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Helsenorge-webinar for fastleger

• Helsenorge-funksjonalitet for ubesatte fastlegelister

• Hvordan du som fastlege kan sende verktøy til 

pasienter på en trygg og effektiv måte

• Informasjon relevant for fastleger som bruker 

Helsenorge

• Timebestilling

• Skjerminformasjon til legekontoret

• Tilpasninger i Helsetilbud 

• Nyhetsbrev for fastleger og legekontor

• Gjennomgang av spørsmål stilt i chatten

Illustrasjon: Helsenorge / Mostphotos



Still gjerne spørsmål i chatten



Helsenorge-funksjonalitet for ubesatte 
fastlegelister



Vikarfunksjonalitet på 
Helsenorge

• Som fastlegevikar er det to ulike muligheter til å 

bruke digital dialog på Helsenorge 

• Hvilken løsning man bør bruke avhenger av 

lengden på fraværet; vikar ved midlertidig eller 

permanent fravær

• Vikar for en fastlege som er midlertidig 

fraværende:

• Veileder på nhn.no: 

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-

dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale

• Teknisk dokumentasjon, oppsett: 

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELS

ENORGE/pages/1703182337/Behandleroversikt+

Vikarl+sning
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https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1703182337/Behandleroversikt+Vikarl+sning


Hva er ubesatte fastlegelister? 

• En pasientliste som ikke er tilknyttet noen 

fastlegehjemmel

• Legekontor som betjener ubesatte fastlegelister 

kan tilby eller benytte digitale innbyggertjenester 

tilknyttet fastlege på Helsenorge, selv om 

pasientene er på en ubesatt liste og fastlegen 

jobber som vikar på legekontoret

• Gjelder ubesatte fastlegelister med 0, 1 vikar, 

eller flere vikarer



Hvordan virker løsningen?

• Løsningen gir tilgang til de samme tjenestene som fastlegen:

• Bestill time 

• Fornye resept

• Kontakt legekontoret

• Sende e-konsultasjon

• Vikaren velger som fastlegen hva som ønskes tatt i bruk. 

• Helsenorge gjør et oppslag på pasienten i fastlegeregisteret 

(ofte forkortet «FLR») for å se hvem som er pasientens 

fastlege, eller vikar, og det opprettes kommunikasjon på 

Helsenorge mellom pasient og fastlege eller vikar

• Se veileder for ubesatte lister for 0, 2 eller flere vikarer

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale/Veileder%20ubesatte%20fastlegelister%20-%20lister%20med%200,%202%20eller%20flere%20vikarer.pdf


Mer om funksjonaliteten

1 vikar

• Ferdig utviklet hos NHN før jul

• Baseres på personbasert adressering

• Vi kan se på det som vår egen personlige jobbmail, 

som kollegaene ikke har tilgang til

• Oppsettet i Adresseregisteret (ofte forkortet 

«AR») er likt som oppsett for en fastlege

• Vikaren settes opp i Adresseregisteret (AR) og 

brukes som mottager av meldinger, vikaren må 

derfor ha aktivert kommunikasjonsprosesser (CPP).  

0, 2 eller flere vikarer

• Ferdig utviklet hos NHN 7. februar

• Baseres på tjenestebasert adressering

• Vi kan se på det som en fellesmail til legekontoret

• Oppsettet i Adresseregisteret (ofte forkortet 

«AR») er tilknyttet tjenesten, «Fastlege, liste uten 

fast lege»



Eksempel på personbasert og tjenestebasert 
adressering

Personbasert adressering

Kun du selv 

som har 

tilgang

Tjenestebasert adressering

Flere som 

har tilgang



Oppsett i Adresseregisteret (AR) - innlogging

• Gå til Adresseregisteret, via 

https://register.nhn.no/

• Da kommer du til denne siden

https://register.nhn.no/


Oppsett i Adresseregisteret (AR) - innlogging

1. Trykk på «Logg inn med HelseID». 

• Innlogging krever at man har en konto i grunndata

• Opprett en konto ved å logge inn i Adresseregisteret med HelseID

• Trenger du hjelp, ta kontakt med Norsk helsenetts kundesenter: 

• Telefon: 24 20 00 00

• E-post: kundesenter@nhn.no

• For å få redigeringsrettigheter må en som har fullmakts-

/prokurarettigheter kontakte Norsk helsenetts kundesenter 

skriftlig på e-post 

• Det må være opprettet en konto

• Presiser i e-posten hvem det er som skal ha 

redigeringsrettigheter, og hvilken tjeneste det gjelder 

(Adresseregisteret) 

• Flere kan ha redigeringsrettigheter

2. Logg inn med elektronisk ID  



Oppsett i Adresseregisteret (AR) - finn virksomheten

• Trykk på «Velg register» og 

«Adresseregisteret»

• Søk opp for eksempel navn på 

legekontoret/egen virksomhet, 

legekontorets organisasjonsnummer e.l. 



Oppsett i Adresseregisteret (AR) for 1 vikar

• Trykk på «VIS» ved 

siden av personen 

du skal redigere

• Trykk på «Vis 

CPP»



Oppsett i Adresseregisteret (AR) for 1 vikar

• Oppsettet er identisk for DDFL

• Timereservasjon aktiverer mulighet 

til å sende ut timer (får kalenderen til 

å vises for pasientene)

• Ellers velge den funksjonaliteten 

man ønsker å bruke, som 

reseptfornyelse. 

• Logger inn i redigeringsmodus 

ved å trykke på «oppdater 

CPP», for å redigere 

kommunikasjonsprosesser



Oppsett i Adresseregisteret (AR) for 0, 2 eller 
flere vikarer

• Oppsettet er tilknyttet 

tjenesten: «Fastlege, liste 

uten fast lege»

• Logger inn i 

redigeringsmodus ved å 

trykke på «oppdater CPP», 

for å redigere 

kommunikasjonsprosesser



Oppsett i Adresseregisteret (AR) 
- kommunikasjonsprosesser 

• Generelt om teknisk oppsett for ubesatte fastlegelister i ekstern systemdokumentasjon:

• https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1971781635/Fastlegeliste+-+liste+uten+fast+lege

• Se hvilke kommunikasjonsprosesser som må skrus på for oppsett for 1 vikar, eller 0,2 eller flere 

vikarer i ekstern systemdokumentasjon:

• https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1869021185/CPP+for+Digital+dialog+Fastlege+D

DFL

https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1971781635/Fastlegeliste+-+liste+uten+fast+lege
https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1869021185/CPP+for+Digital+dialog+Fastlege+DDFL


Hvordan ser tjenesten ut 
for pasientene?
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Hva kreves for å ta i 
bruk løsningen? 

• Legekontoret må bruke tjenesten Digital 

Dialog Fastlege (DDFL) på Helsenorge

• Legekontoret må bruke en elektronisk 

journalleverandør (EPJ-leverandør) som er 

integrert med Helsenorge, DDFL og 

ubesatte fastlegelister

Illustrasjoner: Helsenorge / Mostphotos 



Trenger du hjelp?

• For spørsmål som ikke omhandler spørsmål som EPJ-leverandør skal svare ut, kontakt Norsk helsenetts 

kundesenter på:

• Tlf.: 24 20 00 00

• E-post: kundesenter@nhn.no 

• Se også veiledningsmateriell og informasjon på informasjonssidene for fastleger på:

• https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale

• For mer teknisk informasjon, se ekstern systemdokumentasjon:

• Generelt om DDFL: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/710049793/Helsenorge+for+fastlege+-

+Basis+Tillegg

• For liste uten fast lege: https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1971781635/Fastlegeliste+-

+liste+uten+fast+lege

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale
https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/710049793/Helsenorge+for+fastlege+-+Basis+Tillegg
https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1971781635/Fastlegeliste+-+liste+uten+fast+lege


Hvordan du som fastlege kan sende 
verktøy til pasienter på en trygg og 
effektiv måte



Helsenorge er en effektiv distribusjonskanal for 
helseverktøy og apper

Verktøyformidleren, 

en nettjeneste i Tjenesteportalen for helseaktører, 

eller via API fra eget system

Verktøytjenestene på Helsenorge

Verktøykatalogen

alle tilgjengelige 

verktøy og helseapper



Hva er 
Verktøyformidleren?

• Gjennom Verktøyformidleren kan 

helsepersonell sende digitale helseverktøy 

til pasienter på en trygg og effektiv måte

• Pasienten vil få varsel, informasjon og 

tilgang til verktøyet gjennom Helsenorge

• Verktøyene som kan sendes ut via 

Verktøyformidleren ligger i Verktøykatalogen

• Verktøykatalogen er en oversikt over 

selvstendige, kvalitetssikrede og godkjente 

helseverktøy i Norge

Illustrasjon: Helsenorge / Mostphotos 



Tips til tre verktøy



Verktøyformidleren

Behandler logger seg inn i 

Tjenesteportalen for 

helseaktører med HPR-

nummeret sitt

Behandler starter 

Verktøyformidleren og 

søker opp aktuell 

pasient

Behandler finner 

aktuelt verktøy i listen 

over alle tilgjengelige 

verktøy

Behandler har 

kontakt med 

pasient

Behandler registrerer i sin 

EPJ at pasienten har fått 

tilgang til verktøyet

Verktøyformidleren

Behandler sender aktuelt 

verktøy til pasienten. 

Verktøyformidleren sjekker 

at innbygger er digitalt aktiv 

på Helsenorge.

Behandler kan velge blant 

alle verktøy og sende flere 

ved behov.

Innbygger får SMS fra 

Helsenorge med varsel om 

nytt verktøy

Behandlerdel og pasientdel 

i verktøyet

Konsultasjon Video E-konsultasjon

Verktøyet

Manuelt

Behandler gir innbygger 

beskjed om å bruke et verktøy 

og vil sende det rett til 

innboksen på Helsenorge 

(«gi en resept» på verktøyet)

Behandler følger opp 

pasient med bruk av 

verktøy

Brukerreise: behandler sender verktøy til pasient via Verktøyformidleren



Brukerveiledning for 
Verktøyformidleren

• Se detaljert brukerveiledning for 

Verktøyformidleren på nhn.no

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/

digital-dialog-med-fastlegen/

veiledningsmateriale

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/veiledningsmateriale


Videreutvikling av 
Verktøyformidleren

• Verktøyformidleren er utviklet av Norsk 

helsenett og vil bli videreutviklet basert på 

behov og ønsker i sektoren etter hvert som 

bruken av den øker



Har du verktøyønsker?

Sjekk at verktøyet oppfyller kravene 

til å bli godkjent for Verktøykatalogen

Ta kontakt med Norsk helsenetts 

kundesenter hvis du ønsker å få flere 

verktøy inn i katalogen, eller har 

ønsker og behov til funksjonalitet 

utover det som finnes i dag

Kontaktinformasjon

Telefon: 24 20 00 00 

E-post: kundesenter@nhn.no 
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https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/1820623072/Krav+Klassifisering+og+godkjenning+av+digitale+verkt+y


Informasjon relevant for fastleger 
som bruker Helsenorge

Illustrasjon: Helsenorge / Mostphotos 



Timebestilling

• Timevisning: 

• Kalendervisning (timereservasjon)

• Timeønske  

• Bruk av informasjonsfelt 

Illustrasjon: Helsenorge / Mostphotos 



Timevisning: kalendervisning 

• Fungerer som timereservasjon

• Kalendervisning på Helsenorge kan 

gi fleksibilitet for fastlegen til å velge: 

• Når vanlige timer skal bli tilgjengelig

• Når hastetimer skal bli tilgjengelig 

• Klokkeslett

• Hvilke ukedager

• Hvor mange timer ila. en dag

• Hvor langt frem i tid



Eksempler på kalendervisninger

Tilpass hvilke dager og 

tidspunkt på dagen som 

skal være åpne for digital 

timebestilling

Tilpass når timer som kan 

bestilles digitalt skal 

tilgjengeliggjøres for 

bestilling av pasienter

Tilpass hvilke dager og tidspunkt 

som skal være åpne for 

timebestilling, samt eksempel på 

bruk av informasjonsfeltet 



Timevisning: timeønske

• Funksjonalitet hvor pasient 

manuelt kan skrive inn 

ønsket tidspunkt 

• Sender henvendelsen som 

en melding til fastlegen



Timevisning: kombinasjon av timeønske og 
kalendervisning

Eksempel på hvordan man kan informere 

pasient om at legekontoret bruker funksjonalitet 

både for kalendervisning og timeønske (foreslå 

tidspunkt):

«Finner du ikke ledig tidspunkt eller time som 

passer deg, klikk på «foreslå tidspunkt» og skriv inn 

ønsket dato og klokkeslett»

Finner du ikke ledig tidspunkt eller time som passer deg, klikk på 

«foreslå tidspunkt» og skriv inn ønsket dato og klokkeslett



Timevisning: bruk 
informasjonsfeltet

Andre eksempler kan være:

• «Vi har mange pasienter som ønsker 

time hos oss, hvis du ikke finner ledig 

time klikk på «foreslå tidspunkt»

• «Vi legger for tiden ikke ut timer i 

kalenderen, klikk på «foreslå tidspunkt» 

for å sende oss en melding med ønsket 

dato og klokkeslett for legetime»

• «Vi legger for tiden ikke ut timer i 

kalenderen, ring resepsjonen på telefon 

12345678 for å bestille time»



Trenger dere Helsenorge-innhold til 
informasjonsskjermen på legekontoret?

Skjerminformasjon tilgjengelig i Helsenorge sin nettbutikk

Lenke til Helsenorge sin nettbutikk: nhn.bsdigital.no 



Har du som fastlege behov for informasjons- og 
markedsmateriell om og fra Helsenorge?

Spørreundersøkelse

• Gi dine innspill i dette skjemaet: https://forms.office.com/e/LWPaRdmNJ0

https://forms.office.com/e/LWPaRdmNJ0


Husk at du som fastlege kan tilpasse 
helsetilbudet ditt på Helsenorge

Tjenesteportal for helseaktører → Helsetilbud

Du kan tilpasse skjema for å 

innhente opplysninger på 

Helsenorge fra dine pasienter

Du kan tilpasse tekster som 

er synlige på Helsenorge 

for dine pasienter



Abonner på vårt nyhetsbrev for fastleger på nhn.no

Få oppdateringer og nyheter om Helsenorge relevante for deg som fastlege

Lenke til påmelding til nyhetsbrev: 

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/nyheter-og-oppdateringer/pamelding-nyhetsbrev

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/digital-dialog-med-fastlegen/nyheter-og-oppdateringer/pamelding-nyhetsbrev


Gjennomgang av spørsmål fra chatten



Takk for at du så på!
Vi setter stor pris på om du vil evaluere webinaret –

undersøkelsen er anonym og tar 1-2 minutter

Trykk her for å gå til evalueringen
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