
 

 

Informasjon om endringer på Helsenorge 
 
Tirsdag 22. 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: 22.06 kl. 08:00 
Slutt: 22.06 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, 
klargjort for sommerens reisevirksomhet. Fra 1. 
juli skal det kunne brukes ved grensepassering 
innenfor EU. "Flisa" rykker opp til første plass, 
og den utvidede kontrollsiden erstattes av 
kontrollside for EU/EØS. Dermed får vi to 
likestilte kontrollsider. For "Norge" forvalter 
Folkehelseinstituttet et regelsett som gir rødt 
eller grønt sertifikat, som kan brukes på 
arrangementer innenlands. For "EU/EØS" 
tilgjengeliggjøres opplysninger i QR-koder på et 
bestemt format definert av EU, og regelsettet 
bestemmes av den som kontrollerer. 
 
Endringer omfatter også ny layout på utskrifter 
og justeringer i dataformatet for å ivareta EU-
formatet. 
 
Vil gjøres tilgjengelig i løpet av uken. 
 

Relevant for alle 
innbyggere  

Timer og dialog Timebestilling koronatest: 
Mange kommuner tilbyr timebestilling på 
Helsenorge for koronatest, men hittil har det 
bare vært mulig for innbyggere å bestille time i 
den kommunen de er folkeregistrert. Det er 
fordi kommune-helsekontakten har vært den 
eneste inngangen til timebestillingen. Nå blir 
det lagd flere innganger til timebestilling for 
koronatest, og det blir mulig å velge blant alle 
kommuner som tilbyr dette på Helsenorge.  
 

Relevant for alle 
innbyggere  
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På forsiden kommer en egen flis for bestilling 
av koronatest, som erstatter nåværende 
inngang til Koronaverktøy. 
 
Videokonsultasjon: 
Knappen "Videokonsultasjon" som vises i 
fastlegepanelet og på helsekontakter som har 
en videoløsning, endres slik at den bare vises 
hvis legekontoret/helsekontakten støtter drop 
in-timer i tillegg til at videoleverandøren støtter 
venterom.  
 
Brukerveiledning for videoløsning kan nå 
registreres på foretaksnivå i tillegg til per 
leverandør.  
 
Innbygger får bedre informasjon i forbindelse 
med videotime som startes fra Helsenorge. 
Teksten som vises gir tydeligere informasjon 
om at man går over i en ekstern videoløsning. 
Hvis innbyggeren prøver å starte videotimen 
mer enn 30 minutter før avtalt tid, vises en 
infomelding med anbefaling om å vente til det 
er 5 minutter igjen. "Avbryt" er da hovedvalget, 
men det er mulig å fortsette inn i 
videoløsningen. 
 
Varsler til foreldre: 
En forbedring i aktivering av varsler slik at 
begge foreldrene nå vil motta varsler på vegne 
av barn uten å måtte gå til siden med 
varseloppsett. 
 

 
 
 
 
Relevant for alle 
innbyggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevant for alle 
innbyggere 

Verktøy Tilgangsstyring verktøyformidleren 
Det er ikke gitt at alle skjema eller verktøy skal 
kunne forskrives av alle behandlere. Det vil nå 
være mulighet for å tilgangsstyre skjema og 
verktøy til enkelte organisasjoner på grunnlag 
av organisasjonsnavn eller 
organisasjonsnummer.  
 
Utsending av skjemaoppgaver fra 
verktøyformidleren 
Tidligere var det kun mulig å sende ut 
skjemaoppgaver med fast innsendingsadresse. 
Basert på informasjon i adresseregisteret vil 
det, for de aktører med en HER-ID som støtter 
mottak av skjema, nå være mulig å sende ut 
skjemaoppgaver med fleksibel 
innsendingsadresse. 
 

Relevant for 
helsepersonell som 
bruker 
verktøyformidleren 



Prøvesvar For å gi tydeligere veiledning i forbindelse med 
koronaprøvesvar har vi laget en ny 
melding/veiledning som vises dersom 
prøvesvaret ikke inneholder analyse for 
koronavirus. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 
 


