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Generelt om ungdomsløsning 

Overordnede egenskaper og sammenligning med basisløsning.



o Løsningen for ungdom:

• «Ungdomsløsning» er ny funksjonalitet på HN-app som rettes mot ungdom fra 13 år, og blir tilgjengelig når ungdom logger seg på med Feide. 

• Løsningen består av informasjonssamfunnstjenester, dvs. tjenester som tilbyr generelle råd og informasjon, og ikke digital helsehjelp. 

• Det er kun pre-definerte valg og ingen fritekstfelter i løsningen slik at man sørger for å ikke behandle sensitive opplysninger. Av denne grunn, vil ungdom fra 13 år få mulighet til å samtykke selv til å bruke løsningen, 
uten å involvere foreldre. 

• Elever som ikke vil kunne bruke ungdomsløsningen på HN-app:

▪ Elever på skoler som ikke bruker Feide, f.eks. private skoler. Vi anbefaler derfor å ikke opprette disse skolene i redaktørløsning. 

▪ Elever som ikke har fylt 13 år på 8. trinn vil heller ikke kunne bruke app. 

▪ Barn som lever under kode 6/7 vil ikke kunne bruke app av sikkerhetsmessige grunner.

• Skoleeiere (kommune/fylkeskommune) må tilgjengeliggjøre HN-app til elever på ungdomsskoler og videregående skoler via Feides kundeportal (mer om dette på KS sine sider: «Kom i gang»). 

o Løsningen for tjeneste består av:

• Timebehandling i EPJ

• Redaktørløsning: nettbasert løsning for vedlikehold av informasjon om SHT og sine ansatte, informasjon om HFU og informasjonsmeldinger fra SHT til grupper av ungdom på skolen. Leveres og 
driftes av Norsk helsenett (NHN).

• Det er ingen kobling mellom redaktørløsning og EPJ

o Rapporter og statistikk:

• Det vil være mulig å hente rapporter om ungdomsfunksjonalitet fra EPJ, fra HN-app og fra redaktørløsningen. 

• Sjekk med systemansvarlig for EPJ i din kommune for å få brukerveiledningen om rapporter. 

• Statistikk og rapporter fra redaktørløsning og HN-app leveres av NHN. Prosess er ikke avklart pt . (8.4.2022)

Ungdomsløsning på Helsenorge app (HN-app)

Godt å 
vite



Artikler, 
Spm/svar

Temaside
Helsenorge.no/

ungdom

Mine timerBe om time

Bruker 
innstillinger

✓Samtykke
✓Varslinger
✓Innstillinger

Åpent innhold fra 
Helsenorge.no og
Ung.no (når APIene er 
klare)

Funksjoner for ungdom:
HN-app

Funksjoner for 
ansatte: 
Redaktørløsning 
og EPJ

Timebehandling
i EPJ

Redaktørløsning på Helseaktørportal (NHN) EPJ

Enhets 
informasjon 

Ansatt 
informasjon 

Funksjoner for ungdom og ansatte

Finn HFU Infomeldinger 
fra SHT

Info om HFU Info om SHT

Infomelding 
fra SHT

Pålogging



VoksneUngdom fra 16 årUngdom fra 13 år

Digital Helsehjelp
• Tilgang til alle tjenester på HN
• Behandling av sensitive 

opplysninger
• Brukergruppe: Innbyggere over 16 

år (kun helserettslig myndige)

Hvem får tilgang til hva?

Feide

Ungdomsløsning

Helsenorge AppHelsenorge App
(HN-app)

Informasjonssamfunnstjenester
• Råd og informasjon

• Kun pre-definerte valg => ingen 
behandling av sensitive opplysninger. 

• Brukergruppe: Innbyggere fra 13 år 
som har Feide-konto 

Basisløsning og 
andre tjenester

BankID



Funksjonalitet Basisløsning Ungdomsløsning

Ser automatisk 
informasjon om SHT på 
“Min skole”

Nei. Viser SHT på kommune-nivå.

Ja. Basert på skoletilhørighet i Feide 
og informasjon fra redaktørløsning 
(åpningstider, ansatte, adresse, 
m.m.)

Send melding til SHT Nei.
Ja. Via innbyggerdialog. 
Fritekst: kan stille spørsmål og få 
svar.

Be om time til min SHT
Ja. Via innbyggerdialog. 
Fritekst, kan si når det passer, hva 
det gjelder.

Ja. Bestill time – knapp.
Kan velge samtale på skolen eller på 
telefon. Ingen fritekstfelt.

Pålogging Ja, via Feide, kun på HN-app.
Ja, via ID-porten med BankID i 
app og på Helsenorge-nettsider

Hva kan man gjøre i basisløsningen 
vs. ungdomsløsningen? 

Løsningene har ulike sikkerhetsnivåer, og tilbyr 
dermed ulik funksjonalitet for å komme i 
kontakt med SHT og HFU. 

Basisløsning er tilgjengelig for innbyggere fra 
16 år og eldre, som kan samtykke til Digital 
Helsehjelp, forutsatt at de har BankID. 

Ungdomsløsning er tilgjengelig via Feide for 
ungdom fra 13 år, den nederste aldersgrense 
for å samtykke til løsninger som består av 
informasjonssamfunnstjenester, forutsatt at 
det ikke behandles sensitive opplysninger. 

Del 1 av 2

Se timeavtaler
Ja, timer hos SHT og HFU (uten 
bilde til den jeg skal møte). Inkl. 
timene bestilt via 
ungdomsløsningen.

Ja, hos SHT med bildet av den jeg 
skal møte. Kun timene bestilt via 
ungdomsløsning.

Avlys time
Ja, kan avlyse timer hos SHT, uten 
begrunnelse (avlysning bekreftes 
med en gang). 

Ja, kan avlyse med begrunnelse. 
Får bekreftelse når ansatt har 
behandlet meldingen. Gjelder 
timer hos SHT og HFU.

Videokonsultasjon Nei. (Målbildet)Nei. (Målbildet)

Endre time Nei.Nei. 

Bestill time fra ledige 
tidspunkter tilknyttet 
timebok i EPJ

Nei. (Målbildet)Nei. (Målbildet)

Kan se infomeldinger 
fra SHT

Ja, ser infomeldinger til et eller flere 
trinn på skolen.

Nei. 



Funksjonalitet Basisløsning Ungdomsløsning

Kan søke HFU

Ja, kan søke andre HFU på kart (i 
kommuner som også bruker 
løsningen) eller i søkefelt, på navn.
Ser nærmeste HFU på kart.

Nei.

Send melding / 
Be om time på HFU

Nei.
Ja. Via innbyggerdialog. 
Fritekst, kan stille spørsmål og få 
svar, kan si når det passer å få 
time og hva det gjelder.

Se informasjon om HFU
Ja, kan se informasjon om valgt HFU 
registrert i redaktørløsning.

Ja, informasjon om den generelle 
HFU-helsekontakt i kommunen. 
Kan ikke søke HFU.

Samtykke
Ja, de som er helserettslig myndige 
(over 16 år) kan samtykke til Digital 
helsehjelp. 

Ja, de som er 13 år og eldre kan 
samtykke til bruk av 
informasjonssamfunnstjenester
(uten behandling av sensitive 
opplysninger)

«Digitalt aktiv»-status 
vises i EPJ

Ja. Gjelder kun ungdomsløsning, 
ikke hele Helsenorge. «DA»-status 
forsvinner ved at ungdom sletter all 
data.

Ja. Gjelder hele Helsenorge.

Push-varslinger

Ja, hvis innbygger aktiverer 
funksjonalitet på HN-app og på 
mobil. Gjelder timeavtaler og info-
meldinger.

Ja, hvis innbygger aktiverer 
funksjonalitet på HN-app og på 
mobil. Gjelder kun timeavtaler.

Slette all data Ja, i brukerinnstillinger. Fjerner 
«digitalt aktiv»-status i EPJ. 

Ja, i brukerinnstillinger.

Trekke samtykke Ja, ved å slette all data i app. Ikke 
hvis ungdom avinstallerer app. 

Ja, i brukerinnstillinger.

Hva kan man gjøre i basisløsningen 
vs. ungdomsløsningen? 

Løsningene har ulike sikkerhetsnivåer, og tilbyr 
dermed ulik funksjonalitet for å komme i 
kontakt med SHT og HFU. 

Basisløsning er tilgjengelig for innbyggere fra 
16 år og eldre, som kan samtykke til Digital 
Helsehjelp, forutsatt at de har BankID. 

Ungdomsløsning er tilgjengelig via Feide for 
ungdom fra 13 år, den nederste aldersgrense 
for å samtykke til løsninger som består av 
informasjonssamfunnstjenester, forutsatt at 
det ikke behandles sensitive opplysninger. 

Del 2 av 2



Timeoversikt 
(avlyse, få varsling)

Be om timeFinn HFUInfomeldinger 
fra SHT

Info om HFU Info om SHT

Bruker 
innstillinger

✓Samtykke
✓Varslinger
✓Slett data

Helse-
informasjon 

Åpent 
innhold fra 
HN, Ung.no

Innlogging, 
biometri

PersonvernÅpent 
helseinformasjon

Sikkerhet og personvern Redaktørløsning Timeadministrasjon i EPJ
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Ledelse i HST, SHT og HFU 
Helsesykepleier på skolen

• Faggruppe i redaksjon 
til Helsenorge

• APIer mot Ung.no

• Kun for elever fra 13 år 
• Aktivere løsning i Feides 

kundeportal

• Innlogging via BankID (Ansatte må ha HPRnr)
• Oppdatering av egen informasjon

• Nye arbeidsprosesser, oppgaver og roller 
• Ny kommunikasjonskanal med elever på skolen: 

• Kommunikasjonsretningslinjer
• Vurdere «kommunikasjonskanalmiks»

• Aktivere tjeneste i Adresseregisteret
• Ny timeavtaletype og arbeidsprosesser i EPJ

• Tydelige rutiner og roller
• Vurdere andre kanaler: fortsette med 

SMS-timebestilling?
• Registrering i EPJ
• Enklere journalføring 

• forutsatt enkel prosess i EPJ 
• Forståelse av Basistjenester og Ungdomsløsning



Ofte stilte spørsmål (FAQs)

o Generelt om løsningen

• Mister du telefonen, kan du ikke gå på «nettsider til HN/ungdomsløsning» og logge deg på med Feide der. Det er kun tilgjengelig via appen.

• 14-åring med BankID vil ikke kunne komme inn på HN (er ikke helserettslig myndig og kan ikke samtykke til digital helsehjelp. Vil bli stoppet når systemet fanger opp alderen i innloggingsprosess.)

• Det er ikke mulig å deaktivere “Bestill time”-funksjonalitet på en skole/bydel f.eks. ved stor fravær i tjeneste. Knappen kan bare aktiveres/deaktiveres for alle skoler i 
kommunen/fylkeskommunen.

o Be om time og timebehandling

• Hva hvis journalen ligger i en annen bydel enn bydelen til skolen? EPJ vil klare å fange opp at ungdom har en aktiv journal i en annen bydel.

• Vil ungdom få en varsling dersom helsesykepleier flytter en time? Ja, hvis varslinger er aktivert (av ungdom) både på mobil og i app. Hvis varslinger ikke er aktivert, vil den nye timen vises på 
forsiden når ungdommen åpner app og under «Mine timer».

• Vil ungdom på vgs få mulighet til å komme i kontakt med SHT utenfor bostedskommune? Ja, det vil være mulig. Ruting av timeforespørsler fra ungdomsløsning er basert på journaltilhørighet til 
skole og ikke til bostedsadresse. Men: hvis en ungdom har flyttet og skal begynne på en skole i en ny kommune (for eksempel midt i skoleåret) må journalen flyttes/hentes fra den gamle skolen til 
den nye slik at timeforespørsler kommer til helsesykepleier på den nye skolen. 

• Ungdom som er 13 år på en barneskole (7. klasse) som ikke er opprettet i redaktørløsning: vil de kunne se info om SHT og bestille en time? Hvis skolen er opprettet i redaktørløsningen, og HN-
appen er aktivert i Feides kundeportal, vil en elev i 7. klasse som er 13 år kunne logge inn i HN-appen, se informasjon om SHT og bestille en time hos helsesykepleier på skolen.

o Hvorfor kan ikke ungdom trekke samtykke til ungdomsløsningen?

o Dette er innebygd i bruksvilkår som ungdommen aksepterer når de først laster ned og tar i bruk HN-appen.

o Digitalt aktiv-status – kan sjekkes flere steder i journal

• Ungdom under 16 år er digital aktiv via andre i Basisløsning (frem til de er 16 år)

• Ungdom over 16 år er digital aktiv av seg selv i Basisløsning

• Ungdom mellom 13-16 er digital aktiv av seg selv i Ungdomsløsning

• => En ungdom som er 16 år kan få begge markeringer på «Digitalt aktiv status» for BL og U

o Må man informere foreldre om at ungdom skal laste ned app?

• Nei, 13 åringer skal ta løsningen i bruk uten at foreldre involveres.



Arbeidsprosesser 

Timebehandling i EPJ og Redaktørløsning



Hva er forskjellen på rutiner, arbeidsbeskrivelser, 
brukerveiledninger?

o En prosess er en serie aktiviteter som 
virksomheten har iverksatt for å nå sine mål.

o En rutine beskriver oppgaver eller aktiviteter i 
en prosess. Beskrivelsen inneholder formål, 
omfang, ansvar, beskrivelse av aktiviteten 
samt eventuelle frister.

o En arbeidsbeskrivelse gir en oversikt over de 
oppgaver/aktiviteter som skal gjennomføres 
og er knyttet til en rutine. Arbeidsbeskrivelsen 
skal inneholde hvem som gjør hva, hvordan 
det skal gjøres og når aktiviteten skal foregå.

o En veiledning er en detaljert steg for steg 
beskrivelse av hvordan man gjennomfører en 
oppgave.

Kilde: Universitet I Sørøst-Norge

Hovedformål med denne 
presentasjonen er 
å dokumentere prosesser
ifm. timebehandling i EPJ og 
informasjonsvedlikehold og 
meldingspublisering i redaktørløsning. 

Det er et forslag til bruk av ny 
funksjonalitet, som tjeneste/kommuner 
kan ta utgangspunkt i for å lage egne 
rutiner. 

https://www.usn.no/om-usn/kvalitetssystemet/rutiner-og-arbeidsbeskrivelser/hva-er-forskjellen-pa-rutiner-arbeidsbeskrivelser-brukerveiledninger-og-maler


SHT HFU

Prosess: Timeadministrasjon (EPJ)
Oppgaver:

- Behandle meldinger/timeforespørsel fra HNapp
- Opprette timeavtaler

Helsesykepleier 
på skolen

Prosess: Informasjonsmeldinger (Redaktørløsning)
Oppgaver:

- Sende meldinger til elever på skolen (per trinn)
Anbefaling til kommunikasjonsretningslinjer følger med.

Arbeidsprosesser relatert til ungdomsløsningen
Nye og eksisterende

Helsesykepleier 
på skolen/HFU

Prosess: Informasjonsvedlikehold (Redaktørløsning)
Oppgaver:

- Vedlikeholde informasjon
Oppdatere informasjon om lokal SHT, ansatte og HFU

- Registrere og kvalitetssikre informasjon
Opprette lokal SHT, ansatte og HFU med informasjon

Leder



Arbeidsprosesser 

EPJ: Timebehandling 



Timebehandling i EPJ

Godt å 
vite

• "Be om time" gjelder kun SHT, ikke HFU.
• 3 kriterier må være oppfylt for å få mulighet til å bestille time:

• Skole er registrert i redaktørløsning
• Aktivert kommunikasjonsprosess for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

i kommunen i Adresseregisteret
• Kommunen/fylkeskommunen må ha aktivert tjenesten i Feide for at 

brukere skal kunne logge inn.
• HN-app aktiveres for alle skoler innenfor en kommune eller fylkeskommune.  

Det er ikke mulig å deaktivere HN-app eller «bestill time»-knapp for utvalgte
skoler.

• Ungdom kan kun be om time hos helsesykepleier (ikke psykolog eller annet
helsepersonell)

• Ungdom kan ikke velge helsesykepleier de vil ha time hos. Ungdom kan heller 
ikke oppgi hva timen gjelder.

• Når flere helsesykepleiere jobber på samme skole, bør det være dialog om:
• Hvem oppretter timeavtalen for ungdom
• Hvordan håndteres meldinger ved fravær



Sjekk 
journaltilhørighet

EPJ
Meldingsovervåker/ 
Stedets meldingsansvarlig

Timebehandling – Anbefalt prosess
Kan variere avhengig av funksjonalitet i EPJ. 

HN-app

Timeavtalen 
opprettes i 

timebok

Helsesykepleiere avklarer 
mellom seg hvem tar i 

mot ungdommen. 

Har innbygger 
journal?

Ungdom får 
timeavtalen i 
HN-appen. 

Nei

Ungdom ber om en 
time i HN-app

Timeforespørsel 
kommer som en 

melding til 
innbyggerdialog 

innboks

Helsesykepleier som 
jobber på skolen til 

ungdom som sendte 
timeforespørselen, 
ser se meldingen.

Ja

Journal med personalia opprettes 
og knyttes til skolen til ungdom 
(informasjon om skolen ligger i 

meldingen)

Journalen er 
opprettet.

Timeavlysning vil
også komme som en
melding til same 
innboks. 

Timeavtalen kan opprettes uten
at ungdom har sendt en
timeforespørsel. Sjekk ‘Digitalt
aktiv’-status først på personen i
EPJ. 

Det er ikke mulig å avvise
eller svare på en
melding/timeforespørsel
fra ungdomsløsning.

EPJ
Helsesykepleier på skolen
! Dersom kun de som har tilgang til 
ungdommens journal kan se og 
behandle timeforespørsler fra 
ungdomsløsningen, bør rutinene sørge 
for at helsesykepleier på skolen har 
tilgang til alle journaler på skolen.



Timebehandling - Oppgaver

1 - Mottak og behandling av timeforespørsler

2 - Opprettelse av timeavtale

3 - Avlyse eller flytte timeavtale

4 - Fraværshåndtering

• Håndtering av timeforespørsler fra ungdom som 
har en journal (vanlig behandling av meldinger)

Rutiner for å hente/opprette journaler på VGS

• Alle som tar kontakt med tjeneste bør ha en aktiv 
journal i EPJ

Timebehandling for 0-brukere

• Avvikshåndtering: Håndtering av timeforespørsler
fra ungdom som ikke har en journal 

Neste kapittel:
Arbeidsprosesser Redaktørløsning



Timebehandling: Mottak og behandling av timeforespørsel

o Rutinemessig innebærer det at:

• Når en ungdom ber om en time via HN-app, kommer dette
inn i EPJ som en melding, i samme innboks som
innbyggerdialog (meldinger fra Helsenorge).

• Meldingen kan kun besvares med en timeavtale. Se 
brukerveiledning til EPJ for detaljert 
funksjonalitetbeskrivelse. 

• Meldingen inneholder informasjon om: ungdom 
(fødselsnummer), skolen (skolenavn) og ønsket møtested 
for timen (telefon og telefonnummer eller kontoret til 
helsesykepleier). 

▪ Det vil ikke være mulig for ungdom å velge hvilken
helsesykepleier de får time hos eller tidspunkt for timen. 
Helsesykepleier oppretter timen i timebok.

• Alle timeforespørsler fra ungdom skal journalføres. 

• Meldingsansvarlige/meldingsovervåkere i kommunen og i 
bydelen/byområdet skal følge opp ubehandlede meldinger 
i innboksen daglig.

▪ Det skal følges samme rutine som for innbyggerdialog. 

Tilbake til 
oppgaveoversikt

• For at ungdom kan få en timeavtale via HN-app, må de ha en journal. 
Du må sørge for at ungdommen har en aktiv journal før du kan 
behandle meldingen med timeforespørsel.

Behandling av meldingen = 
opprette timeavtale + journalføre meldingen.

(evt. et steg eller annerledes rekkefølge, avhengig av funksjonalitet i EPJ)

• Videreføring av meldinger som kommer fra ungdomsløsningen er 
basert på skoletilhørighet til ungdom (ikke bostedsadresse). 

• Hvis ungdom har journal, vil meldingen vises for: 
• meldingsovervåker/meldingsansvarlig til tjenesteinnboks i kommunen 
• stedets meldingsansvarlig/meldingsansvarlig i byområdet/bydel
• helsesykepleier(e) på skolen

• Hvis ungdom ikke har journal («0-bruker»), vil meldingen vises for: 
• meldingsovervåker/meldingsansvarlig i kommunen 
• stedets meldingsansvarlig/meldingsansvarlig i byområdet/bydel 

• Meldingsovervåker/Meldingsansvarlig bør involveres i utforming av 
rutiner for ubehandlede meldinger og fraværshåndtering.

• Journalføring: brukerveiledning per EPJ skal beskrive hvordan
meldingen journalføres og hvordan man oppretter en timeavtale
basert på meldingsinformasjon (møtested, tlf.nr, osv.)



Timebehandling: Opprettelse av timeavtale

o Rutinemessig innebærer det at:

• Meldingen fra ungdom inneholder informasjon om:

▪ Ungdom (fødselsnummer) og skole (skolenavn)

▪ Møtested: på kontoret til helsesykepleier på skolen eller på telefon

▪ Dersom møtested er telefon, er telefonnummeret med i meldingen.

• Det må velges riktig avtaletype i EPJ ved registrering av timeavtaler for 
ungdomsløsning. Se brukerveiledning til din EPJ for å få mer informasjon 
om timeavtaletype som er relevant. 

• Det er mulig å opprette en timeavtale uten at ungdom har sendt en 
timeforespørsel (f.eks. ved henvendelse via lærer). 

▪ Ungdom må ha «Digitalt aktiv»-status i EPJ for å kunne ta imot timeavtaler i app. 
(en spesifikk «Digitalt aktiv»-status for ungdomsløsning)

• Svartid: maks 3 virkedager fra en ungdom ber om time til de får tildelt en
timeavtale. Svartid kan bli lengre hvis ungdom ikke har journal eller ved
fravær i tjeneste. Av denne grunnen kommuniseres ikke svartid til ungdom
i app.

• Timeavtaler for ungdom under 16 år vil ikke vises til 
foreldre som representerer barnet på Helsenorge. 

• 16 åringer som har tilgang til Helsenorge via BankID vil 
kunne se timer bestilt gjennom ungdomsløsning og 
innbyggerdialog på Helsenorge.

• Timeforespørsler via HN-app skal registreres med
avtaletype for ungdomsløsning (sjekkes i EPJ).

• Det er viktig å ha gode rutiner for å unngå at 
meldinger blir liggende ubehandlet. 

En melding er behandlet først når den er journalført og 
timeavtalen er opprettet.

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Timebehandling: flere helsesykepleier på samme skole

o Rutinemessig innebærer det at:
• Sjekk dette:

▪ Om ungdom har en journal, og at den ligger på riktig sted

▪ Om han/hun har vært hos SHT før og 

▪ Hvem har han/hun hatt samtale med. 

• Har ungdom hatt en samtale ved SHT?

▪ Nei: tildel timeavtale til første ledig helsesykepleier.

▪ Ja: tildel timeavtale til den helsesykepleier som ungdommen
har snakket med tidligere; hvis ikke mulig (f.eks. langsiktig
fravær): tildel timen til en ledig helsesykepleier. ! Timeavtalen
må tildeles uansett, du kan ikke avvise timeforespørsler. 

• Alle meldingsforespørsler skal journalføres

• Husk å ha gode rutiner/prosesser for å:

▪ Markere meldinger slik at man ikke glemmer å opprette en timeavtale 
etter å ha lest den

▪ Journalføre meldingen (dersom det ikke skjer automatisk ved 
opprettelse av timeavtale) etter at du har opprettet timeavtalen 

• Dersom melding er ubehandlet etter 5 dager bør en 
meldingsovervåker behandle meldingen (dvs. sørge for at det blir 
opprettet en timeavtale)

• Helsesykepleiere som jobber på skolen til 
ungdom bør kunne se/behandle meldinger 
først, når ungdom har journal. Brukerveiledning
om funksjonalitet i EPJ sier noe om kriterier for å
se melding fra ungdom, og hvordan dette løses
f.eks. når en vikar skal jobbe i SHT i en periode.

• Når en av helsesykepleiere på skolen leser
/behandler meldingen, bør denne markeres som
lest eller med status “Under behandling” for å
unngå at flere behandler den samme meldingen
samtidig. Det er opp til hver EPJ om dette kan
implementeres for sine brukere.

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Timebehandling i EPJ: 
Behov for ny rutine «Hente/opprette journaler på VGS»

o Rutinemessig innebærer det at:

• VGS-journaler opprettes ved skolestart. Dette bør bli en ny 
rutine i kommuner som bruker ungdomsløsning. 

• Hver kommune må vurdere om alle elever på
videregående skole har en journal ved skolestart (alle 
elever på ungdomsskole har en journal). 

• Noen anbefalinger: 

▪ Sjekk ila. høsten om det er behov for å opprette/hente nye 
journaler.

▪ Det bør sjekkes i desember/januar om det ligger journaler som
ikke lenger skal være knyttet til skolen (og skal avsluttes).

▪ Mot slutten av skoleåret bør inaktive journaler lukkes.

• Elever på VGS må informeres om at journal 
innhentes/opprettes. Dette kan gjøres i plenum, f.eks.:

▪ Ved presentasjon av SHT i klassene på VGS

For å redusere arbeidsmengden knyttet til behandling
av timeforespørsler må kommunen/SHT sørge for at 
alle elevene har en journal ved skolestart på alle trinn
på ungdomsskole og videregående skole. 

Kommunen må definere egne rutiner for dette.  
Funksjonalitet i EPJ knyttet til journalinnhenting
varierer fra kommune til kommune. 

Elever må informeres om dette ihht. retningslinjer. 
Det er ikke påkrevd samtykke fra ungdom. 
Informasjon om opprettelse av journaler kan gis
muntlig, f.eks. ved presentasjon av SHT i klassene ved
skolestart. Se neste slide for referanse til
retningslinjer og metode som er implementert i
Bergen kommune.

Tilleggsinformasjon

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Slik gjøres dette i Bergen
Eksempel på rutine “Innhenting av journal på VGS”

o Overføring av helsejournal er regulert av helsepersonellova § 45, og pasient- og brukarrettslova § 5-3:

o «Pasienten og brukeren har rett til å motsette seg overføring og tilgjengeliggjøring av journal eller 
opplysninger i journal. Opplysningene kan heller ikke overføres eller tilgjengeliggjøres dersom det er grunn 
til å tro at pasienten eller brukeren ville motsette seg det ved forespørsel. Overføring og tilgjengeliggjøring 
kan likevel skje dersom tungtveiende grunner taler for det. Overføring og tilgjengeliggjøring av journal eller 
opplysninger i journal skal skje i henhold til bestemmelsene i lov om helsepersonell.»

• «Helsepersonellet har i utgangspunktet ikke plikt til å innhente et eksplisitt samtykke før opplysninger overføres eller 
tilgjengeliggjøres, men pasientens eller brukerens antatte samtykke vil være sentralt, og ved tvil bør pasienten eller brukeren 
forespørres.»

• Det trengs ikkje å opplysast om at det vert oppretta/overført journal før skulestart, eller hentast inn skriftleg samtykke.

• Men elevane/føresette skal kjenne til at helsepersonellet har dokumentasjonsplikt. Informasjonen kan gis etter at journal er oppretta 
og gis løpande når det er naudsynt, ettersom barnet forstår meir. 

o Kilde: Jurist-ressurs i Bergen kommune;  § 5-3 Overføring og tilgjengeliggjøring av journal -
Helsedirektoratet

Tilbake til 
rutine

Lenke til prosedyre i 
Bergen

Informasjonsbrev i 
Stavanger

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Frundskriv%2Fpasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer%2Frett-til-journalinnsyn%2F-5-3-overforing-og-utlan-av-journal&data=04%7C01%7Cgisele.lechevallier%40bouvet.no%7C24618ac10a66407de4cd08d988a45d61%7Cc317fa72b39344eaa87cea272e8d963d%7C1%7C0%7C637691063517106333%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HohAT6nIKrbaC4m18iCGQhkStQi4TLJhMKeLBgYPuNg%3D&reserved=0
https://nhnkontor.sharepoint.com/:i:/r/sites/DigiHelsestasjon/Delte%20dokumenter/12%20%20Pilotering%20og%20Innf%C3%B8ring/4_UNGDOM_Pilot%20og%20innf%C3%B8ring/20211018_Bergen_Veiledende-prosedyre-for-avslutning-overf%C3%B8ring-og-innhenting-av-journaler_HST-SHT.jpg?csf=1&web=1&e=8y2OIz
https://nhnkontor.sharepoint.com/:w:/r/sites/DigiHelsestasjon/Delte%20dokumenter/12%20%20Pilotering%20og%20Innf%C3%B8ring/4_UNGDOM_Pilot%20og%20innf%C3%B8ring/Stavanger_Kj%C3%A6re%20avgangselev_rev%20februar%202022%5B92%5D.docx?d=w6b151d028c744ae09ea66381e0e22131&csf=1&web=1&e=PPeWeV


Timebehandling i EPJ: Timeforespørsel fra 0-brukere 

o Rutine

1. Sjekk om ungdom som sender inn en timeforespørsel 
har en journal allerede, og hvor denne ligger. 

2. Hent eller opprett journal: man får fødselsnummer i
melding fra ungdom.

3. Knytt journal til skolen og klasse: skolenavn ligger i 
timeforespørsel.

o ! Sjekk og hent journaler jevnlig i løpet av skoleåret. 

• Timeforespørsler fra «0-brukere» skal være 
unntakstilfelle, forutsatt at det opprettes journal for 
alle elever på VGS ved skolestart. 

• Helsenorge-app sender skoletilhørighet til EPJ -> EPJ 
kan fange opp skolens adresse i meldingen fra ungdom. 

• Meldinger fra 0-brukere vil kunne behandles direkte av 
bydelens meldingsovervåker/stedets meldingsansvarlig, 
til skolen der ungdommen er elev. 
• Evt. kommer dette til meldingsansvarlig på 

kommune-nivå, dersom det ikke er en
meldingsovervåker i bydelen.

• Meldingsovervåker/Meldingsansvarlig (uansett i
kommunen eller bydel) følger opp meldinger fra 0-
brukere slik at ingen blir ubehandlet.
• Meldingsovervåker eller helsesykepleier på skolen til

ungdom oppretter journal på riktig sted (skole og klasse) 
og med riktige kriterier for at evt. andre helsesykepleiere
på samme skole ser fremtidige henvendelser. 

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Timebehandling: Avlyse eller flytte timeavtale

o Rutinemessig innebærer det at:
• Ved avlysning: 

▪ Av tjeneste: registrere avlysning og opprett en ny 
timeavtale til ca. samme tidspunkt. Det siste bør 
avklares med ungdom i forkant, hvis mulig. 

• Pass på at timeavtale registreres som avlyst 
uansett om man flytter timeavtale eller 
oppretter en ny. 

▪ Av ungdom: registrere avlysning og vent til ungdom 
sender inn en ny timeforespørsel. 

▪ Ungdom får ikke informasjon i app om hvorfor 
timeavtalen ble avlyst. De bare ser at det har kommet 
en ny time i «Mine timer». Den opprinnelig 
timeavtalen settes som «Avlyst» under «Mine timer».

▪ Ungdom vil få varsling både for den avlyste timen og 
den nyopprettede timen dersom de har aktivert 
varslinger på mobil og i app.

• Ungdom og fagpersoner kan avlyse en timeavtale når 
som helst, til og med i siste liten før timen

• Ungdom vil ikke se «avlysningsgrunn» dersom dette 
skrives i EPJ (mulighet for å registrere og journalføre 
avlysningsbegrunnelse i EPJ kan variere. Det blir uansett 
ikke synlig for ungdom i app). 

• Når en ungdom avlyser, vil dette komme inn som en 
melding (på like linje som en timeforespørsel). Det vil 
også markeres i timebok, men timen fjernes ikke. 

• Avlysning av avtale skal registreres (enten «Av 
oss/tjeneste» eller «av ungdom») iht. dagens rutiner.

• Eksisterende rutiner for registrering av ikke-møtt
gjelder også for timeavtaler opprettet I forbindelse
med ungdomsløsning. Det er viktig med riktig
registrering av ikke-møtt slik at man kan hente
rapporter på det ifm. gevinstoppfølging.

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Timebehandling: Fraværshåndtering

o Planlagt fravær (SHT følger åpningstider til skolen).

• Det er viktig å etablere rutiner for å oppdatere 
informasjon i redaktørløsningen før ferie-perioder på 
skolen (høst-ferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, 
sommerferie og stenging ved hellige dager og lange 
helger). 

▪ Oppdatere åpningstider (se kap. om redaktørløsning)

▪ Send en melding (se kap. om redaktørløsning)

Det er ikke mulig å deaktivere «Bestill time»-knapp i HN-app, og det kan komme timeforespørsler fra ungdom 
også i ferier. For å redusere sjansen for at dette skjer, skal man bruke Redaktørløsningen (se slide 40) for å 
synliggjøre ferier og fravær i SHT. Herunder er noen eksempler på fraværs-scenarioer og rutiner som kan 
implementeres: 

o Ikke planlagt fravær:

• Informere via meldinger fra redaktørløsning, på samme måte 
som man gjør ved planlagt fravær.

• Langsiktig (uker/måneder): Sende til vikar/annen ressurs 
som kan ta samtalen med ungdom på kort tid.

• Kortsiktig (4-5 arbeidsdager): Ingen mulighet for å «Avvise» 
meldinger. Disse kan ikke besvares. Forslag: 
Meldingsansvarlig/Meldingsovervåker kan opprette en 
timeavtale på ledige tidspunkter i timebok til helsesykepleier på 
skolen. Vurder hva som kan være en bra tjeneste for ungdom: få 
en timeavtale langt fram i tid eller ikke få svar så lenge tjeneste 
vises som stengt. 

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Arbeidsprosesser 

Redaktørløsning



Om Redaktørløsningen

Godt å 
vite

«Redaktørløsning» er en nettbasert applikasjon som gir ansatte i skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom mulighet til å vedlikeholde informasjon om ungdomsløsningen. 

Informasjonen vises på HN-app, til ungdom som logger seg på med Feide. Følgende informasjon kan vedlikeholdes 
i redaktørløsningen:

• Praktisk informasjon om skolehelsetjeneste på den enkelte skolen, inkludert informasjon om 
helsesykepleiere som jobber der.

• Praktisk informasjon om enkelte HFU.
• Informasjon som helsesykepleiere på skolen ønsker å formidle til elever på et trinn.

• Redaktørløsningen ligger i Helseportal til Helsedirektoratet og er tilgjengelig via nettleser, uansett hvor du jobber fra. 
• Du må ha BankID for å logge inn.
• Kun helsepersonell kan komme inn i løsningen, dvs. brukere som har HPRnr, og er sykepleier. 
• HPRnr bør registreres i ansattprofil på hver skole, slik at ansattbildet kan vises på HN-app. Dersom du har registrert HPRnr og 

bildet ikke vises i HN-appen, sjekk med support hos NHN. 
• Alle brukere av redaktørløsningen kan redigere alt i alle kommuner og sende meldinger til alle skoler i alle kommuner som har

tatt løsningen i bruk. Av denne grunn er det veldig viktig med tydelige retningslinjer/rutiner for å unngå feil og dobbelt-
registreringer. Det innebærer at roller for hvem oppdaterer hva og når må være godt definert. Du vil finne anbefalinger til 
rutiner i denne presentasjonen. 

• Det anbefales at kommunen ordner Feide-konto for Helsesykepleiere i SHT slik at de kan laste ned og ta i bruk HN-app. På 
denne måten vil brukere av redaktørløsningen kunne verifisere at informasjonen er publisert riktig. En annen fordel er å 
kunne vise fram muligheter med HN-app direkte til ungdom.



Helseaktørportalen



Oppstartsoppgaver Mål med oppgave Når skal oppgave 
gjennomføres

Hvem bør gjennomføre oppgave Kommentarer/spørsmål

• Tilgang til funksjonalitet for vedlikehold av 
informasjon om SHT/HFU i HN-app

• Tilgang til funksjonalitet for å sende 
meldinger til grupper av ungdom på skolen 
via HN-app

Alltid når man 
skal komme inn i
løsningen. 

Alle i tjeneste som skal jobbe med 
løsningen.

• Forutsetning: Må være helsepersonell 
(ha HPRnr), og sykepleier for å komme 
inn. 

• Må ha BankID

Du vil ikke kunne gjennomføre 
oppgaver 2, 3 og 4 hvis ikke denne 
er gjennomført. 

• Aktivere enheter slik at de blir tilgjengelige i
løsningen for å vedlikeholde informasjon og 
for å kunne opprette snarveier på forsiden.

• Forutsetning for at informasjon om tjeneste 
skal vises for ungdom i HN-app.

Før lansering av 
løsningen i 
kommunen
(engangs-
oppgave).

Systemforvalter eller leder med 
oversikt over skoler og HFUer i
tjeneste (kan være i en kommune
eller i bydel/byområdet).

• Det er ikke mulig å deaktivere enheter. 
Skoler som ikke bruker Feide bør ikke 
opprettes. 

• Informasjon om HFU i en kommune 
som ikke har aktivert HN-app, selv om 
den er oppdatert i redaktørløsning.

• Du kan sjekke skolenavn her.

Til kommune, skoler og HFUer.

• Forenkle navigasjon i løsningen fra forsiden 
og fra rullegardinliste øverst til høyre.

• Forenkle navigasjon mellom enheter.

Når som helst, 
men anbefales 
etter første 
innlogging.

Alle i tjeneste som skal jobbe med 
løsningen.

• Dersom det er opprettet en skole som 
ikke bruker Feide ved en feil, bør det 
ikke lages snarveier til den.

- Hovedprofil
- Profil på skolen

• Vise/synliggjøre informasjon om 
Helsesykepleier på skolen til ungdom som 
bruker HN app

Før lansering • Leder som har oversikt over hvilke 
helsesykepleiere som jobber ved
hvilke skoler (uansett 
stillingsprosent) eller

• Helsesykepleier på skolen som 
kan registrere seg selv og sine 
kollegaer på skolen 

Tjeneste bestemmer hvordan denne 
oppgaven tildeles. 

• En leder som vet ”hvem jobber hvor” 
må sjekke at ansatte er knyttet til riktig 
skole. 

• Dette må sjekkes per skole. 
• Ingen liste over ansatte for HFU. Ingen 

mulighet for å koble eller vise ansatte 
på HFU. 

• OBS! HPRnr til Helsesykepleier må 
registreres i ansattprofil på hver skole 
hun er knyttet til, slik at ansattbilde kan 
vises i HN-appen.

- SHT på skolen
- HFU

• Vise oppdatert informasjon om 
tjenestested og tilbud som er aktuell for 
ungdom, via HN-app

Før lansering • Helsesykepleier som jobber på 
skolen og/eller på HFU, som har 
lokal informasjon om tjeneste 
(f.eks. åpningstider, adresse, 
navn).

1. Opprette skoler og HFU

0. Innlogging

2. Opprette snarveier

3. Registrere helseskepleier på 
skolen/kommunen

4. Registrere enhetsinformasjon

Ta meg til 
informasjonsvedlikehold!

https://nsr.udir.no/


Redaktørløsning

Start nettleser.
Løsningen kan åpnes fra 
hvilken som helst PC og 

nettleser.

Åpne url til 
“Helseaktørportalen

” fra 
Helsedirektoratet

Logg inn

Velg “Redaktørløsning”

Nettleser
Ja

Innlogging
Rolle: alle i kategori «Sykepleier» i HPR. 

0

IDporten

Velg BankID
HPRnr slås opp mot 

fødselsnummer (ikke 
synlig for brukere).

Velg 
ID-PORTEN

Pålogging 
vellykket?

Kommer rett inn i 
redaktørløsning, uten å måtte 

logge seg på på igjen. 

Nei

Tilbake til 
oppgaveoversikt

Neste  oppgave

https://internett-portal.helsedirektoratet.no/


Innlogging med 
Bank ID

Bruk søkefelt 
På forsiden, øverst til venstre

Forside redaktørløsning

Opprette enheter: Skoler og Helsestasjon for Ungdom 
Rolle: Leder i tjeneste i kommune eller i bydel (f.eks. Avdelingsleder)

1

Tast inn navnet til skole, 
HFU eller kommune
Klikk enter eller forstørrelsesglass

Neste  oppgave

Er enhet/ 
kommune 
opprettet?

Ja

Nei

Klikk “Opprett enhet” 
på enhetene som hører til i din 

kommune

✓ Enhetsinformasjon blir synlig 
for ungdom i HN-app.

✓ Enhet er tilgjengelig for å 
endre/kvalitetssikre 
informasjon (se oppgave 3). 

Klikk «Legg til snarvei»
Slik at du ser den på forsiden 

neste gang du logger inn. (mer 
om dette i oppg. 2)

✓ Enhet/kommune vil «festes» 
på forsiden slik at du finner 
den der igjen neste gang du 
logger inn. 

Når du søker på en kommune (f.eks. Bergen) 
vil søkeresultatet på forsiden vise alle enheter
som ligger i kommunen du har søkt på. Du får
da oversikt over både opprettede og ikke
opprettede enheter i kommunen. 
Enhetsliste i kommunen viser kun enheter
som er opprettet.

Skjermbildebeskrivelser

Finner du 
enheten? 

Ja

NeiSjekk at du har skrevet 
enhetsnavnet riktig i søkefeltet. 

Hvis du er ute etter en skole, sjekk 
at du har riktig navn her:  

https://nsr.udir.no

Hvis skolen ikke dukker opp i søkeresultatet etter at 
du har skrevet riktig navn kan det skyldes en teknisk 
feil ifm. kobling av nye skoler i Redaktørløsningen. Da 
må du sende en epost til kundesenter@nhn.no med 
tittel: "Ikke mulig å søke opp [skolens navn] i 
redaktørløsningen" og be om at skolen registreres.

Tilbake til 
oppgaveoversikt

https://nsr.udir.no/
mailto:kundesenter@nhn.no


Opprette enheter: Skoler og Helsestasjon for Ungdom 
Skjermbilder

Søk enhet eller kommune
Søkefeltet er ikke «case-sensitive».
Navnet må skrives riktig ift. hvordan 
skolen/kommunen er registrert i 
Brønnøysundregisteret. 

Du må ikke skrive alle ord på 
skolenavnet for å få treff i 
søkeresultatet. 

Dersom du søker på en kommune, 
vil du få alle enheter i denne 
kommunen i søkeresultatet. 

Enheten er opprettet og du kan legge 
den til som snarvei ved å trykke «Legg 
til Snarvei». Enhet/kommune vil festes 
på forsiden og i rullegardinmeny øverst 
til høyre. 

For å kunne legge til en snarvei, må 
du opprette enheten først. 

Du må ikke lage 
snarveier for alle 
enheter i din 
kommune. Du 
kan få oversikt 
over alle som er 
opprettet i 
«Enhetsliste» til 
kommunen (se 
neste slide).

1a

Neste

Tilbake til prosess



Opprettede enheter: Se enhetsliste på kommunesiden.
Skjermbilder

Enhetsliste
Viser alle enheter i 
kommunen som har blitt 
opprettet i redaktørløsning. 

Legg til snarvei
Du oppretter snarveier ved å trykke på 
«Legg til snarvei». 
Opprett snarveier til enhetene som er 
relevante for deg, slik at du lett kan 
finne dem igjen neste gang du logger 
inn. 

Kommunesiden

1b

Forrige

Tilbake til prosess



Kommune

Søk din kommune

Finn enheter som 
er relevant for deg 

Klikk “Legg til snarvei”
(Angrer? Klikk «Fjern snarvei»)

Forside redaktørløsning

✓ Skoler eller/og HFU legges til på 
forsiden 

✓ Dine snarveier legges også til i 
nedtrekksliste øverst til høyre. 

✓ Du kan navigere mellom «Mine 
snarveier» via nedtrekksliste
uansett hvor du er i løsningen

Opprette snarveier på forsiden og i rullegardinliste
Ansvarlig: Alle 

2

Gå til enhetsliste 
til kommunen

Neste  oppgave

Søk skole eller HFU 
(kan bare søke en skole 
eller HFU om gangen)

Søk resultat på 
forsiden

Klikk “Legg til snarvei”
(Angrer? Klikk «Fjern 

snarvei»)

Fant du skole 
eller HFU?

JaNei

Alternativ 1
(anbefales)

Alternativ 2

Det er mulig å 
fjerne snarveier.

Innlogget med 
Bank ID

Skjermbildebeskrivelser

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Opprette snarveier på forsiden og i nedtrekksmeny.
Skjermbilder

2

Når du logger inn, vil du finne 
snarveier du har opprettet på 
forsiden. 

Snarveier festes på 
nedtrekksmenyen slik at man kan 
navigere mellom enheter uansett 
hvor man er i løsningen. 

Snarveier forsvinner når du 
trykker «Fjern snarveier». Dette 
gjøres f.eks. dersom du slutter på 
en skole og begynner på en ny. Du 
kan opprette/fjerne snarveier så 
mange ganger du vil.

Tilbake til prosess



Kommune
(hovedprofil)

Innlogging

Del 1: Velg din kommune
(forutsatt at snarveien er opprettet)

Klikk «Opprett ny ansatt»
Listen skal være tom første gang du 

logger inn.

Opprett en profil for hver 
helsesykepleier i din tjeneste. 

(Trinn velges fra Ansatt profil på skolen)

Forside

✓ Ansatt er registrert som 
ansatt i kommunen.   
-> Fortsette til Del 2

Registrere Helsesykepleier i kommunen
Rolle: Leder i tjeneste

Gå til “Ansatte” i 
kommunen

Neste  oppgave

3a

Skjermbildebeskrivelser

Finn ditt HPRnr her.

Tilbake til 
oppgaveoversikt

https://register.helsedirektoratet.no/hpr


Registrere Helsesykepleier i kommunen

Kommuneside 
Ansattliste

Ansattprofil
uten trinn.

HPR-nummer-feltet er valgfritt, men 
må fylles ut dersom man skal vise 
ansattbildet på HN-appen. 
Brukerinnsikt fra DigiHelsestasjon-
prosjektet tilsier at ansattbilde 
bygger tillit i tjeneste. Av denne 
grunn anbefaler prosjektet med det 
sterkeste å registrere HPRnr.

Ungdom foretrekker å se et bilde 
av et menneske som smiler 
fremfor et ikon. ☺

Når du laster opp bildet i 
ansattprofil på kommunen, 
trenger du ikke å laste opp bildet 
igjen på skolen. 

Endringer i fornavn og etternavn i 
ansattprofil på kommunen vil 
endre fornavn og navn i 
ansattprofil knyttet til alle skoler. 

Bruk filtrene for å unngå dobbeltregistrering.
Prøv å finne den du ønsker å registrere før du 
registrerer en ny ansatt. 

3a

Feltene som er felles (Fornavn, 
Etternavn, HPRnr og bildet) lagres ett 
sted. Endrer du ett sted, vil det 
reflekteres til de andre stedene.

Tilbake til prosess



Forside

Registrere Helsesykepleier på skolen
Rolle: Helsesykepleier

Neste  oppgave

Velg en skole
(forutsatt at snarveien er opprettet)

Skole
(profil med trinn)

Fant du 
helsesykepleier

?

Ja

Nei

Anbefales! => 3a og 3b i 
samme prosess.
Du kan gjennomføre to 
oppgaver i samme prosess: 
1/ Opprette ansatt og 2/ 
knytte den til skole. 

Gå til “ansatte” 
på skolen

Søk etter navn/bruk 
filtrene eller søk ansatt i

listen over “Andre ansatte 
i kommunen”

✓ Helsesykepleier vises på infoside til 
SHT på den valgte skolen i HN-app.

✓ Ansatt er registrert i kommunen og 
koblet til skolen.

✓ Du kan sende meldinger til ungdom 
på skolen 

Klikk “Opprett ny ansatt”
Fyll ut feltene inkl. trinn + lagre

Klikk “Legg 
til i SHT” 

Rolle og trinn velges per skole. Navn og bilde
vil vises likt på alle skoler din profil er koblet
til. Husk å fylle ut HPRnr slik at ansattbildet
kan vises i HN-app. Finn ditt HPRnr her.

3b

Innlogging

Skjermbildebeskrivelser

Tilbake til 
oppgaveoversikt

https://register.helsedirektoratet.no/hpr


Registrere Helsesykepleier på skolen

Skoleside
Ansattliste

Ansattprofil
med trinn

HPR-nummer-feltet er valgfritt, men 
må fylles ut dersom man skal vise 
ansattbildet på HN-appen.
Brukerinnsikt fra DigiHelsestasjon-
prosjektet tilsier at ansattbilde 
bygger tillit i tjeneste. Av denne 
grunn anbefaler prosjektet med det 
sterkeste å registrere HPRnr. Finn 
ditt HPRnr her.

Ungdom foretrekker å se et bilde 
av et menneske som smiler 
fremfor et ikon. ☺

3b

Neste

Tilbake til prosess

https://register.helsedirektoratet.no/hpr


Ansattliste på skolen

Ansatt-profil på 
en skole

3b

✅

Bildet lastes opp én 
gang og vises i alle 
skoler den ansatte er 
koblet til.

Klikk «Last opp bilde»

Velg bildet lokalt

Når du ser bildet er lastet 
opp, klikk lagre.

Ingen krav om 
spesifikt format eller 
størrelse

Tilbake til prosess
Registrere Helsesykepleier på skolen
Laste opp et bilde



Forside

Slett ansatt.
Rolle: alle kan gjøre det.

Neste  oppgave

Velg en skole
(forutsatt at snarveien er opprettet)

Skole
(profil med trinn)

Gå til “ansatte” 
på skolen

Finn ansatt du 
ønsker å slette

✓ Ansattprofil er slettet

3c

Innlogging

Kommune
(profil uten trinn)

Åpne ansattprofil i 
kommunen

Klikk «Rediger»
Klikk «Slett» og 

bekreft

Klikk «Fjern fra SHT»
Du må fjerne koblinger 
med alle skoler først.

Skjermbildebeskrivelser

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Slett ansatt

Ansattliste på skolen

3c
Klikk 

«Rediger» 
for å åpne 

ansatt 
informasjon.

✅

Klikk «Slett». Du får en varsling 
for å bekrefte at du ønsker å 
slette den ansatte permanent. 
Klikk slett på nytt.  

Gå til ansattlisten på kommunesiden. 
Klikk «Rediger» for å åpne ansatt-
informasjon til ansatte du ønsker å slette. 

Klikk «Fjern fra SHT» 
for å slette koblingen 

mellom skole og 
ansattinformasjon.
! Alle koblinger per 

skole må fjernes før 
du kan slette ansatt. 

✅

Tilbake til prosess



Skole

Innlogging

Velg en skole
(forutsatt at snarveien er opprettet)

Fyll ut feltene, last 
opp bildet

Lagre

Forside redaktørløsning

✓ Informasjon om SHT på 
skolen er oppdatert og 
synlig for ungdom i HNapp

Registrere enhetsinformasjon: SHT på skolen og HFU
Rolle: Helsesykepleier på skolen eller/og på HFU

4

Gå til “Informasjon” i 
menyen

Neste  oppgave

Velg en HFU
(forutsatt at snarveien er opprettet)

HFU

Gå til “Informasjon” i 
menyen

Fyll ut feltene, last 
opp bildet

Lagre
✓ Informasjon om  HFU er 

oppdatert og synlig for 
ungdom i HNapp

Skjermbildebeskrivelser

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Informasjonsside 
SHT på skolen

Visning for 
Ungdom på HN-
app:

Registrere enhetsinformasjon: SHT på skolen og HFU
Skjermbilder med felt-beskrivelser

4

Bildetekst: teksten som vises under 
bildet om SHT som lastes opp. 
F.eks.: «Kontoret til helsesykepleier 
finnes i bygning A», eller annen 
supplerende informasjon. 

Om oss: skal være en standard tekst 
som beskriver tilbud i SHT på en 
vennlig måte ☺. Man kan 
synliggjøre tilbud og taushetsplikt.

Åpningstider: Det skal vises tekst 
«Stengt» på de dagene der 
tidspunktet ikke er utfylt. F.eks. 
dersom man ikke fyller ut noe på 
lørdag/søndag, vil disse dagene 
vises som «Stengt».  

Informasjonen oppdateres i app
så fort man trykker «Lagre». 

Neste

Tilbake til prosess



Registrere enhetsinformasjon: SHT på skolen og HFU
Skjermbilder med felt-beskrivelser

4

Visning for Ungdom på HN-app:
Informasjonsside 
HFU på skolen

NesteForrige

Tilbake til prosess



Laste opp et bilde - SHT og HFU

Informasjonsside 
SHT på skolen 
eller HFU

4

LAGRE
✅

Ingen krav om 
spesifikt format eller 
størrelse

Forrige

Tilbake til prosess



✅ Skoler og HFU i din 
bydel/kommune er 

ferdig opprettet

✅ Helsesykepleiere er 
registrert og knyttet til hver 

skole i bydel/kommune .

-> Du har i tillegg lagt til 
snarveier.

✅ Informasjonsfelter for 
skoler og HFU i 

bydel/kommune er utfylt. 

Du er klar til å 
redigere og kvalitetssikre informasjon 

når følgende er gjennomført:

Forrige oppgave



Oppgave Mål med oppgaven Når skal oppgaven utføres Hvem bør utføre 
oppgaven

Kommentarer/spm

Gjelder både praktisk informasjon om 
den lokale SHT og informasjon om 
helsesykepleier på skolen.
-> Samme prosess som for oppgave 4

• Informasjon om tjeneste og 
helsesykepleiere skal være 
oppdatert til enhver tid

• Kvalitetssikre informasjon

Ved endringer i tjeneste ifm.:
- Visningsnavn
- Bildetekst
- Om oss (kort beskrivelse av tjeneste)
- Åpningstider
- Bilde
- Ansatte (egen meny-fane)

• Helsesykepleier(e) som jobber i
tjeneste (f.eks. Ny ansatt eller 
vikar)

Helsesykepleier som 
jobber i den lokale SHT på 
skolen

• Sjekk at riktig helsesykepleier er 
knyttet til riktig skole.
-> Kvalitetssikringsrutiner.

• Pass på at informasjon som ligger 
andre steder er likt det som 
registreres i redaktørløsning (f.eks. 
kommunale nettsider, Google, 
m.m.)

• !Husk at skolenettsider også må vise 
aktuell informasjon om SHT

-> Samme prosess som for oppgave 4

• Informasjon om tjeneste og 
helsesykepleiere skal være 
oppdatert til enhver tid

• Kvalitetssikre informasjon

Ved endringer i tjeneste ifm.:
- Visningsnavn
- Om oss (kort beskrivelse av tjeneste)
- Lenker til mer informasjon + tekst
- Åpningstider
- Bilde

Helsesykepleier som 
jobber på den lokale HFU

Pass på at informasjon som ligger 
andre steder er likt det som registreres 
i redaktørløsning (f.eks. kommunale 
nettsider, Google, m.m.)

-> Samme prosess som oppgave 
3a/b/c

• Synliggjøre informasjon om 
helsesykepleier på skolen slik 
at ungdom blir bedre kjent 
med dem

Ved endringer i navn, rolle eller bilde. Den som eier profil

Ved endringer i trinn du jobber med på 
skolen.

Den som eier profil

Informasjonsvedlikehold

Oppdatere informasjon på HFU 
(oppg. 4)

Oppdatere informasjon på 
skolen (oppg. 4)

Oppdatere ansattinformasjon på 
kommune (oppg. 3a)

Oppdatere ansatt informasjon på 
skolen (oppg. 3b)

Slett ansatt (oppg. 3c)

Ta meg til meldinger

Synliggjøre fravær i tjeneste



Rutiner: Fraværshåndtering

o Enhetsinformasjon: SHT på en skole -> Oppgave 4

• Fjerne informasjon i åpningstider-felter

o Send en melding -> Oppgave 8

• Meldingen må settes med en «t.o.m.» -dato langt fram i tid

• Sendes til alle trinn

• Vil legges på forsiden og vises øverst på skolesiden, men bare hvis det ikke publiseres nye meldinger etter den.

Det er ikke mulig å deaktivere «Bestill time»-knapp i HN-app, og det kan komme timeforespørsler fra ungdom 
også i ferier. For å redusere sjansen for at dette skjer, skal man bruke Redaktørløsningen for å synliggjøre 
ferier og fravær i SHT. HUSK å oppdatere alle feltene tilbake til «normalt» når det er vanlig drift igjen.

Neste  steg

Tilbake til 
oppgaveoversikt



✅ Skoler og HFU i din 
bydel/kommune er 

ferdig opprettet

✅ Helsesykepleiere er 
registrert og knyttet til hver 

skole i bydel/kommune .

-> Du har i tillegg lagt til 
snarveier.

✅ Informasjonsfelter for 
skoler og HFU i 

bydel/kommune er utfylt. 

Du er klar til å 
redigere og kvalitetssikre informasjon 

når følgende er gjennomført:



Oppgave Mål Når Rolle Kommentarer/spm

• Synliggjøre SHT og helsesykepleier på 
skolen

• Nå ut til ungdom med relevant 
helseinformasjon

• Minne på aktiviteter på skolen ifm. 
SHT. 

Anbefalinger på hyppighet for 
utsendelse av meldinger ligger i
Kommunikasjonsretningslinjer.

Helsesykepleier på 
skolen

Du vil ikke kunne se i
redaktørløsningen om ungdom 
leser/mottar meldingene. 

Redigere en aktiv melding
! Ingen varsling vil bli sendt.

Rette evt. feil i en melding • Ved en “stor feil”: viktig informasjon 
som bør varsles om i app-> SLETTES!
• Feil dato, tidspunkt eller sted for 

en aktivitet i regi av SHT man 
reklamerer på; 

• Liten feil: mindre viktig informasjon 
som ikke krever en varsling til ungdom I
app (eks. en skrivefeil). Korrigere isf. 
opprette en ny. 

Helsesykepleier på 
skolen

! Gjenbruk av innhold på en 
melding (se kommunikasjons-
retningslinjer)

Du vil ikke få tilbakemelding i
redaktørløsning om ungdom har 
lest en melding du har sendt via 
redaktørløsning. 

Anbefaling på frekvens og innhold i
meldinger.

Før lansering Kommune/tjeneste må 
tilpasse sine behov

Send meldinger til ungdom på skolen fra SHT

9. Redigere en melding

8. Opprette en ny melding

10. Kommunikasjons-
retningslinjer (forslag)

Andre vurderinger



Opprette en ny melding på en skole
Rolle: Helsesykepleier på skolen

8

Enhet

Forside

Innlogging 
med HelseID

Åpne en skole
(snarvei skal ligge på 

forsiden).

Velg «Meldinger»

Klikk «Skriv ny 
melding»

Fyll ut 
meldingsinnhold

!Obs! Meldinger skal 
ikke vare mer enn 1 

uke

Lagre

✓ Meldingen publiseres ihht. 
«F.o.m»-dato. 

✓ Varsling sendes til de som har 
aktivert dette på mobil og i
app. 

Kun én varsling sendes per 
melding. 

Neste  oppgave

Er det lagt 
til minst én 
ansatt i SHT 
på skolen?

Ja

Nei

Sjekk retningslinjer 
for kommunikasjon

Registrer/Legg til 
Helsesykepleier 
til SHT på skolen 

(slide 37)

Skjermbildebeskrivelser

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Opprette en ny melding på en skole
Skjermbilder med felt-beskrivelser

8

Redaktørløsning
SHT – Meldinger til ungdom

HN-app
Forside
Kun siste publiserte melding

HN-app
Informasjonsside SHT
Alle aktive meldinger på 
skolen, med siste øverst. 

Redaktørløsning
Meldingen

HN-app
Åpent melding

Tilbake til prosess



Oppgave: Rette feil i en melding
Ansvarlig: Helsesykepleier i SHT

9

Enhet

Forside

Innlogging 
med HelseID

Åpne Skole A 
(fra snarveien på 

forsiden).

Finn melding du 
skal endre

Aktive meldinger
(«f.o.m.»-dato er passert; «t.o.m.-

dato er fram i tid ift. d.d.)

Stor feil?
Ja Slett melding 

(forsvinner for ungdom 
og for ansatte)

Opprett ny 
melding med ny 

f.o.m.-dato.
Ny melding er publisert. 

Bruker får varsling hvis dette 
er aktivert på mobil og i app. 

Rediger melding
Sjekk 

publiseringsdato 
og lagre

Meldingen publiseres på nytt, 
bruker får ingen varsling (kun 1 
varsling per melding, ved første 

publisering) 

Nei

Kommende meldinger 
(«f.o.m.»-dato fram i tid ift. 

dd)

Rediger melding 
(kan redigere alt)

Lagre

Meldingen publiseres på 
definert  «f.o.m.»-dato 

og klokkeslett.

Tilbake til 
oppgaveoversikt



Anbefalinger til kommuner
Vurderinger før lansering.

• Vurdere andre kanaler som viser informasjon om tjeneste per i dag, som evt. kan erstattes 
med HN-app, slik at man reduserer antall kanaler som skal vedlikeholdes.
• Prosjektet har laget en spørreundersøkelse som kommuner kan ta utgangspunkt i for å 

kartlegge eksisterende kanaler og vurdere sin «kommunikasjonskanal miks».

• Identifisere eksisterende rutiner for oppdatering av informasjon. Oppdatering av informasjon 
i redaktørløsningen kan «hektes på» eksisterende rutiner slik at det ikke blir glemt.

• Undersøke muligheten for at Helsesykepleiere får en Feide-konto på ungdomsskole og VGS for 
å: 
• Vise HN-app til ungdom (reklamere, forklare hvordan det fungerer)
• Se informasjon som blir oppdatert i redaktørløsning og identifisere evt. feil
• Evt. må helsesykepleier legges på alle trinn på skolen i Feide-konto innstillinger slik at hen 

kan se alle meldinger som publiseres for elever som bruker HN-app. 

https://nhnkontor.sharepoint.com/sites/DigiHelsestasjon/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2FDigiHelsestasjon%2FDelte%20dokumenter%2FForms%2FAllItems%2Easpx&newTargetListUrl=%2Fsites%2FDigiHelsestasjon%2FDelte%20dokumenter&id=%2Fsites%2FDigiHelsestasjon%2FDelte%20dokumenter%2F06%20Behovsanalyse%20%2D%20TD%2FUngdom%2FBrukerinnsikt%2FKartlegging%5FKommunikasjonskanaler&viewid=4ae4ea3f%2Dcd3d%2D477d%2D8911%2D6ffb8b0e376c


Kommunikasjonsretningslinjer 

Redaktørløsning



Hovedregler for kommunikasjon via redaktørløsning
Anbefalinger

Meldinger

Innhold • Tilpasses målgruppe (alder/trinn); lokal informasjon (ting som skjer på 
skolen).

• Det er ønskelig med korte meldinger. Prøv å sette inn lenker fremfor å bruke 
alle 500 tegn. 

• Tittel: skal være kort og skal trekke oppmerksomhet. Tenk «Avisoverskrift».  
• Skriv “Viktig” dersom det gjelder en viktig hendelse/rettelse f.eks. når det 

gjelder en aktivitet som gjennomføres på samme dag. 
• Andre tilfeller hvor man skal bruke «viktig»?

Frekvens • Maks 3 meldinger per uke per trinn 
• Publiseringer skal ikke skje så ofte at det går over andre oppgaver; 

ungdom har meldt at de ikke ønsker å få mer enn 3 meldinger per trinn 
per uke. 

• Minimum 1-2 meldinger per uke per trinn. Sånn at ungdom ser at tjeneste 
bruker denne kanalen for å informere elever. 

• Husk at elever som ikke har fylt 13 år i 8. ikke vil kunne se meldinger fordi 
de ikke kan bruke HN-app enda.

Bruk 
utløpsdato 
aktivt

• Kun 1 ukes varighet per melding 
• Dette gjør at meldinger alltid inneholder “fersk info”
• Unngå meldinger under hverandre på infoside til SHT. Jo flere meldinger, 

jo lengre må man scrolle ned for å se annen informasjon.
• Unntak: fravær f.eks. ved skoleferie

Nyeste melding vises alltid på forsiden til app og øverst i meldingsliste på informasjonsside til 
SHT (under bildetekst). 

Vedlikehold av informasjon
Enhet- og ansattinformasjon

Bilde • Ansattbilde: ungdom vil helst se et bilde av et menneske som smiler. 
Dette skaper tillit. 
• Farge eller svart/hvitt?
• Obligatorisk?

• HFU-bilde
• Sted? Logo?

• SHT-bilde
• Kontor til helsesykepleier?

«Om oss» • Generell beskrivelse om tjeneste.
• Synliggjøre tilbud?



Kommunisere fravær via redaktørløsning

o Rutinemessig innebærer det at:

• Fjern alt innhold i felter for «åpningstider» 

▪ Sett en påminnelse for å huske å oppdatere 
informasjon i feltene når du er tilbake på skolen.

▪ Dette kan også gjøres på HFU.

• Send en melding til alle trinn, med informasjon 
om fravær. 

▪ Husk å sette «t.o.m»-dato langt nok fram i tid (f.eks. 
avslutningsdato på ferie). 

▪ Meldingen forsvinner når «t.o.m.»-dato og tidspunkt er 
passert. Hvis man ikke vet når man er tilbake, må t.o.m.-
dato settes fram i tid og oppdateres når man er tilbake på 
skolen. 

• Oppdatere åpningstider
• Se oppgave 5 «Oppdatere informasjon om SHT 

på skolen» 

• Ny melding
• Se oppgave 8 «Opprette en ny melding» 



Husk at...

HN-app er en supplerende kanal for å komme i kontakt med tjeneste, sende 
informasjon til ungdom og for at disse ser informasjon om tjeneste. Det er 
ingen garanti for at informasjonen blir lest av alle som bruker HN-app. 

• På «mobilfri»-skoler vil ungdom ikke kunne sjekke informasjon i skoletiden

• Noen app-brukere har ikke aktivert varslinger

• Det vil alltid være noen elever på skolen som ikke bruker HN-app:
• 12 åringer i 8. klasse kan ikke samtykke til å bruke app
• Ungdom som lever under kode 6/7 kan ikke bruke app (feilmelding vises i neste slide)
• Ikke alle elever ønsker å laste ned app pga. kontrollerende foreldre
• Ikke alle har smarttelefon
• Dette innebærer at man fortsetter å bruke eksisterende kommunikasjonskanaler på skolen 

slik at informasjonen når alle elevene.



Kode 6/7

• Ungdom som lever under kode 6/7 kan ikke bruke HN-appen. 

• Brukeren vil få følgende feilmelding:

Godt å 
vite

Teksten og bildet vises både for ungdom med kode 6/7 
og for de som logger inn i Feide uten å ha 

registrert fødselsnummer (som antagelig også er fordi de 
har kode 6 eller 7).

Du kan dessverre ikke logge inn 
i Helsenorge-appen

Ta kontakt med helsesykepleier på skolen din, 
nærmeste helsestasjon for ungdom, eller les mer 

om Helsenorge for ungdom.



10.

9.

VG1

VG2

VG2

8.

Eksempel på et kommunikasjonsplan
ila. et skoleår

Foreldremøter -> mulighet via basis tjenester/innbygger dialog

Grupper

Undervisning

Helseinformasjon

8. Klasse samtaler

Presentasjon SHT

Psykisk Helse 
markering

10. okt

Vaksinering (2uker)

Presentasjon SHT

Vaksinering (rest)

Vaksinering (2uker)

Vaksinering (2uker)

Vaksinering (2uker)

HFU besøk

Eks. Kommunikasjonsplan
Skoleår 2022-2023

Seksualitet Seksualitet 

Planen kan brukes for å planlegge og publisere meldinger i forkant, 
f.eks. meldinger før ferie. Hovedformålet med planen er å spare tid 
og holde oversikt over utsendelse av 3 meldinger per trinn per uke. 



August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

Temaer 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Foreldremøter: basisløsning)

Ungdomsskole

8. trinn: Presentasjon SHT

8. trinn: 8. klasse samtaler

9. trinn: “Psykisk Helse dag”

10. trinn: Vaksinering
HFU

VGS

VG1 - Presentasjon SHT

VG2 - Vaksinering

VG3 - Vaksinering

Helseinformasjon Undervisning GrupperMelding om generell info:

Årshjul for planlegging av meldinger (forslag)
Eks. Skoleår 2022-2023

H H U

G

U U U

U

U G

H
G

H
G

H
G

G

UH HU H H H



Informasjon som vedlikeholdes av NHN

Informasjon som er felles for alle enheter. Den kan kun endres ved en 
bestilling, iht. forvaltningsmodellen. 



Felles 
informasjon

Tilbud
På informasjonssider til 
SHT og HFU. 



Episerver – Helsenorges publiseringsløsning

Her vedlikeholdes 
felles informasjon. 




