
 

 

Informasjon om endringer på Helsenorge 
 
Tirsdag 31. august 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: 01.09 kl. 07:00 
Slutt: 01.09 kl. 08:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med: 
gro.taranrod@nhn.no  
 

Område Endring Målgruppe 

Verktøy Samvalg:  
Samvalgsløsningen på Helsenorge er 
oppgradert. Verktøyene er etter omlegging 
mer tilgjengelig via søk, mobiltilpasset og 
generelt bedre universelt utformet enn 
forrige versjon. I tillegg har de også fått 
oppdatert design i henhold til nytt 
Helsenorge-design. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

Skjema Helseopplysningsskjema Helse Sør-Øst: 
Nå er det opprettet et nytt, felles 
helseopplysningsskjema. Dette er felles for 
alle helseforetakene som bruker skjema, og 
innbygger må velge mottaker selv. Tidligere 
var det et helseopplysningskjema til hvert 
helseforetak. 
 
Når de gamle skjemaene er deaktivert vil det 
ikke lenger være mulig å sende de inn. De vil 
inneholde lenke til nytt skjema. Skjema som 
er mellomlagret, vil fortsatt kunne fylles ut 
og sendes inn i noen måneder fremover. 
 

Relevant for alle 
innbyggere i Helse 
Sør-Øst 

Personverninnstillinger To nye reservasjoner: 
Innbygger kan reservere seg mot lagring mot 
negative funn i Norsk diabetesregisteret for 
voksne. Denne er tilgjengelig for alle 
innbyggere over 16 år.  
 
Innbyggere kan reservere seg mot 
hevendelser om forskning og 
helseundersøkelser. Da vil ikke forskere 
kunne ta kontakt med innbygger via 

Relevant for alle 
innbyggere 

mailto:gro.taranrod@nhn.no


Helsenorge. Reservasjonen gjelder kun nye 
henvendelser, og vil i første omgang kun 
gjelde samtykkeforespørsler som sendes til 
Helsenorge. Reservasjonen er tilgjengelig for 
alle innbyggere. 
 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 
 


