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Annen nyttig informasjon

Side 2

Varsel til innbygger

Ny time
Du/[fornavn] har fått en ny
time/videotime hos [aktørnavn]
[dd.mm.åååå, kl. tt:mm]. Logg
inn på helsenorge.no for å se
mer. + Generell SMS tekst.

Reseptfornyelse

Du/[fornavn] har fått en melding
om resept fra [aktørnavn]. Logg
inn på helsenorge.no for å lese
den. + Generell SMS tekst.

Ekonsultasjon

Du/ [fornavn] har fått en
melding fra [aktørnavn]. Logg
inn på helsenorge.no for å lese
den. + Generell SMS tekst.

E-kontakt
Du/[fornavn]har fått en melding
fra [aktørnavn]. Logg inn på
helsenorge.no for å lese den. +
Generell SMS tekst
Side 3

Varseloppsett på Helsenorge

Side 4

Varsel
 Default varselnivå er «obligatorisk»
 Default varselformat er sms
 Alle varsler fra fastlege ligger under «obligatoriske» varsler uten om reseptfornyelse
og påminnelse om time for deg selv eller ved representasjon
 Dersom innbygger ikke mottar varsel:
 Det kan være feilregistrerte opplysninger i Difis kontaktregister.
 Det kan være innbygger ikke har valgt «høyt nok» varselnivå.
 Det kan være innbygger har lagt inn kontaktinformasjon til en annen pårørende i Difis
kontaktregister.
 Det kan være en feil i fastlegens journalsystem
 Det kan være en feil hos Helsenorge
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Fullmakt
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Fullmakt
 Gjennomføre digital dialog med fastlege vil være likt ved fullmakt (se slider over)
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Video på vegne av fullmakt
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12-16 år
Digitale fastlegetjenester for foreldre med barn mellom 12 og 16 år

 Helsenorge tilbyr timebestilling, e-konsultasjon, reseptfornyelse og e-kontakt for foreldre på vegne av barn 12-16 år.
 Dette betyr at legekontor kan motta timebestillinger og andre henvendelser fra foreldre til barn i denne
aldersgruppen, på lik linje med voksne, og barn under 12 år.
 For e-konsultasjon, e-kontakt og reseptfornyelse vil det ikke være noen forskjell for legekontorene.
 I utgangspunktet vil alle timeavtaler vises på helsenorge.no dersom pasienten (her barn) er digitalt aktiv.
 Ved administrasjon av timene for barn mellom 12 og 16 er det viktig at dere tar aktivt stilling til om informasjon om
legetimene skal gjøres tilgjengelig på helsenorge.no eller ikke.
 For de aller fleste barn vil det derfor være uproblematisk at det tilgjengeliggjøres informasjon om aktive timer de har.
Det er imidlertid den lille gruppen en tilgjengeliggjøring kan være fatal for som skal holdes tilbake og dette må
Helsenorge sørge for at ivaretas.
 Det er ny funksjonalitet i EPJen som gjør det mulig å holde tilbake timer dersom foresatte ikke skal vite om dem.
 På helsenorge.no vil dette vises på lik linje med andre timer på profilen til den som har fått timen.
 Man får et varsel på SMS eller epost avhengig av hvilke varselinnstillinger man har, og et varsel i varselmenyen.

Side 9

Ferieavvikling
 Vi oppfordrer alle til å sørge for at pasienter får best mulig informasjon og service i forbindelse med ferieavvikling.
 Ved fravær er vår anbefaling at
 Fraværsassistent benyttes. Har dere spørsmål til dette kan dere ta kontakt med oss.
 Med dette må dere sørger for at andre leger ved legekontoret svarer på forespørsler om ekonsultasjon, reseptfornyelse og
ekontakt
 Timebok oppdateres i henhold til hva innbygger kan bestille av timer. Dersom det ikke er ledige timer i fraværsperioden, vi
innbygger heller ikke få mulighet til å bestille time på Helsenorge. Dersom du har vikarløsning kan denne benyttes.
 Legekontoret legger inn melding på Helsenorge om ferieavvikling
 Ikke skru av tjenestene. Dette vil si at kommunikasjonsprosessene (CPP) skal fortsatt være aktivert, det betyr at innbygger
fremdeles ser fastlegepanelet og har digitale tjenester med fastlegen tilgengelig.
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«Prosesser» på timeadministrasjon primær
1. Time reservasjon (Time administrasjon)
 Tilgjengeliggjøre timebok/kalender for innbygger, hvilket innebærer bestille timer, se timer og
avbestille time behandler

2. Avtaleutsending:

• bare utsending, innbygger kan se sine reserverte/mottatte timer, på helsenorge.no

3. Avtaleavbestilling
 avbestilling av time (avhengig av punkt nummer 2)

Merk at dette er spesielt relevant for ressurser som ikke er fastlege. Eksempel: en psykolog
vil kanskje ikke at det skal være mulig for pasient å bestille time, men vil at timene skal vises
og at man kanskje skal kunne avbestille. Derfor må vi styre tilgangene. Dette gjelder også for
vaksinasjonskontor mm.
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Felles informasjon til pasienten fra fastlegen

 Det er mulig for virksomheten å legge ut meldinger fra legekontoret, samt
informasjon av generell karakter som vises for innbygger.
 Informasjonen vises to steder i løsningen:
• Melding for hele legekontoret
• Tilpasset melding til hver tjeneste – for hver lege
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Informasjon til pasientene (eks. ved ferieavvikling,
vaksiner)
Melding for hele legekontoret
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Informasjon til pasientene (eks. ved ferieavvikling,
vaksiner)

Side 14

Informasjon til pasientene (eks. dersom legen er på ferie)
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