinske
forbruksvarer utlevert på resept

Apotek (via Reseptformidleren)

Kritisk info

Kritisk og viktig
helseinformasjon

Informasjon som i en gitt situasjon kan få
avgjørende betydning for valg av helsehjelp, og
som hvis den mangler, kan medføre fare for feil
og ev. forsinket behandling

Behandlende lege registrerer

Besøkshistorikk

Kontakt med
spesialisthelsetjenesten

Tid og sted for sykehusinnleggelse, konsultasjon Norsk Pasientregister – opplysninger
ved poliklinikk eller avtalespesialist. Navn på
sendt fra spesialisthelsetjenesten
helseforetak, avdeling og klinisk seksjon
fra 2008

Innstillinger

Pasientens sperringer,
blokkeringer og reservasjoner

Pasientens eventuelle sperring/ blokkering/
reservasjon mot innsyn fra helsepersonell
eller mot tilgang til kjernejournal via helsenorge.no
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OverfølsomhetsReaksjoner som kan ha betydning
reaksjoner:
i en akuttmedisinsk situasjon og ved
Legemiddelreaksjon behandling av pasienten
og annen allergi

Pasienten registrerer dette på
helsenorge.no. Helsepersonell kan
sperre, blokkere og reservere på
vegne av pasienten
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