
 

 

Informasjon om endringer på Helsenorge 
 
Tirsdag 8. februar 2022 er det ny leveranse på Helsenorge. Her gis en oversikt over de viktigste 
endringene som gjennomføres tilknyttet denne leveransen. Merk at enkelte av tiltakene kan 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: 08.02 kl. 08:00 
Slutt: 08.02 kl. 09:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med: 
markus.engeland@nhn.no 
 

Område Endring Målgruppe 

Koronasertifikat I koronasertifikatet er det lagt til lenker til 
registerinnsyn i Nasjonalt 
vaksinasjonsregister SYSVAK, slik at man 
enklere kan finne frem til detaljert info om 
koronavaksinene man har tatt. Enkelte land 
krever detaljert info om vaksinedoser, 
inkludert type vaksine, dato, batchnummer 
osv. Denne informasjonen vises ikke i 
koronasertifikatet eller i tjenesten Vaksiner, 
men vises i registerinnsyn i SYSVAK. Lenkene 
er derfor lagt til på oversiktssiden for 
koronasertifikat, på detaljsiden for vaksine i 
koronasertifikat, og i ingressen på siden 
Vaksiner. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

Reseptfornyelse Legemiddeltjenesten utvides med mulighet 
for å starte en henvendelse til fastlegen for 
å få fornyet resept. Innbygger kan ta med 
seg én eller flere resepter inn i Forny resept-
dialogen. Selve dialogen mot fastlegen 
fungerer som før, forskjellen er at den vil 
være forhåndsutfylt med de valgte 
reseptene. Innbyggere som velger Forny 
resept på forsiden eller i Skriv melding, vil få 
opp en plakat med informasjon og mulighet 
for å gå videre til Legemiddeltjenesten for å 
hente resepter derfra, i stedet for at Forny 
resept-dialogen startes direkte.   
 

Relevant for 
innbyggere med 
fastlege som bruker 
Digital Dialog 
Fastlege (DDFL) på 
Helsenorge 

Timebestilling Visningen i "Bestill koronatest" har hittil ikke 
omfattet interkommunale virksomheter, 
men det inkluderes nå. Det betyr at 
innbygger vil se valg for timebestilling også 

Relevant for 
innbyggere som 
oppholder seg i 
kommune som tilbyr 

mailto:markus.engeland@nhn.no


for kommuner som tilbyr koronatesting 
gjennom et interkommunalt samarbeid. 

timebestilling for 
koronatest via 
interkommunalt 
samarbeid med 
andre kommuner. 
 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 
 


