
 

 

 

 
Leveransemelding for Helsenorge 
 

Tirsdag 17. januar 2023 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: 17.01.23 kl. 08:00 

Slutt: 17.01.23 kl. 09:00 
 

Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til leveransen, kan du ta kontakt med: 
markus.engeland@nhn.no 
 

Område Beskrivelse av leveranse Målgruppe 

Førerkort og 
helsekrav 

Løsningen for de ulike aktørene har som mål å bedre 
kvaliteten og effektivisere utfylling av egenerklæring 

for innbygger og helseattest for lege, samt sende 

resultatet av helseundersøkelsen elektronisk til 

Statens vegvesen. 

 
For fastleger: 

Førerrettsapplikasjonen vil være integrert med EPJ 
på en standardisert måte, som skal gi fastlegen en 
enkel tilgang til å fylle ut helseundersøkelse og 

konklusjon relatert til førerrett, samt lagre dette i 
EPJ. I tillegg sendes det, etter gitte regler, 

konklusjonen av undersøkelsen elektronisk til 

Statens Vegvesen. Oppfylles ikke reglene for 
elektronisk oversendelse, skal helseattesten skrives 
ut. Applikasjonen gir også fastlegen tilgang til 

innbyggers egenerklæring.  

 
For innbyggere: 
Egenerklæring om helse for førerrett finnes på 

Helsenorges nettside om «Førerkort og helsekrav».  
Innbygger kan fylle ut egenerklæringen elektronisk 
og kan dele denne med fastlegen. Dersom innbygger 
deler egenerklæringen med sin fastlege og deretter 
bytter fastlege, så vil ny fastlege få tilgang til 

erklæringen.  Er ikke fastlegen med i piloten, kan 
innbygger skrive ut egenerklæringen fra sitt 
dokumentarkiv, og ta denne med til timen. 
 

Relevant for fastleger og 
innbyggere tilknyttet 

utvalgte legekontorer  

mailto:markus.engeland@nhn.no


 

 

Timer og 

dialog 

Kalendervisning for å endre time i timebok for 

spesialisthelsetjenesten har fått nytt design 
tilsvarende som timebestilling i 
primærhelsetjenesten. 

 

Relevant for innbyggere i 

Helse Vest 

Pasientjournal Vannmerket med metadata som Helsenorge påfører 
ved visning og lagring av dokumenter fra 
pasientjournal, er endret for å redusere 

sannsynligheten for at vannmerket dekker tekst i 
selve journaldokumentet. Vannmerket har blant 

annet fått redusert høyde og vil kun vise en linje med 

tekst. Plassering er endret til helt øverst i 
dokumentene og noen ledetekster er fjernet. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

Annet Denne leveransen inneholder også tekniske 

forbedringer og feilrettinger på flere av tjenestene 
på Helsenorge. 
 

Relevant for alle 

innbyggere 
 

 

 
 

  



 

 

Aktuelt fra Helsenorge 
 
 

 
 

 

Kjære fastlege,  
 
Vi vet at mange har etterspurt informasjonsmateriell til å ha i ventesonen på legekontoret sitt.  

Derfor har vi laget en liten animasjon som kan brukes til skjerminfo. 

Dette er en selvkjørende animasjon i 16:9-format lagret som en Powerpoint-fil, slik at den skal være 
enkel å ta i bruk.  

  
Du kan laste ned skjerminfoen gratis fra nettbutikken vår: 
https://nhn.bsdigital.no/skjerminformasjon-fastlegekontor.html  
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