
Nasjonale ehelseløsninger i kommunene
#SOVA21

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Marianne Sætehaug
Leder av KS e-Komp (KS kompetansenettverk for ehelse)



KS e-Komp – hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale ehelseløsninger

 KS e-Komp er et nasjonalt nettverk, ledes av KS og 
finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Nettverket understøtter samarbeidsavtalen mellom HOD 
og KS, og jobber med prioriterte områder i henhold til 
mandat

 Nettverket står til disposisjon for alle kommuner i landet
 Nettverket består av kommunalt ansatte som frikjøpes 10-

100% (ca 20+20)
 Ansvar for sitt geografiske område som samsvarer 

kommunenes sykehustilhørighet. Sitter i samhandlingsfora
sammen med RHF

 Nettverket jobber nasjonalt, regionalt og kommunalt –
nært tjenestene

 Deltar i nasjonal og regional forvaltning samt i nasjonale 
ehelseprosjekter

 Sikrer at kommunale behov synliggjøres inn i dette 
arbeidet, og tilfører kommunene kompetanse og 
informasjon om det nasjonale arbeidet

 Kommunalt ansatte som deler erfaringer med andre 
ansatte, og som bidrar til å koordinere kommunal side i 
regionale og nasjonale prosjekter



KS e-Komp region sør

Regionen dekker 70 kommuner 

og samarbeider tett med 3 HF

• Agder

– John A. Horve, Evje og Hornnes

– Bjarne Vårdal, DDV

• Vestfold og Telemark

– Gro Karstensen, Sandefjord

• Viken vest

– Kjetil Axelsen, Bærum



Covid – 19 tiltak: Forsert innføring av 
Melding om dødsfall og dødsårsak



Modernisert folkeregister og dødsårsaksregisteret

Elektronisk melding 
om dødsfall og 

dødsårsak

Folke-
registeret

Dødsårsak
-registeret

Lege

Skatteetaten

FHI



Kommunene tar i bruk elektronisk melding om dødsfall



Kjernejournal for hjemmetjeneste og 
sykehjem – KJ –SHT

Første steg mot pasientens legemiddelliste



Programplan for legemiddelområdet





Kjernejournal – første kommune ut var Arendal 



Innbygger

Fastlege

Pleie- og omsorg

Offentlige registre

Legevakt

Sykehus

Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren 
som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten
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Hvilken informasjon i kjernejournal er viktig for dere som jobber i pleie- og omsorg?
Hvilken informasjon har dere som er viktig å dele med annet helsepersonell?
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Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren 
som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten
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Via nettstedet 
Helsenorge.no



Kjernejournal – innbygger vs helsepersonell

Innbygger kan registrere:

- kontaktpersoner
- utfordringer med kommunikasjon
- sykdomshistorie
- digitalt donorkort

Kobler seg opp til KJ via 
en integrasjon i EPJ



Kjernejournal - ikonfarger

Pasienten
har egne 

registreringer

Pasienten har 
kjernejournal med 

informasjon fra 
ulike registre

Pasienten har 
kritisk informasjon



Kjernejournal – hvem kan bruke den?

• Helsepersonell (med HPR-nummer)

• Leger, sykepleiere og vernepleiere 

• Må ha tjenestlig behov

• Må yte helsehjelp til pasienten  



Hvordan brukes kjernejournal i kommunene





Brukstall pr kommune
Kommune Fylke Oppslag 

uke 8

Oppslag 

totalt

Arendal Agder

Bygland Agder

Bykle Agder

Farsund Agder

Flekkefjord Agder

Hægebostad Agder

Kvinesdal Agder

Lindesnes Agder

Valle Agder

Åseral Agder

Kommune Fylke Oppslag 

uke 8

Oppslag 

totalt

Aure Møre og Romsdal

Averøy Møre og Romsdal

Kristiansund Møre og Romsdal

Sunndal Møre og Romsdal

Surnadal Møre og Romsdal

Tingvoll Møre og Romsdal

Halden Viken

Sarpsborg Viken

Eidsvoll Viken

Lillehammer Innlandet

Ringebu Innlandet

Øyer Innlandet

Vefsn Nordland

Bodø Nordland

Trondheim Trøndelag

Oslo Oslo27 kommuner har gjort totalt 5281 oppslag



Pålogging kjernejournal for ansatte



Mer om eID

• Nasjonale helseløsninger krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk eID med 
høyt sikkerhetsnivå for å identifisere seg elektronisk. 

• eID er et elektronisk identitetsbevis for fysiske personer, et slags elektronisk pass. eID kan 
anskaffes av arbeidsgiver til bruk for ansatte, eller ved at privatperson har inngått avtalen 
med eID-tilbyderen selv.

• Kommunen må sette seg inn i hvilke krav som gjelder, hvilke løsninger som er tilgjengelig, hva 
behovene i kommunen er, hvilke løsninger som kan dekke behovene, og hva som er 
forutsetningene for å ta disse løsningene i bruk. 

• Kommunens samlede behov utover helse må også hensyntas

• Det jobbes med en veileder om valg og bruk av eID i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
samt en strategi fra Digitaliseringsdirektoratet

• Helse-ID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren, og identifiserer hvilken 
virksomhet den ansatte er tilknyttet om at virksomheten har tilgang

• HelseID legger til rette for at helsepersonell kan få engangspålogging med én eID i hele 
helsetjenesten, samt at sektoren sikkert kan dele data og dokumenter.



Status og plan videre for kjernejournal

• KS e-Komp har pilotert Kjernejournal for alle tre systemer Tieto Evry Gerica, Visma Profil og DIPS 
Front/CosDoc. Systemene er klare og integrasjonen kan bestilles hos leverandør for kommuner som ønsker 
å ta i bruk kjernejournal

• NHN har veiledning om hvordan komme i gang på sine sider 
https://www.nhn.no/kjernejournal/kjernejournal-for-kommuner/. Se også demoversjon av kjernejournal på 
nhn sine sider for å lære mer om funksjonalitet i løsningen https://kj-opplaering.nhn.no/hpp-
webapp/kjernejournal.html#brukergruppevalg

• KJ – SHT arrangerer månedlige videomøter for temabasert erfaringsdeling med de som er i gang. Deltagerne 
har også tilgang til et Team for erfaringsutveksling og deling av informasjon

• Sammen med kjernejournalteamet arrangerer vi webinarer med gjennomgang av funksjonalitet i 
kjernejournal. Målgruppen er helsefaglig personell



Takk for oppmerksomheten

Kontaktinformasjon:
Marianne Sætehaug, leder KS Kompetansenettverk for ehelse
marianne.setehaug@ks.no

KS e-Komp sine sider
KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) – KS
her ligger kontaktinformasjon til nettverkets medlemmer, informasjon om prosjekter og webinarer


