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Innspill til høring - etablering av nasjonal kjernejournal  

 

Det vises til henvendelse angående innspill til høring vedrørende etablering av nasjonal 

kjernejournal. Institutt for klinisk odontologi har følgende tilbakemelding til høringen: 

Ved etableringen av elektronisk kjernejournal bør det med hensyn til tannbehandling 

innbefatte røntgenbilder, med alle modaliteter som er aktuelle for tannleger. 

Videre bør det legges føringer for at det skal være enkelt for en pasient å bytte behandler, 

hvilket betyr at journalen med røntgenbilder lett må kunne overføres mellom behandlere.  

For eksempel ved henvisninger bør spesialister kunne få overført relevant opplysninger fra 

journalen. Dette innebærer også at all behandling må baseres på behandlingskoding som 

har en felles standard. 

Problemstillingen knyttet til hvem som har rett til å forske på data fra kjernejournal er ikke 

tilskrekkelig behandlet i høringen. Vi støtter departementet sitt syn på at utlevering av 

store datasett bør baseres på primærkilden. Det bør likevel være mulig for 

forskningsinstitusjoner som for eksempel universitetene eller folkehelsa å kunne gjøre søk 

for å finne mulige datasett. UiO har innledet et samarbeid med ELIN-T samt 4 utenlandske 

universiteter, hvor målet er å kunne identifisere datasett til forskningsprosjekter.  Her får 

man kun opplysning om hvilken institusjon som har behandleransvar for pasienten og 

hvor mange pasienter det dreier seg om. I Norge er det et stort savn for forskning innenfor 

odontologi på å få tak i nok pasientmateriale. Utdanningsinstitusjonene behandler stort 

sett pasienter fra svært begrensete befolkningsgrupper/demografi. 

Med tanke på behandling av barn eller andre pasienter som ikke er i stand til å gi 

behandler tilstrekkelig med informasjon i forhold til medisinske opplysninger vil 

etableringen av en elektronisk kjernejournal være med på å ivareta og sikre korrekt 

behandling av disse. I forhold til behandling av barn er det vanskelig å sikre at man får 
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medisinske opplysninger fra dem selv, samt at foresatte også kan ha manglende kjennskap 

til hva man må melde fra om. Det vises til eksempel med et barn som var født med 

vannhode og dermed hadde fått operert inn shunt som nyfødt. Barnets mor var svært 

opptatt av at barnet var friskt, og meldte ikke fra om dette, noe som kunne gitt 

komplikasjoner som følge av tannbehandlingen som ble utført på barnet. 
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