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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune: Forslag til forskrift om nasjonal 
kjernejournal 

 
Fredrikstad kommune viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 
25.01.13, med invitasjon til å avgi høringsuttalelse til forslag til forskrift om nasjonal 
kjernejournal. 
 
Saken ble behandlet i Helse- og velferdsutvalget 10. april 2013, i sak 8, og vedtatt 
slik høringsuttalelse: 
 

Fredrikstad kommune mener at Nasjonal kjernejournal vil være en samling av viktige og 
kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Journalen vil være tilgjengelig for relevant 
helsepersonell uavhengig av hvor i landet du blir syk. 

En oppdatert kjernejournal avhenger av at den er integrert i helsepersonellets fagsystem og 
at det er automatikk som sørger for at relevant strukturert informasjon meldes inn.                    
I lovforslaget beskrives ulike typer legemiddelinformasjon som er aktuelle for kjernejournalen. 
Ikke alle er realiserbare i en kortsiktig løsning og for kommunen er det avgjørende med 
mekanismer som sørger for at kjernejournalen til enhver tid er oppdatert. Det er derfor viktig 
at man sentralt prioriterer arbeidet med å finne gode verktøy for innhenting og oppdatering 
av denne informasjonen. 

Det bør etableres et kodeverk for kritisk informasjon slik at informasjonen lettere kan 
overføres til kjernejournal. Utfordringen knyttet til tilgangskontroll skal skje gjennom 
autorisasjons- og autentiseringsløsning og synes ivaretatt slik at grupper personell som har 
et behov for innsyn gis tilgang. 

Hovedtrekkene i forlaget til forskrift støttes. Det er et stort prosjekt som må utvikles i faser og 
over tid. Et integrert og standardisert IKT system og automatiske meldingssystemer er 
kritiske suksessfaktorer. Disse forhold er problematisert i høringsforslaget. 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift 
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