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Høringssvar: forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal  

Viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. januar 2013 med invitasjon til å avgi 

høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal. 

 

Forskningsrådet har behandlet høringsnotatet. Forskningsrådet har ikke merknader til den foreslåtte 

forskriften, men har noen merknader til hvordan man skal utvikle og innføre kjernejournalen. 

 

Innføringen av nasjonal kjernejournal er en betydelig innovasjon i offentlig sektor. Det er derfor 

viktig at et innovasjonsfokus gjennomsyrer utviklingen av kjernejournalen. Med dette mener vi at 

både utviklingsmetoder, valg av teknologiske løsninger og helhetlig struktur på kjernejournal-

systemet er fremtidsrettet og i tråd med den internasjonale forskningsfronten på de respektive 

områdene. Forskningsrådets hovedstyre vedtok høsten 2012 en policy for Forskningsrådets arbeid 

med innovasjon i offentlig sektor. I denne policyen har vi understreket behovet for at innovasjoner 

må være kunnskapsbasert og at forskning må være en integrert del av innovasjonsprosessene. 

 

Den første fasen av implementeringen av en nasjonal kjernejournal er i seg selv et stort og komplekst 

IT-prosjekt. Det er derfor avgjørende at man er sikre på at utviklingen er i tråd med den 

internasjonale forskningsfronten på området og at man utvikler løsninger som er egnet for framtidige 

generaliseringer og utvidelser. Forskningsrådet understreker nytten av og den samfunnsmessige 

forpliktelsen i at relevante forskningsmiljøer er involvert i alle deler av utviklingsløpet. 

 

En full utnyttelse av potensialet som ligger i en nasjonal kjernejournal avhenger av at løsningene er 

utviklet med fokus på innebygd personvern, tilgjengelige standarder og harmonisering. Resultater fra 

forskning på arbeid med elektroniske pasientjournaler indikerer at mangel på innebygget personvern 

og et stort innslag av proprietære løsninger, er svært kostnadsdrivende når systemer skal utvides og 

samkjøres. Forskningsrådet ser det som naturlig at den databehandlingsansvarlige tar initiativ til 

forsknings- og standardiseringsarbeid på områder som vil være viktige for framtidig utvikling av den 

nasjonale kjernejournalen og grensesnittene denne har mot andre systemer og brukere. 
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Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

 

Mari Kristine Nes  

Avdelingsdirektør Vidar Sørhus 

 Seniorrådgiver 
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