
 

 

Informasjon om endringer på Helsenorge 
 
Onsdag 2. mars 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 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: 02.03 kl. 07:00 
Slutt: 02.03 kl. 08:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med: 
markus.engeland@nhn.no 
 

Område Endring Målgruppe 

Prøvesvar Prøvesvartjenesten som hittil kun har vist 
svar på koronatester, utvides med prøvesvar 
fra sykehus. I første omgang vises kun et 
begrenset utvalg prøvesvar som hentes fra 
pasientjournaler i Helse Vest. Prøvesvarene 
hentes når innbygger går inn på tjenesten, 
og det gis i denne omgang ikke noe varsel 
når nytt svar foreligger. Prøvesvarene kan 
åpnes som dokumenter, tilsvarende som 
ved innsyn i pasientjournal. Innbygger kan 
velge å lagre et prøvesvardokument i 
Dokumenter. 
 

Relevant for 
innbyggere i Helse 
Vest 

Timer og dialog Timebestilling for kommuner: 
Timebestilling bruker nå en stegvis veiviser 
slik at hvert steg er begrenset med tydelige 
valg for innbygger og det er mulig å navigere 
tilbake for å endre på valgene. Tidligere ble 
det benyttet felles skjema for alle 
kommunene tilknyttet timebestilling for hhv 
koronatest og koronavaksine. Det vil nå 
være mulig for den enkelte kommune å 
velge hvilket skjema som skal benyttes for 
en timekategori eller velge det bort. Dette 
gjøres ved bestilling til NHN kundesenter. I 
løpet av uken vil fremgangsmåten bli 
beskrevet på  
https://www.nhn.no/nasjonale-e-
helselosninger/helsenorge/helsenorge-for-
kommuner. 
 
 
 

Relevant for alle 
innbyggere 
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Dialog for spesialisthelsetjenesten: 
For spesialisttimer som har meldinger 
knyttet til timen, kan innbygger nå svare på 
meldingene fra innboksen. 
 
Ettersending av brev: 
Ettersending av brev i 
videreformidlingstjenesten er nå kun mulig 
for brev som er omfattet av §9, 
reservasjonsretten. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 
 
 
 
Relevant for alle 
innbyggere 

Skjema Nytt digitalt skjema for oppfølging av 
medisinering hos nyretransplanterte 
pasienter i hele landet. Dette er et 
standardisert spørreskjema (BAASIS©) som 
brukes i analysene av behandlingskvaliteten 
til disse pasientene. Frem til nå har skjemaet 
blitt benyttet i papirformat, fremover tilbys 
det som et digitalt Helsenorge-skjema. 
Lenke til skjema sendes ut i brev til de 
aktuelle pasientene. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

Verktøy Forbedret utseende til hele verktøy-
området på Helsenorge for innbyggere. 

Relevant for alle 
innbyggere 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 
 


