
E-resept og Kjernejournal 

Bent A larsen 
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Konsulent Direktoratet for e-helse 



Agenda 

1. e-resept : Hva er det? 

2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 

3. e-resept og personvern 

4. Kjernejournal:  Hva er det?   

5. Sikkerhetsaspekter ved kjernejournal  

6. Kjernejournal og personvern  
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Reseptformidleren  

FEST 
Forskrivnings-  

og ekspedisjonsstøtte 

Hos Lege  På apotek 

MineResepter 

e-resept 



e-resept, et paradigmeskifte? 

• Informasjon om forskrivningene deles 
med andre behandlere elektronisk i 
strukturert format -  mulighet for gjenbruk. 

  

• Løsning for å tilbakekalle resepter – ingen 
rutine for å makulere papirreseptene  

 

• Forskyvning av ansvar fra pasient til lege 

– Mine resepter 

 

– Risiko knyttet til å rigge innføring av e-
resept som et IT-prosjekt 



e-resept bygger på: 
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Noen relevante forskrifter: 

• Reseptformidlerforskriften 

• Rekvirerings- og utleveringsforskriften 

• Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten 
 

 

 

 Standarder: 
• Adresseopplysninger i nasjonale 

meldingsstandarder 

• Krav til tjenestebasert adressering og 

identifikatorer ved elektronisk samhandling 

• Standard for hodemelding  

• Applikasjonskvittering  

• Rammeverk for elektronisk 

meldingsutveksling i helsevesenet 
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Resept-

formidleren

MineResepter

EPJ-

Systemer

Utleverer-

Systemer

Resept

Reseptinformasjon

Utleveringmelding

Slettet resept

Reseptinformasjon

Reseptinformasjon

Utleveringsmelding

Ekspederingsanmodning

FEST

(Legemiddel-

verket)

Oppgjør og kontroll

(HELFO)

Søknad 

HELFO

RefusjonskravSøknad 

Legemiddelverket
Notifisering

av

utlevering

Forskrivnings og

ekspedisjonsinformasjon

Forskrivnings og ekspedisjonsinformasjon

Tilbakekalling

Svar på 

refusjonskrav

Svar søknad 

Legemiddelverket

Anmodning om behandling

hos Legemiddelerket

Samtykkeinformasjon

Fastlege-

informasjon

Informasjon om 

varer i bruk

Referansenummer

Svar fra Legemiddelverket

                                                                      Svar søknad HELFO   

Informasjon om 

varer i bruk

Registrering av

Multidosesnansvarlig
Endring Multidoselege

Registrering av

Multidosesnansvarlig

Søknad

(Legemiddel-

verket)



Komplekst aktørbilde 



Litt statistikk.. 
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• På en hverdag er det normalt 

90-100’000 resepter som 

forskrives gjennom 

Reseptformidleren 

 

• Totalt rundt 300 millioner 

unike meldinger som 

passerer Reseptformidleren i 

løpet av et år 

 

• Over 3.5 millioner har fått 

utlevert en eller flere resepter 

i løpet av et år, d.v.s. ca. 69% 

av Norges befolkning 

 

• Andelen e-resepter i 

oppgjørene HELFO har mottatt 

i 2015 er 68,13% (resterende 

er papirresepter og 

nødekspedisjoner uten resept) 

 

• Hittil i år er det foretatt 16,7 

millioner utleveringer basert på 

e-resepter 

 

• Disse e-reseptene er forskrevet 

av 13.240 ulike leger. 



Gevinster  
ved e-resept 

Kan ikke miste 
resepten 

Sikrere og bedre 
legemiddel-håndtering 

Færre forfalskninger 

Mine resepter på 
helsenorge.no 

Legen får bedre oversikt 
Fritt 

apotekvalg 

Apotek unngår uklarheter 

Enklere økonomisk oppgjør 

Enklere fornyelse 



 M24.1 - 

samtykkeregistrering 

  M24.2 - Samtykkesvar 

  M9.5 – Forespørsel om 

tilgjengelig  resepter 

  M9.6 – Svar på forespørsel 

  M.1 - Resept 

   

Sikkerhetsaspekter 

 
• Virksomhetssertifikat-sjekk 

• Kryptert melding 

• Sendes over lukket helsenett 

• Sjekk av personlig sertifikat (PKI) 

• Sjekk av helsepersonell-autorisasjon 

• Sjekk av personlig signatur 

 

E-resept og sikkerhet 



1. Samtykke ved oppslag 
• Hos fastlegen: Gjelder til det trekkes tilbake 

• På sykehus: Gjelder for et behandlingsløp 

2. «Låst resept» 
• Ved forskrivning. Det genereres en kode som er 
nødvendig for å se resepten.  

3. «Vergeinnsynsreservasjon»  
• For barn 12-16 år : Resepten skjules for innsyn fra 
foreldre/verge. 

4. Reservasjon mot melding til fastlege 
• Ved henting av legemiddel på apoteket. 
Utleveringen ikke synlig for andre leger  

E-resept – Personvernstiltak  



Kjernejournal  
– tryggere helsehjelp i akutte situasjoner 



Kjernejournal  
for innbygger 

Kjernejournal for 

helsepersonell 

Ulike brukergrensesnitt for 

innbyggere og helsepersonell 



Kjernejournal innhold  - Personalia og Pasientens felter 



Kjernejournal innhold  - Legemidler 



Kjernejournal innhold  - Kritisk informasjon 



Kjernejournal innhold  - Besøkshistorikk spesialisthelsetjenesten 



Kjernejournal Pasientens innstillinger 



Innbyggere får E-post 

Foto: Olav Olsen, Aftenposten 



Kjernejournal   

Kjernejournal-

knapp 

Helsenett 

Lokal 

brannmur 

«Lokalt legekontor» 

Kjernejournal portal 

(driftes av NHN) 

Sjekk:  

1. Hvor kommer oppslag fra? 

(Virksomhetssertifikat og 

«ticket») 

2. Hvem gjør oppslag? 

(personlig sertifikat – PKI) 

3. Tilgangsjekk  



1. Oppslag fra godkjent foretak?  

2. Hvem slår opp? Sjekk av personlig 
sertifikat 

3. Sjekk i HPR – gyldig autorisasjon? 

4. Gjennomført godkjenningsprøve? 

5. Godkjent for oppslag gjennom aktuelle 
foretak?  

6. Ingen blokkering på aktuelle 
helsepersonell?  

 

Tilgangsjekker Kjernejournal 



Hovedtruslene mht. helseopplysninger på 
avveie 

Internett 

DMZ 

portaler 

Andre registre / tjenester 

Norsk 

Helsenett 

22 

tjenester 

datalager 

EPJ 

Helsenorge.no Helsepersonell-

portalen 

Snoking fra  

helsepersonell 

Utro medarbeidere 

Angrep 

fra internett 



Hovedtruslene mht. helseopplysninger på 
avveie 

Internett 

DMZ 

portaler 

Andre registre / tjenester 

Norsk 

Helsenett 

23 

tjenester 

datalager 

EPJ 

Helsenorge.no 
Helsepersonell-

portalen 

Snoking fra  

helsepersonell 

Utro medarbeidere 

Angrep 

fra internett 

• Teknisk 

dybdesikkerhet 

• Sikkerhet som del av 

utviklingsmetodikken 

• Penetrasjonstester 

• Kontinuerlig 

overvåking 

• Rask stenging av 

offentlig portal 



Hovedtruslene mht. helseopplysninger på 
avveie 

Internett 

DMZ 

portaler 

Andre registre / tjenester 

Norsk 

Helsenett 

24 

tjenester 

datalager 

EPJ 

Helsenorge.no 

Snoking fra  

helsepersonell 

Utro medarbeidere 

Angrep 

fra internett 

• Tilgangskontroll for 

helsepersonell 

• Opplæring og godkjenning 

av helsepersonell 

• Blokkering av 

helsepersonell 

• Innsynslogg tilgjengelig for 

innbygger på Internett 

• Automatisk logganalyse 

av helsepersonellets 

oppslag 

• Automatisk varsling til 

innbygger ved oppslag fra 

helsepersonell 



Hovedtruslene mht. helseopplysninger på 
avveie 

Internett 

DMZ 

portaler 

Andre registre / tjenester 

Norsk 

Helsenett 

25 

tjenester 

datalager 

EPJ 

Helsenorge.no Helsepersonell-

portalen 

Snoking fra  

helsepersonell 

Utro medarbeidere 

Angrep 

fra internett 

• Rolledeling, kryptering, 

pseudonymisering og splitting 

av data 

• Sikkerhetsklarering av kritiske 

utviklingsressurser 

• Innsynslogg tilgjengelig for 

innbygger på Internett 

• Automatisk logganalyse av 

saksbehandleres oppslag 



Personvern i kjernejournal 
■ Innbyggerens personverntjenester 

• Kvalitetssikre sine helseopplysninger som er lagret i kjernejournalen 

• Legge inn sine kontaktpersoner, kommunikasjonsvansker og sykdomshistorier 

• Følge med i innsynsloggen på hvem som har slått opp i kjernejournalen 

• Sperre innsyn for alt helsepersonell innenfor utvalgte områder 

• Blokkere innsyn for utvalgt helsepersonell  

• Reservere seg mot innsyn fra helsenorge.no 

• Reservere seg mot å ha kjernejournal 

• Sette opp varsling av «hendelser» 

■ Tiltak overfor helsepersonell 

• Tilgangskontroll  

• Samtykkeplakat 

• Sperreplakat  

• Blokkering 

 

27 13. mai 2014 

Sikkerhet & Sårbarhet 2014 



Kjernejournal – personvern  

■ Reservasjonsmulighet 

■ Samtykke ved oppslag (en del unntak i forskrift) 

■ Pasienten kan selv sette en rekke personverninnstillinger  

 



Personverninnstillinger på Helsenorge.no 



Kjernejournal – personvern  

■ Reservasjonsmulighet 

■ Samtykke ved oppslag (en del unntak i forskrift) 

■ Pasientene kan selv: 

• Lese alt innhold og legge til enkelte opplysninger 

 



Kjernejournal – personvern  

■ Reservasjonsmulighet 

■ Samtykke ved oppslag (en del unntak i forskrift) 

■ Pasientene kan selv: 

• Lese alt innhold og legge til enkelte opplysninger 

• Blokkere tilgang fra Internett (kun tilgang via Helsenettet) 



Kjernejournal – personvern  

■ Reservasjonsmulighet 

■ Samtykke ved oppslag (en del unntak i forskrift) 

■ Pasientene kan selv: 

• Lese alt innhold og legge til enkelte opplysninger 

• Blokkere tilgang fra Internett (kun tilgang via Helsenettet) 

• Sperre tilgang til hele eller deler av kjernejournalen 
(Sperrede områder kan åpnes i nødsituasjoner) 





Sperreplakat – Utvalgte seksjoner 

34 13. mai 2014 

Sikkerhet & Sårbarhet 2014 



Kjernejournal – personvern  

■ Reservasjonsmulighet 

■ Samtykke ved oppslag (en del unntak i forskrift) 

■ Pasientene kan selv: 

• Lese alt innhold og legge til enkelte opplysninger 

• Blokkere tilgang fra Internett (kun tilgang via Helsenettet) 

• Sperre tilgang til hele eller deler av kjernejournalen 
(Sperrede områder kan åpnes i nødsituasjoner) 

• Blokkere enkelte navngitte helsepersonell 

• Blokkere deler av kjernejournalen 

 





Kjernejournal – personvern  

■ Reservasjonsmulighet 

■ Samtykke ved oppslag (en del unntak i forskrift) 

■ Pasientene kan selv: 

• Lese alt innhold og legge til enkelte opplysninger 

• Blokkere tilgang fra Internett (kun tilgang via Helsenettet) 

• Sperre tilgang til hele eller deler av kjernejournalen 
(Sperrede områder kan åpnes i nødsituasjoner) 

• Blokkere enkelte navngitte helsepersonell 

• Blokkere deler av kjernejournalen 

• Be om varslinger 

 





Kjernejournal – personvern  

■ Reservasjonsmulighet 

■ Samtykke ved oppslag (en del unntak i forskrift) 

■ Pasientene kan selv: 

• Lese alt innhold og legge til enkelte opplysninger 

• Blokkere tilgang fra Internett (kun tilgang via Helsenettet) 

• Sperre tilgang til hele eller deler av kjernejournalen 
(Sperrede områder kan åpnes i nødsituasjoner) 

• Blokkere enkelte navngitte helsepersonell 

• Blokkere deler av kjernejournalen 

• Be om varslinger 

• Lese tilgangsloggen på nettet 

 






