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Horingssvar - Forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal

Vi viser til høring vedrørende ovennevnte forskrift. Formålet med Nasjonal kjernejournal er å
dekke behovet i helsetjenesten for rask og sikker tilgang til korrekt og oppdatert informasjon
om pasienten. Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter derfor etableringen av en nasjonal
kjernejo u rn a I.

NSF mener at det er en forutsetning at pasienten får tilgang til sine egne opplysninger i

kjernejournalen slik at de kan føre kontroll med helsepersonellets tilgang og innhold.
Kjernejournalen er avhengig av at primærkilden, den elektroniske pasientjournalen, er
oppdatert og at helseopplysninger er av god kvalitet.

Forskriften:
§ i Formål
“Forskriften etablerer en nasjonal kjernejournal som sammenstiller vesentlige
helseopplysninger om den registrerte og gjør opplysningene tilgjengelige for helsepersonell
som trenger dem for å yte forsvarlig helsehjelp.
Formålet med den nasjonale kjernejournalen er å øke pasientsikkerheten ved å bidra til rask
og sikker tilgang til strukturert informasjon om pasienten.”

I merknaden til dette punktet (se side 40) står det at en nasjonal kjernejournal skal bidra til
økt pasientinvolvering. NSF mener at dette må fremheves også i formålet.

§ 4 Innholdet i en nasional kjerneiournal (side 41)
“Kritisk informasjon er informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende betydning
for valg av helsehjelp, og som hvis den mangler kan medføre fare for feil eller forsinket
behandling.”

Forståelse av hva som er kritisk informasjon vil variere fordi helsepersonell kan tolke dette på
ulike måter. NSF mener at det er viktig at helsepersonell har en felles forståelse for hva som
er kritisk informasjon, I tillegg må denne informasjonen ha høy kvalitet og til enhver tid være
oppdatert.
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§ 5 Plikt til å melde opDlysninger til kierneiournalen
FØrste ledd, siste setning:
“Virksomheten helsepersonell er tilsatt i, har ansvarfor at det er rutiner som sikrer at
meldeplikten ivaretas.”

NSF mener at det bør være en nasjonal føring for dette utover det som står i forskriften, for
eksempel en nasjonal veileder. Innholdet i en slik veileder må beskrive nødvendige rutiner
som kan bidra til en felles forståelse for kjernejournalens formål og innhold og at den må være
oppdatert.

§ 6 Rett til innsyn, varsel, retting, sletting og sperring
“3. ledd: Krav om retting eller sletting av opplysninger skalfremsettes overfor primærkilden for
opplysningene, med mindre feilen oppstod ved registreringen i den nasjonale kjernejournalen.”

Det må komme tydelig frem i kjernejournalen hvor opplysningene er hentet fra slik at det er
mulig å fremsette krav om retting og sletting til riktig instans.

økonomiske og administrative konsekvenser
Det er helt nødvendig å sikre finansiering til utvikling, integrasjon med virksomhetenes
elektroniske pasientjournalsystemer, innføring, innholdsmessige oppdateringer avjournaler
og opplæring, I høringsnotatet opplyses det at det er satt av midler til dette, men NSF
oppfatter det slik at dette kun gjelder pilotfasen i to kommuner. Det vil være behov for
betydelig finansiering knyttet til implementeringen i resten av kommunene, helseforetakene
og hos fastlegene, forutsatt at det tas beslutning om full utbredelse til hele landet.

NSF mener at behovet for rask tilgang til nødvendige og riktige pasientopplysninger ikke
oppfylles i dag, og at kjernejournalen kan løse noe av disse problemene. NSF vil understreke
behovet for å utvikle en enkel og brukervennlig løsning slik at den lett kan tas i bruk blant
pasienter/brukere og helsepersonell. Opplæring må sikres.

Med vennlig hilsen
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