
 

 
 

Informasjon om endringer på helsenorge.no 
 
Natt til mandag 28. oktober 2018 er det ny lansering på helsenorge.no. Her gis en oversikt over de 
viktigste endringene. 
 
Gjennomføring av endringene vil føre til at helsenorge.no er utilgjengelig i en liten periode. Varslet 
nedetid er: 
 
Start: 28.10 kl. 23:00 
Slutt: 29.10 kl. 07:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:  
postmottak@ehelse.no 
 
 

Område Endring Målgruppe Samarbeidspartner 

Profil Ny samtykkeboks for 
ungdomsløsning, der foreldre ikke 
har samtykket til bruk av Helsenorge. 
 
Se og motta dialogmeldinger er nå 
tilgjengelig for innbyggere med 
fortrolig eller strengt fortrolig 
adresse (kode 6/7). 
 

Relevant for 
ungdom i pilot i 
Helse Vest 
 
Relevant for alle 
innbyggere med 
kode 6/7 
 
 
 

Helse Vest IKT 
 
 
 
 
 

Fastlegetjenester Visning av primærhelseteam, som gir 
et utvidet helsetilbud for pasienter. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 

Helsedirektoratet 

Meldinger Forbedret varsling til innbygger ved 
feil på sending av melding. 
Utvidet informasjon om at det ikke er 
tillatt å inkludere emoticons i 
dialogmeldinger. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 

Digitale skjema  Skjema for å bestille hjemmetest for 
klamydia og gonore er tilgjengelig for 
innbyggere i Helse Bergen. 
 
Innsending og lagring av skjema er nå 
synlig i Logg over bruk på 
Helsenorge. 
  

Relevant for 
innbyggere i 
Helse Vest  
 
 

Helse Vest IKT 

mailto:postmottak@ehelse.no


Timeavtaler Informasjon om rettigheter i 
forbindelse med reise i timeavtale 
visningen.  
 
Mulighet for å endre tidspunkt på 
timeavtaler for Helse Midt. 
 
 
Se fastlegetimer som ikke kan bookes 
er tilgjengelig for EPJ, men ikke 
innbygger før EPJ tar dette i bruk. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 
 
Relevant for 
innbyggere i 
Helse Midt 
 
Relevant for 
innbygger med 
digital fastlege 

Pasientreiser AS 
 
 
 
Helse Midt IKT 

Pasientreiser Mulighet for å sende inn klage på et 
vedtak innen 28 dager.  
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 

Pasientreiser 

Kjernejournal Kjernejournal har utbedret 
kvitteringen til innbygger ved 
innmeldt feil i besøkshistorikk og 
automatisert merknaden i 
Kjernejournal.  
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 

Åpne sider Kliniske studier har fått nytt og 
forbedret design og kobling mot 
Felles nettløsning for 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Ny temaside og kampanjeside 
tilgjengelig for prosjektet Bare Du. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 

Helsedirektoratet 

Generelle forbedringer Forbedring av sikkerhetsmodell og 
nytt design på feilmeldinger i 
løsningen. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

 

 


