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Høringssvar - Kritisk og viktig informasjon i kjernejournal
Den norske tannlegeforening – NTF - har følgende kommentarer til høringen:
Problematikken med de mange EPJ-variantene som brukes i de forskjellige delene av helsevesenet
har stor betydning i alle felles elektroniske helseløsninger som planlegges. Det synes vanskelig å
innføre et regelverk som alle eksisterende løsninger umiddelbart kan tilpasse seg.
MODELLER FOR KRITISK INFORMASJON
Av de fem omtalte modeller er den svenske modellen «Varningsinformation» fremholdt som den
enkleste å tilpasse norske forhold. NTF stiller seg bak denne konklusjonen. Modellen med
Andreaskorset virker intuitiv og ikke vanskelig å implementere.
KODEVERK
Det diskuteres fem mulige kodeverk i kapittel 4, og det konkluderes med at ATC-kodeverket er mest
funksjonelt for registrering av overfølsomhetsreaksjoner og benyttes i flere forskrivningsmoduler.
Fra tannhelsetjenestens side vil Snomed CT være ønskelig å vurdere nærmere som kodeverk i mange
sammenhenger. Det arbeides både nasjonalt og internasjonalt med Snomed på tannhelsefeltet som
kodeverk for prosedyrekoder og diagnosekoder i tannlegers EPJ-systemer, og systemet er under
utbredelse i en rekke land.
NTF er enig i vurderingene omkring lovens forbud mot registrering av pasientens komplette
sykehistorie. Det gir liten mening å ha en nasjonal kjernejournal der historikken ikke er lagret. Det
må være viktig og riktig å utarbeide en endring i lovverket slik at slike opplysninger er tilgjengelige
for behandlere, som et ledd i pasientsikkerheten.
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REGISTRERINGSPROBLEMATIKK
De mange EPJ-løsningene utgjør et stort mangfold innen helsetjenesten, og overvelting av
informasjon til en kjernejournal vil ikke fungere i dagens situasjon. NTF ser at det vil kreve tid og
innsats for å kunne oppnå direkte registrering uten særlig bruk av fritekst. Det innebærer et felles
løft for EPJ-leverandørene som igjen er avhengig av at det settes entydige standarder fra
myndighetenes side.
Spørsmålene rundt kritisk informasjon i kjernejournal henger sammen med all annen elektronisk
virksomhet i helsetjenesten. NTF ønsker at myndighetene i sitt utredningsarbeid foretar klare valg av
metoder, lovverk og kodeverk for å gi en entydig retning for fremtidens elektroniske
kommunikasjonsløsninger.
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