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Høring av forslag til endring i kjernejournalforskriften 

Det vises til høringsbrev og høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28.09.21, med 

høringsfrist 27.12. Den norske tannlegeforening (NTF) setter pris på muligheten til å avgi 

høringssvar. 

Departementet foreslår at det presiseres at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske 

farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten, 

herunder pasientens legemiddelliste, for å sikre en forsvarlig medisinering av pasienten. Tilgang skal 

kunne gis uten pasientens samtykke. 

Det er allerede nedfelt i kjernejournalforskriften at enkelte grupper helsepersonell har 

samtykkefritak for å gjøre oppslag i kjernejournal. Etter dagens regelverk er helsepersonell med 

legemiddelansvar ansatt i hjemmesykepleie eller på sykehjem unntatt fra kravet om samtykke, mens 

helsepersonell med legemiddelansvar med sammenfallende oppgaver i spesialisthelsetjenesten må 

innhente samtykke. Hensikten med endringen er å fjerne en utilsiktet forskjell mellom 

helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleie. 

Bakgrunnen for endringsforslaget er en henvendelse fra direktoratet for e-helse om at kliniske 

farmasøyter har behov for tilgang til kjernejournalen uten å måtte innhente samtykke fra 

pasientene. Direktoratet skriver at forsinkelse i oppgaver de kliniske farmasøytene er ansatt til å 

utføre er en risiko for pasientsikkerheten, fordi oppgavene de skal utføre bør utføres raskt etter 

innkomst (for eksempel legemiddelsamstemming) og ellers så effektivt som mulig. 

NTF vil understreke at tannleger er helsepersonell med legemiddelansvar. Tilgang til 

legemiddelopplysninger i kjernejournal er relevant også for tannleger, for å sikre at det ytes 

forsvarlig helsehjelp. Det er om lag 30 tannleger som er ansatt i norske sykehus på nåværende 

tidspunkt, og som med det har behov for denne tilgangen til kjernejournal. De samme argumentene 

som fremføres for de kliniske farmasøytene gjelder også for tannleger ansatt i sykehus. 
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NTF vil dessuten påpeke at alle tannleger, også de som ikke arbeider på sykehus, er helsepersonell 

med legemiddelansvar. Det er en fare for pasientsikkerheten at tannleger enda ikke har tilgang til e-

resept, men fortsatt skriver ut resepter manuelt. Pasientens legemiddelliste er dermed ikke 

komplett slik det er i dag. Tannleger har heller ikke tilgang til kjernejournal eller pasientens 

legemiddelliste. På sikt er det avgjørende at denne helsepersonellgruppen også får tilgang til e-

resept, kjernejournal og pasientens legemiddelliste.  

NTF støtter den foreslåtte endring i kjernejournalforskriften og har behov for å presisere at 

endringen også må omfatte tannleger. 
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