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Representasjon på Helsenorge digital dialog med fastlegen

Fullmakt

Side 2

Fullmakt
 Gjennomføre digital dialog med fastlege vil være likt ved fullmakt (se slider over)

Side 3

Video på vegne av fullmakt

Side 4

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.
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Muligheter for ulikt timetilbud til pasientene
1. Time reservasjon (Time administrasjon)
 Tilgjengeliggjør timebok/kalender for innbygger, hvilket innebærer bestille timer, se timer og
avbestille time

2. Avtaleutsending:

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

3. Avtaleavbestilling
 avbestilling av time (tilbys eventuelt sammen med 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 (eller ikke). Derfor må vi styre tilgangene. Dette
gjelder også for vaksinasjonskontor mm.

Side 6

