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Skjema for å begrense tilgangen til kjernejournal  
Dette skjemaet bruker du dersom du ønsker 

1) å begrense helsepersonells mulighet til å få tilgang til din kjernejournal.  
2) å fjerne din egen tilgang til din kjernejournal på Helsenorge.  

Du kan også sette disse innstillingene selv ved å logge inn på Helsenorge. 

1) Begrens helsepersonell sin tilgang til din kjernejournal  
Når du er til behandling, kan legen eller annet helsepersonell slå opp i din 
kjernejournal, eller få utlevert informasjon fra kjernejournal til sitt kliniske fagsystem. 
Du kan begrense hele eller deler av din kjernejournal, slik at helsepersonell må be 
om ditt samtykke for å lese innholdet.   

Det stilles strenge krav til helsepersonell for bruk av din kjernejournal. Hvis du er i en 
akuttsituasjon og trenger øyeblikkelig hjelp, kan helsepersonell likevel få tilgang til 
denne informasjonen.   

I «Logg over bruk» kan du se hvem som har logget seg inn og åpnet din 
kjernejournal, samt hvilket helsepersonell som har fått utlevert informasjon fra 
kjernejournal til sitt kliniske fagsystem. Du kan velge å få e-post dersom noen åpner 
informasjon du har begrenset. Dette gjør du under «Innstillinger» på Helsenorge.  

2) Fjern din egen tilgang til kjernejournal på Helsenorge 
Når du fjerner tilgangen til din kjernejournal på Helsenorge, vil du ikke få tilgang til 
kjernejournalen via internett. Helsepersonell vil fortsatt ha tilgang til din kjernejournal 
via sitt journalsystem når du er til behandling.   

Veiledning for utfylling av skjema 
Du må fylle ut alle relevante felter i skjemaet på neste side og legge ved kopi av 
gyldig legitimasjon. Vi kan ikke behandle henvendelsen din hvis skjemaet er 
mangelfullt, eller hvis det inneholder feil opplysninger. For å sikre at endringen i 
kjernejournal blir gjort for rette vedkommende, vil opplysningene bli kontrollert. Når 
du signerer skjemaet samtykker du til at saksbehandler gjør oppslag i din 
kjernejournal for å behandle din sak. 

Har du spørsmål?  
Se mer informasjon om kjernejournal på www.helsenorge.no. Har du spørsmål om 
utfylling av skjemaet, kan du ringe Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00. 

Skjemaet til utfylling finner du på neste side. 

  

http://www.helsenorge.no/
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Skjema til utfylling 

1) Begrens helsepersonell sin tilgang til din kjernejournal 
Du kan velge mellom å begrense tilgangen til alle eller utvalgte opplysninger. Dersom 
du ønsker å begrense tilgangen til alle opplysninger, må du krysse av i alle boksene. 

Kritisk informasjon 

Resepter/Legemidler 

Vaksiner 

Pasientens egne registreringer og kontaktpersoner 

Besøkshistorikk i helsetjenesten 

Journaldokumenter 

Prøvesvar 

Innstillinger 

2) Fjern din egen tilgang til din kjernejournal på Helsenorge  
 Fjern min egen tilgang til min kjernejournal på Helsenorge 

Opplysninger om deg 
Navn (skriv tydelig) 

 
 

Fødselsnummer (11 siffer) 

Nødvendig dokumentasjon 

Jeg har lagt ved kopi av legitimasjon  
Godkjent legitimasjon kan være pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort. Vi 
godtar ikke utløpt legitimasjon. 

Underskrift 
Sted og dato 

 
 

Underskrift  

Skjemaet sender du til: 
HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Svar vil bli sendt til folkeregistrert adresse. 
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