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Nasjonal kjernejournal - Kommentarer på forprosjektrapport
Den norske tannlegeforening ønsker å inngi følgende kommentarer til prosjektrapporten:
Foreningen har forståelse for at en nasjonal kjernejournal er et omfattende medisinsk verktøy der
tilgangsstyringen må følge strenge kriterier. Vi finner samtidig god grunn til å presisere at det i Norge
er over fire tusen klinisk arbeidende tannleger, og at to tredjedeler arbeider i privat sektor. Disse kan
sammenliknes med spesialisthelsetjenesten, men har ingen tilknytning til helseforetak eller
helseregion. De øvrige tannlegene arbeider i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, noen få ved
lærestedene eller i staten.

Tannleger er nevnt én gang i rapporten, på side 27 i følgende sammenheng:

”Noen mulige tilleggskriterier for tilgang kan være:
1. Ulike yrkesgrupper får ulik tilgang (lege, tannlege, sykepleier, farmasøyt osv) basert
på informasjon i HPR …”
Tannlegeforeningen finner å måtte presisere følgende:

Tannlegers behov for pasientopplysninger fra en nasjonal kjernejournal vil være: oppdatert
informasjon om kjente allergier, INR-verdier, medisinering og risikodiagnoser. En tannlege som akutt
må foreta en tannekstraksjon, en incisjon av en tannabscess eller traumebehandling må ha tilgang
på slike opplysninger og er i slike situasjoner å regne som et akuttmottak.
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Foreningen har få anmerkninger til rapporten. Dens innhold og vurderinger er gjenkjennelige fra
foreningens arbeid med elektronisk kommunikasjon gjennom prosjektet Elin-T og tannlegers tilgang
på elektroniske tjenester via Norsk Helsenett som i løpet av 2011 vil omfatte flere tjenester.
Tannlegeforeningen ser som sin viktigste agenda på dette tidspunktet å påpeke tannlegers ønskede
og nødvendige tilgang til opplysninger fra en nasjonal kjernejournal slik at dette blir tatt med i det
videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Gunnar Lyngstad
president
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