
 

 

Informasjon om endringer på Helsenorge 
 
Tirsdag 8. juni 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 før eller etter leveransen. 
 
Gjennomføring av endringene vil føre til at Helsenorge vil være ustabil i en liten periode. Varslet 
ustabilitet: 
 
Start: 08.06 kl. 08:00 
Slutt: 08.06 kl. 09:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med: 
gro.taranrod@nhn.no  
 

Område Endring Målgruppe 

Koronasertifikat Koronasertifikatet kommer i ny versjon, med 
nytt ikon og ny tekst på "flisa". 
Koronasertifikatet har fått en ny seksjon for 
gjennomgått koronasykdom. Denne vises 
nedenfor seksjonene for hhv. vaksine og 
koronatest. Den som har opplysninger 
registrert hos FHI, kan hente fram flere detaljer, 
også i form av et pdf-dokument som kan skrives 
ut eller lastes ned til Dokumenter. 
 
Koronasertifikatet er utvidet med mulighet for 
digital kontroll. En kontrollside (Norge) viser 
"grønt lys" og QR-kode dersom innbygger har et 
gyldig sertifikat ut i fra regelsettet som FHI 
forvalter. Beskyttelse gjennom vaksine eller 
gjennomgått koronasykdom, eller en fersk test 
som ikke påviser koronavirus, vil kunne gi et 
gyldig sertifikat. Kontrollsiden og QR-koden 
viser kun at sertifikatet er gyldig, ikke hvilke 
helseopplysninger eller regler som ligger til 
grunn. Kontrollsiden kan skrives ut eller lastes 
ned til Dokumenter. 
 
Det er også lagd en utvidet kontrollside. Her 
vises QR-koder som inneholder opplysninger 
om hhv. vaksine, koronatest og gjennomgått 
koronasykdom, uten å ta stilling til gyldighet. 
Denne kan brukes i situasjoner der det kreves 
mer detaljert informasjon enn "rødt/grønt lys".  
Kontrollsiden kan skrives ut eller lastes ned til 
Dokumenter. Formatet vil bli videreutviklet til å 
dekke EUs krav til koronasertifikat, fra juli. 
 

Relevant for alle 
innbyggere  
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Videre er det gjennomført en teknisk 
omlegging, slik at det nå er FHI som forvalter alt 
regelsett for hva som skal vises i 
koronasertifikatet, inkludert kriterier for 
gyldighet. 
 
Vil gjøres tilgjengelig i løpet av uken. 
 

Helsenorge-
appene 

Helsenorge-appene for iOS og Android er 
skrevet om. Appene gir tilgang til alle de samme 
tjenestene som man finner ved å bruke 
Helsenorge i nettleseren. Nå vil appene også ha 
en navigasjonsside og støtte for at innbygger 
kan logge på med kode og fingeravtrykk eller 
ansiktsgjenkjenning. Appene vil gjøres 
tilgjengelig i App store og Google Play i løpet av 
juni.   

Relevant for alle 
innbyggere  
 

Profil og 
innstillinger 

Representasjon: 
 
Foreldreansvar registrert i Folkeregisteret er en 
forutsetning for å kunne representere barnet 
sitt på Helsenorge. Uten foreldreansvar vises 
ikke barnet i "personvelgeren". For foreldre 
som mangler foreldreansvar til barn under 16 
år, vises nå en kort, generell forklaring med 
referanse til mer informasjon om 
representasjon ved foreldreansvar. 

Relevant for alle 
innbyggere 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 
 


