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Timebestilling i
ressurstimebok

Kategorier for ressurstimebok

Timebestilling koronavaksine er basert på løsningen timebestilling i ressurstimebok.
Man kan bruke ressurstimebøker til ulike timebestillinger på Helsenorge:
• Koronatest: «Time til koronatest hos <timeboknavn i EPJ> <Kommunenavn>»
• Koronavaksine «Time til koronavaksine hos <timeboknavn i EPJ> <Kommunenavn>»
• Lab «Time til laboratoriet hos <timeboknavn i EPJ> <Kommunenavn>»
• Vaksine «Time til vaksine hos <timeboknavn i EPJ> <Kommunenavn>»

Timebestilling koronavaksine hos kommune

Med denne tjenesten kan innbygger
selv bestille time til f.eks. vaksinasjon
mot covid-19 (koronavirus) hos
kommunen sin Vaksinasjon- eller
Smitteverntjeneste.

Timebestilling koronavaksine hos kommune

Innbygger velger riktig timebok, ofte markert
som vaksine covid19, timebestilling
koronavaksine eller liknende.

Navnet på behandler, lokasjon og eventuell
tekst under navnet settes opp hos EPJleverandør. Det er viktig at navnet og
tekst under som settes opp gir mening i
visningen på Helsenorge, da det blir
synlig i timebestillingen og i
kalendervisningen (se detaljer side 9).

Timebestilling koronavaksine hos kommune

Innbygger finner dato og
tidspunkt som passer.

Når timen er bestilt, mottar
innbygger bekreftelse på
timen.

Timebestilling koronavaksine hos kommune

Innbygger finner timen i «Innboks» og
«Timeavtaler».

Timebestilling koronavaksine hos kommune

På bekreftet time er visningsformatet
følgende:
d.mmm.yyyy, kl. tt:mm: Time til
<time/timebok type> hos <timeboknavn i
EPJ> <Kommunenavn>

Oppsett i Adresseregisteret
For riktig oppsett må følgende prosesser aktiveres på ønskede tjenester:
• Timebestilling + Timereservasjon + Ressursoversikt
• Prosessen "Timebestilling" brukes ikke til kommunikasjon, men må være med for å få opprettet
helsekontakter med [Bestill time] i Helsenorge.

Vi anbefaler følgende bruk av de ulike tjenestene
• Smitteverntjenesten kobles med timebøker av type koronatest
• Vaksinasjonstjenesten kobles med timebøker av type koronavaksine
• Legevakttjenesten kan tilby andre typer ressurstimebøker

Dersom en legevaktvirksomhet skal tilby koronatimebøker, anbefaler vi å koble disse opp på smittevern- eller
vaksinasjonstjenestene som nevnt over.
NB: Dette er ikke krav, men en anbefaling

Alle fire timeboktyper (Koronavaksine, Koronatest, Lab og Vaksine (annen vaksinasjon)) kan sette opp for alle 3
tjenester, men dette kan påvirkes av logikken i Helsenorge. For eksempel vil [Bestill koronatest i annen
kommune] kun vise kalendere som tilbys i smitteverntjenesten.
Det vil si
• hvis en Koronatesttimebok legges til legevakttjenesten i en kommune, så vil den kun vises lokalt (på godt
eller vondt)
• Hvis man kobler flere ulike typer timebøker under Smitteverntjeneste. vil disse også vises under [Bestill
koronatest i annen kommune] og innbygger kan velge andre typer timebestilling.

Mer om oppsett

• Viktig å være tydelig med navngivning på
evt. lokasjoner på tjenestene i kommunen eller på ulike timebøker:
•

Navn/lokasjon på tjenesten i Adresseregisteret, hvis det er flere EPJsystemer i en kommune.

•

Navn på kalender (m/lokasjon) hvis en EPJ i kommunen med flere
stasjoner med ulike timebøker

• Krav: Man kan ikke ha ressurstimebøker brukt som ressurs og
behandler
• De som allerede har Timebestilling til koronatest (mellomløsning)
må passe på å endre dette ved overgang til ressurstimebok. Se
beskrivelse på side 10

• Mars -21: HN støtter foreløpig ikke multippel timetype (så kan
ikke brukes i kombinasjon med Hastetime og MustCall). Det
feiler ikke, men Helsenorge viser ikke timetypen (= blank) på
ressursavtaler.

Omkobling fra timebestilling koronatest «mellomløsning» til ressurstimebok

• Flere koronatiltak ble satt opp via Helsekontaktløsningen i Helsenorge. Hvis tjenesten allerede er
satt opp med denne løsningen, så må man endre oppsettet for at løsningen med timebestilling i
ressurs-timebøker skal fungere.
• Gjør følgende:
• Skru på Ressursoversikt + Timebestilling og deaktivere Behandleroverikt. Ellers kommer tjenesten opp
med rolle slik som på skjermbildet:

Opphold i utsendelse av sms til mange

I forbindelse med timebestilling koronavaksine på Helsenorge, ser vi at flere kommuner nå
informerer om at det skal sendes ut SMS om at det er åpent for timebestilling av vaksine til
kommunens innbyggere i aktuell aldersgruppe.
I store kommuner kan dette skape mye samtidig trafikk mot Helsenorge, som kan gi en dårlig
brukeropplevelse for innbygger. Det bør unngås at for mange personer går inn samtidig for å velge
første mulige time, som vil resultere i at flere velger den samme og kun én får bekreftelse og de
andre får avslag. Vi anbefaler derfor at kommuner som bruker timebestilling koronavaksine
oppfordrer til at SMS'er sendes ut i bolker eller et mindre antall av gangen med opphold mellom
hver utsendelse.

Timebestilling koronavaksine

Ønsker du å ta i bruk løsningen i din kommune? Da anbefaler vi deg å ta kontakt med din EPJleverandør.

Tilsvarende løsning er også tilgjengelig for fastleger.

