
 

 
 

Informasjon om endringer på helsenorge.no i leveranse 19.8 
 
Søndag 15.september 2019 er det ny leveranse på helsenorge.no. Her gis en oversikt over de 
viktigste endringene. 
 
Gjennomføring av endringene vil føre til at helsenorge.no vil være ustabil i en liten periode. Varslet 
ustabilitet: 
 
Start: 15.09 kl. 23.00 
Slutt: 16.09 kl. 06:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:  
postmottak@ehelse.no 
 
 

Område Endring Målgruppe 

Timer og dialog Timer med mulighet for dialog blir tilgjengelig i 
Helse Nord. Det vil først gjelde for enkelte 
sykehus, men fra 2020 vil dette være 
tilgjengelig for alle sykehus i Helse Nord. 
Innbygger skal kunne endre timer og be om å 
avslutte behandlingsløp. 
 

Relevant for alle 
innbyggere i Helse 
Nord 

Fastlegetjenester Ved reseptfornyelse og e-konsultasjon vil 
innbygger få mulighet til å lage utkast, som vil si 
at innbygger kan fortsette igjen senere dersom 
de ønsker det. I tillegg vil det være mulig å 
benytte vedlegg hvis man ønsker å laste opp 
dokumenter i e-konsultasjonen.  
 
Tydelig markering av hastetimer hos fastlege. 
Det skal bli lettere for innbyggere å skille på hva 
som er hastetime og hva som er en ordinær 
time hos fastlege. 
 

Relevant for 
studenter ved SIO 
 
 
 
 
 
Relevant for alle 
innbyggere 

Pasientjournal Pasientjournal-tjenesten flyttes opp til 
"helsetjenester" på forsiden på innloggede 
sider. 

Relevant for 
innbyggere i de 
regionale 
helseforetakene 
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Pasientreiser Viser rekvirerte reiser for barn under 12 år. 
 
Ny versjon av søknad for dekning av reise med 
standardsats for pasient. 

Relevant for alle 
innbyggere 

Frikort og 
egenandeler 

Oppdaterer tekst og design på digitalt frikort og 
tilgjengeliggjør frikortnummer for innbygger. 

Relevant for alle 
innbyggere 

Annet Endrer tekst i dokument-tjenesten på forsiden 
til "dokumenter som du har lagret på 
helsenorge.no". 
 
Tilpasser tekst til endring av krav om kjent 
sykdom eller tilstand for e-konsultasjon.  
Legen må ikke være kjent med sykdom eller 
tilstand lenger for at innbygger skal kunne 
benytte e-konsultasjon. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 
 
Relevant for alle 
innbyggere. 
 

 


