Informasjon om endringer på Helsenorge
Tirsdag 23. februar 2021 er det ny leveranse på Helsenorge. Her gis en oversikt over de viktigste
endringene som gjennomføres tilknyttet denne leveransen. Merk at enkelte av tiltakene vil komme i
dagene etter leveransen.
Gjennomføring av endringene vil føre til at Helsenorge vil være ustabil i en liten periode. Varslet
ustabilitet:
Start: 23.02 kl. 08:00
Slutt: 23.02 kl. 09:00
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:
karoline.solheim@nhn.no
Område

Endring

Målgruppe

Dokumenter

Tilgang for fullmektig: Den som har fullmakt for
en annen innbygger, kan nå se og åpne
Dokumenter-flisa. Den fullmektige vil kun se
dokumenter innenfor det området som
fullmakten gjelder.

Relevant for alle
innbyggere

Meldinger og
timeavtaler

Informasjonssider

Skjul dokumenter for fullmektig: Innbygger får
nå mulighet til å skjule enkeltdokumenter for
fullmektig. Disse vil ikke vises til den fullmektige
selv om de tilhører området som fullmakten
gjelder.
Timebestilling av fellestjenester: Fastlegekontor
kan nå tilgjengeliggjøre timebøker til ulike
fellestjenester de tilbyr, ikke bare til
behandlere. Fellestjenester kan for eksempel
være Koronatest, Koronavaksine og
Laboratoriet. Innbygger får da mulighet til å
bestille time til fellestjenester i tillegg til
behandlere.
Ettersom det er behov for koronainformasjon
på mange språk, er det laget en ny meny for
språkvalg for å gjøre valg av språk mer
oversiktlig. Derfor er det nå på
informasjonssider om korona blitt flere språk
tilgjengelig som man kan velge uti ifra en
nedtrekksmeny.

Relevant for alle
innbyggere

Relevant for alle
innbyggere

Prøvesvar

Forbedret informasjon ved visning av
prøvesvar:
- Ved hhv. negativt og inkonklusivt
resultat på koronaprøvesvar vil det nå
komme en infomelding. (Tilsvarende
informasjon gis allerede ved påvist
smitte.)
- Prøvesvartjenesten på norsk og
engelsk: Innbygger kan nå velge mellom
norsk bokmål og engelsk i oversikten
over prøvesvar. Tittel, ingress og
veiledning kan oversettes, men
opplysningene om selve prøven vises
slik den er registrert, på norsk.
- Undersiden med opplysninger om
prøvesvaret, inkludert infomeldingene,
kan i tillegg vises på polsk, litauisk,
rumensk og russisk. Opplysningene om
selve analysen vises slik den er
registrert, på norsk. (Kommer i
etterkant av leveransen)

Relevant for alle
innbyggere

Bedre mulighet for å gjenbruke prøvesvaret:
- Utskriftsvennlig versjon av prøvesvar på
både engelsk og norsk. (Kommer i
etterkant av leveransen)
- Lagring av digital kopi av
koronaprøvesvar i Dokumenter.
(kommer i etterkant av leveransen)
Annet

Denne leveransen inneholder også tekniske
forbedringer og feilrettinger på flere av
tjenestene på Helsenorge.

Relevant for alle
innbyggere

