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Disposisjon

 Om løsningen

 Erfaringer fra utprøvingen

 Juridisk vurdering

 Overgang fra begrenset utprøving til nasjonal innføring og drift

o Utfordringer og tiltak



Nasjonal målsetting: «Én innbygger - én 
journal»

“All relevant journalinformasjon om pasienten -
tilgjengelig samlet for behandlere ved tjenstlig behov”

➢ Vi må dele informasjon

• Redusert risiko for feilbehandling

• Raskere pasientbehandling med bedre kvalitet

• Økt trygghet og tillit hos pasientene



§4 - Innholdet i kjernejournal

• Kritisk informasjon

• Legemidler (resepter)

• Kontakter/besøk i spesialisthelsetjenesten (NPR)

• Kontaktinformasjon (egen, pårørende, fastlege, kommunale tjenester)

• Referanser til:

epikriser, prøvesvar, billedundersøkelser og henvisninger

Kjernejournalforskriften



Nasjonal dokumentdeling - felles koblingspunkt



Metadata indikerer 
innhold:
nødvendig/relevant?

6

Oversiktsliste:  
Pasientens sentrale 
journaldokumenter 
– fra ulike kilder



Direkte tilgang til originalt 
dokument fra kilden

Lesevisning, ikke varig lagring

➢ Bedre beslutninger 
om helsehjelp
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Lokalt EPJ

Oppsøkende personell

Kjernejournal Om pasienten

Legemidler (RF)

Kritisk informasjon

Kontakthistorikk (SHT)
Autentisering

Kjernejournal 
register
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Dokumentdeling via kjernejournal = vesentlig endring: 

fra kjernejournal som nasjonalt register –
med et begrenset sett opplysninger



Vaksiner Vaksiner

Pasientjournal Dokumenter HF
Dokumenter

Oslo kommune

Prøvesvar Koronasvar

Lokalt EPJ

+++

Oppsøkende personell

Kjernejournal Om pasienten

Legemidler (RF)

Kritisk informasjon

Kontakthistorikk (SHT)

Autentisering

DIPS OUS Gerica CGM Vision

Kjernejournal 
«Helsepersonell-

portal»

9

til kjernejournal også som nasjonal portal (felles koblingspunkt og fremvisningsflate) for 
innhold fra mange lokale journaler med et bredt sett journalopplysninger (ustrukturert)

MSIS (FHI)

SYSVAK (FHI)

DIPS
DIPS
DIPS
DIPS
DIPS
DIPS
DIPS

DIPS HFx



Nr Dokumentyper

1 Audiologi sammenfatning

2 Brev tillegg til utsendt epikrise (edi)

3 Epikrise BUP (edi)

4 Epikrise psykiatri (edi)

5 Epikrise RUS (edi)

6 Epikrise somatikk (edi)

7 Epikrise somatikk FØD (edi)

8 Epikrise tverrfaglig (edi)

9 ERG Sammenfatning (edi)

10 FYS Sammenfatning (edi)

11 HAB Sammenfatning (edi)

12 KEF Sammenfatning (edi)

13 Nevropsykolog sammenfatning (edi)

14 Psykolog sammenfatning (edi)

15 Sosionom sammenfatning (edi)

16 SPL Sammenfatning

17 Tannlege sammenfatning (edi)

18 Tverrfaglig sammenfatning (edi)

19 Audiologinotat (edi)

20 Dagpasientnotat (edi)…

21 ERG Notat (edi) 

22 FYS Notat (edi)

23 HAB førsteutredning (edi)

Forhåndsvurdering - epikriser og sammenfatninger 

Nr Dokumentyper

24 HAB Poliklinisk notat (edi)...

25 Idrettspedagog notat (edi)

26 Jordmor notat (edi)...

27 Jordmor poliklinisk notat

28 Journalnotat (edi)...

29 Journalnotat andre faggrupper (edi)...

30 Journalnotat behandler (edi)…

31 KEF Notat (edi)

32 Logoped notat (edi)

33 Logoped sammenfatning (edi)

34 Nevropsykolog notat (edi)

35 Operasjonsbeskrivelse dagkirurgi... (edi)

36 Operasjonsbeskrivelse…

37 Optiker notat (edi)

38 Ortoptist notat (edi)

39 Poliklinisk notat (edi)...

40 Psykolog notat (edi)

41 Sosionom notat (edi) 

42 SPL Poliklinisk notat (edi)

43 Telefonnotat (edi)

44 Tverrfaglig notat (edi)

45 Utskrivningsnotat

46 Utskrivningsnotat behandler

EDI

➢ «Tilbakemeldinger i helsetjenesten»



Forhåndsvurdering - billedundersøkelser

Nr. Dokumentyper

1 Røntgenbeskrivelse – importert

2 Gastro Enteroskopi notat

3 Gastro Gastroskopi notat

4 Gastro ERCP notat

5 Gastro Kapselendoskopi notat

6 Gastro Koloskopi notat

7 Hjerte Ekkokardiografi notat

8 Hjerte AEKG Notat

9 Lunge Bronkoskopi notat

10 Nevro UL halskar

11 Nevrofysiologisk us…

12 Nevro EEG notat

13 Nevro EMG notat

14 Hjerte/kretsløp notat...

15 Hjerte elektrokonvertering

16 Hjerte Pacemakernotat

17 Arbeidsmedisinsk utredning (edi)

➢ «Svar på helseundersøkelser»

➢ Oppsummeringer/tilbakemeldinger



Kjernejournal portal

Kjernejournal register

Sammenkobling – og vesentlig utvidelse - av tilgjengelig innhold

Et høyt antall helsepersonell kan 
ha tilgang til kjernejournal 

Økt potensiale for eksponering av 
sensitive opplysninger fra lokal 
journal - til flere

DPIA; for enkeltindivider: 

-potensielt høy personvernrisiko 
-risiko for alvorlige konsekvenser

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

EPJ

Omfattende og varierte 
opplysninger om pasientenes helse 
og livssituasjon. 

Pasientens mest sentrale 
journalopplysninger,

inkludert opplysninger fra andre 
fagsystemer («utvidet EPJ»)

Et funksjonelt/logisk register:  
«én journal»



Sikkerhetsbevis: «hvem & hvorfor» (illustrasjon…)

Si
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e
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Identitetsbevis Eksempel på innhold «Passet»

Pålogget person LISBETH PSA HEGGEDAL

Pålogget persons organisasjonstilhørighet Sørlandet sykehus HF

Pålogget persons detaljerte organisasjonstilhørighet Akuttmedisinsk avdeling

Pålogget persons autorisasjon i helsepersonellregisteret Lege

Formell stilling (rolle) Overlege

Tilgangsbevis Eksempel på innhold «Førerkortet»

Funksjonell rolle Anestesilege

HPR-nummer 222200052

Identifikasjon av pasient 12119000465

Pasientens detaljerte org-tilhørighet Intensivposten

Beslutning om tilgang Inneliggende pasient

Helsehjelpstype (fagområde) – knyttet til pasienten Generell kirurgi



• Opplysninger i sikkerhetsbeviset kontrolleres og logges hos kilden

• Før tilgang: dokumentert aktuell helsehjelp/behandlingsrelasjon? 

• Etter tilgang: dokumentasjon i EPJ 

• Formål med logging – oppfølging:

• Juridisk sporbarhet av oppslag

• Etterfølgende kontroll av oppslag/logg (ved dataansvarlig)

• Oppslag kan vises i innbyggers tilgangslogg (via helsenorge.no)

Kontroll og logging av eksterne oppslag via kjernejournal



Ulike typer 
begrensninger

Hva betyr dette i praksis? Kan utføres av 
innbygger

Konsekvens for helsepersonell 
ved dokumentinnsyn i 

kjernejournal 

RESERVERE deg mot å ha 
kjernejournal

En reservasjon betyr at all informasjon i din kjernejournal slettes, og at nye 
opplysninger om deg ikke samles inn. 
Innbyggere med hemmelig adresse reserveres automatisk mot å ha 
kjernejournal. Dersom du skulle angre på reservasjonen kan kjernejournalen 
gjenopprettes med samme informasjon som tidligere innen 30 dager.

JA Ikke tilgang
Innbyggeren har ingen 

kjernejournal

BLOKKERE din besøks-
historikk for alt 
helsepersonell

Du kan velge å blokkere din «besøkshistorikk» for alt helsepersonell slik at de 
ikke har tilgang til denne delen av din kjernejournal. Blokkeringen gjelder alltid, 
også i akuttsituasjoner. Du vil fortsatt kunne se din besøkshistorikk.

JA Ikke tilgang

BLOKKERE din kjerne-
journal for navngitt 
helsepersonell

Du kan velge å blokkere din kjernejournal for helsepersonell individuelt. De vil 
ikke kunne se din kjernejournal og heller ikke oppheve blokkeringen. Det er kun 
du som kan oppheve blokkeringen. 

NEI

Kun ved innsending av skjema 

Ikke tilgang

SPERRE hele eller deler 
av kjernejournal for alt 
helsepersonell

Du kan velge å begrense alt helsepersonells tilgang til hele eller deler av 
kjernejournalen (innstillinger, kritisk informasjon, legemidler, pasientens 
registreringer, besøkshistorikk). Helsepersonell kan få tilgang til begrensede 
deler i en akutt situasjon, eller med ditt samtykke.

JA Kun tilgang i akutt-
situasjoner eller med ditt 

samtykke

Fjerne EGEN tilgang til 
kjernejournal fra 
Helsenorge.no

Din egen tilgang til din kjernejournal fjernes fra helsenorge.no. Du vil ikke lenger 
kunne logge inn og se innhold. Tilgangen kan åpnes igjen ved å sende inn skjema 
eller ved å gi beskjed til behandlende helsepersonell (f.eks. fastlegen).

JA Kan fortsatt se 
kjernejournalen

INNBYGGER kan begrense tilgang

NB – mulighet til å sperre enkeltdokumenter / alt innhold i lokal journal for ekstern tilgang



• Oslo kommunale allmennlegevakt

• Kommunal akutt døgnenhet Aker (Oslo kommune)

• Helsehus (Oslo kommune)

• Lovisenberg Diakonale Sykehus

• Diakonhjemmet Sykehus 

• Akershus universitetssykehus – hjerteleger

• Vestre Viken og Sørlandet sykehus - barnekreftleger 

• Legekontorer:
• Best Helse Nordstrand
• Medisinsk Senter Fornebu
• Karrestad Legesenter (Halden)

Deltagere i utprøving - region Sør-Øst Kilde: 
Oslo universitetssykehus

Utprøving i region Nord: 
4 HF og Bodø kommune, 
helsehus/KAD og legevakt

Utprøving i region Sør-Øst:
Totalt ca 150 brukere



• 32000 visninger av dokumentliste

• 26000 oppslag i enkeltdokumenter

• Dokumenttyper:
• 9900 polikliniske notater

• 9000 epikriser

• 4200 røntgenbeskrivelser

Utprøving, oppslag hos OUS: nov. 2020 – nov. 2022 (ca 150 
brukere)

Oppslag 
gjennom 
et døgn



• «Klinisk nytte for mange av mine pasienter hver dag»

• «Effektivt – beslutninger om behandling kan fattes raskere 

• «Bedre/riktigere avgjørelser - viktigere enn spart tid»

• «Bedre for pasientene, slipper å gjenfortelle, jeg er forberedt – får 
tillitt og bedre samtaler med pasienten»

• «Kolleger ber om å få «låne magien»»

Fra intervjuer med brukere som deltar i utprøving av 
dokumentdeling via kjernejournal



Hvilke rettslige rammer må dette skje innenfor? 

Sentrale problemstillinger som er avgjort av Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet 

og Helse- og omsorgsdepartementet

1. Er det rettslig grunnlag for å benytte kjernejournals søkeverktøy og presentasjonsflate til 

dokumentdeling via kjernejournal

• I så fall, hvilke rammer setter det for anvendelsen av løsningen? 

2. Er det anledning til å gjøre en forhåndsvurdering av at dokumenter kan tilgjengeliggjøres 

via løsningen?

3. Hvem er ansvarlig for å vurdere om vilkårene for tilgjengeliggjøring er oppfylt, og for 

ivaretakelse av plikter?  

Side 19



Konklusjon

Mulig å tilgjengeliggjøre dokumenter via kjernejournal innenfor 

eksisterende rettslige rammer

Samme forhold og hensyn som gjør seg gjeldende for 

tilgjengeliggjøring av helseopplysninger i dokumentdeling via  

kjernejournal som for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger generelt

Side 20



1.Rettslig grunnlag for dokumentdeling via kjernejournal(1)

 Kjernejournalforskriften § 4 fastsetter hvilke opplysninger kjernejournal kan 

inneholde

 Ett av innholdselementene er referanse til ytterligere informasjon, herunder epikriser, 

prøvesvar billedeundersøkelser og henvisninger 

o gir kunnskap om at opplysninger finnes, uten at selve opplysningene inngår i kjernejournal

 Dokumenter kan søkes opp og presenteres via kjernejournals søkeverktøy og 

presentasjonsflate på bakgrunn av referansene som kan inngå i kjernejournal

o Tilgjengeliggjøringen av innholdet i dokumentene som ligger bak referansene skjer 

imidlertid etter de ordinære bestemmelser for tilgjengeliggjøring. 

Side 21



1.Rettslig grunnlag for dokumentdeling via kjernejournal(2) 

 Kjernejournalregelverket kommer til anvendelse, og vil danne den ytre rammen for 

dokumentdeling i løsningen

➢ Må være innenfor formålet til kjernejournal 

➢ Krav til samtykke som hovedregel – men vide unntaksbestemmelser

➢ Eksplisitte slettebestemmelser for enkelte typer referanser til ytterligere informasjon

Side 22



2. Anledning til å gjøre en forhåndsvurdering av om 
dokumenter etter sitt innhold kan tilgjengeliggjøres 

 Tilgjengeliggjøringen av selve dokumentene skjer etter de ordinære bestemmelser for 
tilgjengeliggjøring av helseopplysninger 
o Unntak fra taushetsplikten  - helsepersonelloven § 45 hjemler deling av «nødvendige og relevante 

helseopplysninger»

 Bestemmelsen regulerer ikke på hvilket tidspunkt eller på hvilken måte denne vurderingen 
skal gjøres

 Vurdering av om opplysningene kan tilgjengeliggjøres for helsepersonell med tjenstlig 
behov kan gjøres 
o i den konkrete delingssituasjon, eller 

o i forkant når opplysningene nedtegnes, for det tilfelle at det skulle oppstå en slik situasjon

 Må være innen rammen av det referansene gir rettslig grunnlag til

Side 23



3. Kilden er dataansvarlig for opplysninger som er nedtegnet i 
virksomheten (1)

 Kilden er dataansvarlig for helseopplysninger som er nedtegnet i virksomheten, 

herunder for tilgjengeliggjøring av dem

o Kilden bestemmer på hvilken måte helseopplysninger skal tilgjengeliggjøres 

• Dokumentdeling via kjernejournal eller andre metoder for tilgjengeliggjøring

o Samme regler gjelder for tilgjengeliggjøring internt og eksternt

o Det er kilden som fastsetter hvilke informasjonssikkerhetstiltak som må være på plass, før 

tilgjengeliggjøringen

• Må baseres på en risikovurdering hvor det tas hensyn til at tilgjengeliggjøringen skjer gjennom en 

automatisert prosess

Side 24



3. Kilden er dataansvarlig for opplysninger som er nedtegnet i 
virksomheten (2)

 Kilden skal sørge for tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta 

informasjonssikkerheten, herunder tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll.

 Tilgangsstyringen for tilgang til dokumentene reguleres av de alminnelige bestemmelser 

om tilgangsstyring i virksomheter (pasientjournalforskriften § 13), og ikke av bestemmelsen 

i kjernejournalforskriften § 9 

o Kilden må forsikre seg om at konsumenten har et system for tilgangsstyring som ivaretar 

taushetsplikten og øvrige krav 

 Både kilden og konsumenten plikter å loggføre tilgjengeliggjøringen (etter 

pasientjournalforskriften § 14). Loggen skal minst inneholde: 

o identitet og organisatorisk tilhørighet til den som har hentet frem helseopplysninger

o grunnlaget for tilgjengeliggjøringen («tjenstlig behov»)

o tidsperioden for tilgjengeliggjøringen

Side 25



Oppsummert 

 Kjernejournalregelverket danner den ytre ramme for dokumentdeling via 

kjernejournal

 Det kan gjøres en forhåndsvurdering av dokumenter som kan tilgjengeliggjøres

 Kilden er dataansvarlig for tilgjengeliggjøringen, og plikter bl. a. å sørge for 

ivaretakelse av krav til informasjonssikkerhet på bakgrunn av en vurdering av risiko

 Dataansvaret kan ikke avtalefestes, men oppgaver kan (som hovedregel) fordeles 

 Plikter som følger av kildens dataansvar vil i tillegg utfylles av konsumentens  

virksomhetsansvar og helsepersonellets individansvar

Side 26



Til eventuell videre oppfølging

 Ved behov for lengre lagringstid for enkelte referanser til ytterligere informasjon må 
dette utredes og følge ordinær regelverksprosess

 Til vurdering om helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten har 
adgang til å gjøre oppslag for egen læring og kvalitetssikring av ytt helsehjelp 
(tilgjengeliggjøring av opplysninger etter helsepersonelloven § 29 c)?  

 Ved en utvidelse av løsningen der også fastleger, avtalespesialister etc. blir kilder, 
kan det være behov for å etablere egne samarbeidsområder for dokumentdeling, 
som vil kunne krevere særskilt rettsgrunnlag 

Side 27



Utfordringsbildet og tiltak

Overgang fra begrenset utprøving til innføring/drift



• De regionale helseforetakene har fått følgende oppdrag, jf. 
foretaksprotokoll datert 10. januar 2022: 
• De regionale helseforetakene skal:  

• samordne krav til dokumentdeling via kjernejournal 

• utarbeide planer for videreutvikling og trinnvis innføring i de enkelte regionene. 

• Helse Sør-Øst RHF har en lederrolle for helseregionenes arbeid. 

• Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF 

• Tillegg - juni 2022:
• De regionale helseforetakene må derfor enes om løsninger for gjennomføringen av 

dokumentdeling ved å sette felles krav til tekniske sikkerhetstiltak, retningslinjer for 
organisatoriske tiltak og fordeling av oppgaver. 

HOD forventning til RHF-ene/aktørene 



Helsepersonell: 

Rett og plikt til å innhente og dele 
opplysninger – ved ytelse av helsehjelp

Helsepersonell: 

Taushetsplikt

Helsevirksomheter: 

Plikt til å sørge for tilgang til 
opplysninger

Pasienter:

Reservasjonsrett

Vi må ivareta og balansere:  
pasientsikkerhet og personvern

Informasjonsdeling mellom virksomheter - sentrale lovbestemmelser



• Kildene har dataansvar for pasientens opplysninger frem til de gir 
eksternt personell tilgang til opplysningene

• Dataansvarlige kan delegere oppgaver – men ikke ansvar

• Kildene må som helsevirksomheter og dataansvarlige vurdere 
risiko i løsningen, og sørge for/sikre nødvendige tiltak for å oppnå 
et risikonivå som er akseptabelt med hensyn til både 
pasientsikkerhet og personvern

Sentrale elementer



Nasjonal innføring: fra få til mange virksomheter

Norsk 
helsenett

Oslo 
universitetss

ykehus

3 helseforetak i HSØ

3 fastlegekontor

Totalt ca 150 brukere

Lovisenberg

Oslo kommune:
Legevakt, KAD, helsehus

Diakonhjemmet

Sykehus-
partner

Norsk 
helsenett

Oslo 
universitetss

ykehus

Sykehus-
partner

Oslo 
universitetss

ykehus

Oslo 
universitetss

ykehus

Oslo 
universitetss

ykehus

8000 virksomheter

XXX installasjoner

Ca 15 EPJ-leverandører 

30.000 brukere i KJ

Potensielt XXX.000??



• ROS
• «Høy personvernrisiko for mange individer ved sviktende informasjonssikkerhet»

• Tiltak: kryptering, føderert identitet og sikkerhetsbevis, evne til tilgangskontroll i 
regional infrastruktur

• DPIA
• «Høy personvernrisiko for enkeltindivider ved brudd på vilkår om tjenstlig behov» 

• Uvedkommende kan få tilgang til stort omfang sensitive opplysninger om pasienten

• Risiko forsterket ved at et høyt antall helsepersonell kan potensielt oppnå tilgang

• Tiltak: sperremekanismer, informasjon til innbyggere, verktøy for loggkontroll

Risikovurderinger i Helse Sør-Øst



• Tilgangsstyring hos konsumentene (avtalt oppgavefordeling)

• Tilgangsbeslutninger fra den interne tilgangsstyringen hos konsumenter vil 
aksepteres av kilder (automatisert, overprøves ikke)

• Dette innebærer risiko knyttet til at den dataansvarlige i begrenset grad har 
mulighet for å kontrollere at loven følges – før tilgang gis

• Risiko med hensyn til evnen til å sikre at pasientens konfidensialitet ivaretas

• Risiko for manglende etterlevelse av regelverk og avtale – hos opptil 8000 virksomheter

Vi skal gjøre et stort tillitssteg - risikovurdering



• Avtalefestede forpliktelser for alle deltagende virksomheter

• Krav om at opplysninger om helsepersonellet og grunnlaget for tilgang 
dokumenteres/godgjøres for kilde ved tilgangsforespørsel – før tilgang gis
• Sikrer sporbarhet av påstand om at lovens vilkår for tilgang/opphevelse av taushetsplikt er oppfylt

• Sikre mulighet for sperring (ut over eksisterende mekanismer i kjernejournal)
• mot tilgang til fane for journaldokumenter/dokumentliste - i kjernejournal 
• mot ekstern tilgang til journaldokumenter - i lokal journal

• Sikre mulighet for kilden til selv å gjøre etterfølgende kontroll av tilganger
• Krav om overført dokumentasjon fra konsument
• Verktøy/løsninger/rutiner for kontroll av eksterne tilganger

• Informasjon til pasienter/innbyggere
• Endring i behandling av deres journalopplysninger
• Rett til å motsette seg deling (reelt informert reservasjonsrett)

Vi skal gjøre et stort tillitssteg – risikoreduserende tiltak



Forhåndsvurdering – tilgjengelig utvalg Styring av tilgang til pasienten - i konsumentens 
EPJ

Opplysninger om tjenstlig behov overføres til kilde Dokumentert tjenstlig behov legges til grunn for 
aksept av tilgang 

Etterfølgende kontroll

Tillitsmodell – tilgangsstyring og kontroll



• Vi legger til grunn at opplysninger om grunnlaget for tilgang i hvert tilfelle er 
registrert som basis for den interne tilgangsstyringen hos innhentende, og at 
relevante opplysninger gjenbrukes ved overføring til og dokumentasjon hos kildene 
• Opplysningene må underbygge en aktuell behandlingsrelasjon mellom personellet og pasienten
• Opplysningene må underbygge/sannsynliggjøre at journalopplysningene er nødvendige og 

relevante med bakgrunn i personellet ansvar/oppgaver/funksjon og helsehjelpens karakter 
• Det skal i utgangspunktet ikke være behov for nye handlinger/aktiv dokumentasjon fra 

innhentende personell

• Hvilken konkret dokumentasjon innhentende virksomhet overfører og godtgjør for 
kilden må være tilpasset virksomhetens karakter (type virksomhet, system og 
tilgangsstyring)
• I første omgang vil det kreves pragmatisme med tanke på hvilke typer opplysninger som 

overføres til kildene
• Over tid forventes gradvis økt standardisering, basert på erfaringer fra bruk av løsningen, 

innenfor en fleksibel modell

Dokumentasjon av grunnlaget for tilgang



Tiltak ved overgang fra begrenset utprøving til innføring/drift

Hviteliste
150 personer

Utprøvingsavtale 
12 virksomheter

Leger og psykologer

Informasjon i generelle 
kanaler

Dokumentert, overført og logget grunnlag for tilgang
30.000+ brukere

Felles bruksvilkår med NHN som tillitsanker
8000 virksomheter

XX SLA og tjenesteavtaler: driftsleverandører og NHN

Alle personellgrupper med tilgang til KJ
Lik eller tilpasset tilgang for ulike grupper?

Informasjon til hver innbygger!?
Felles informasjonsplikt. Reservasjonsrett.



Medlemskap i Norsk helsenett

Krav til virksomhet og system
Generell og tjenestespesifikk avtale 

(bruksvilkår)

Dokumentasjon av at vilkår for tilgang er 
oppfylt

I hvert konkrete tilfelle

Innbyggerinnsyn i tilgangslogg

Kontroll med bruk av egne opplysninger

Systematisk loggkontroll (dataansvarlig)

Etterfølgende kontroll av tilganger 

Tillitsmodell: flere elementer kan redusere risiko og gi nødvendig grunnlag for tillit

Tillit fra pasientene & tillit mellom virksomheter

Informasjon til pasienter/innbyggere: om løsningen og deres rettigheter



Helse Sør-Øst forventer å dele fra juni 2023

Referanser/dokumentliste til alle bruker av kjernejournal

Dokumenter til pasientenes fastleger

Dokumenter til leger/psykologer i helseforetakene i 

Helse Sør-Øst

Dokumentinnhold til leger/psykologer ved:

• Legevakt, KAD og døgnenhet i Oslo kommune

• Privat-ideelle sykehus: Lovisenberg og Diakonhjemmet 

Ca 30.000

Ca 4.500

Ca 500?

Ca 14.000




