
 

 

Informasjon om endringer på Helsenorge 
 
Tirsdag 22. 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: 22.03 kl. 08:00 
Slutt: 22.03 kl. 09:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med: 
markus.engeland@nhn.no 
 

Område Endring Målgruppe 

Pasientreiser Det gjøres en endring i pasientreiser som 
påvirker foresatte som søker på vegne av 
barn. Fra nå av vil søknad om refusjon på 
vegne av barn, følge samme mønster som 
andre tjenester på vegne av barn på 
Helsenorge.  Foresatte logger seg på som 
seg selv, velger det barnet de har rett til å 
representere og benytter søknadene for 
Pasient eller Pasient med reiseledsager. 
Endringen innebærer at bruken av 
"Foresattesøknad" avvikles. Tjenesten for å 
søke refusjon for pasientreiser blir gjort 
tilgjengelig for bruk av foresatte for barn 
opp til 16 år. Etter dette er barn ansett som 
helserettslig myndig og kan søke 
selvstendig. 
  
Søknadene “Pasient” og “Pasient med 
reiseledsager” er også tilpasset med tekster, 
steg og krav som vises eller skjules basert på 
barnets alder. For eksempel: pasient under 
12 år trenger ikke levere dokumentasjon på 
behandlingen/timen, pasient under 16 skal 
ikke betale egenandel, pasient under 18 år 
trenger ikke dokumentere behov for 
reiseledsager.  
  
Søknaden “Pasient med reiseledsager” er nå 
blitt modernisert og forenklet via 
stegvisning. Det vil ikke lengre være mulig å 
opprette eller kopiere søknad på gammel 
løsning. 

Relevant for alle 
innbyggere 
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Koronasertifikat For å gjøre det enklere for innbygger å 
sammenlikne sitt eget koronasertifikat med 
regler som gjelder i ulike EU-land, er 
visningen av vaksinasjon og koronasykdom 
på koronasertifikatets forside utvidet med 
en "antall dager-teller": 
 
Visning av antall dager siden man ble 
vaksinert med siste dose, under vaksiner på 
forsiden av koronasertifikat. Dette vises kun 
hvis innbygger har fullført grunnvaksinering 
uten påfølgende boosterdose, det vil si hvis 
innbyggers siste dose er "1 av 1" eller "2 av 
2".  
 
Visning av antall dager siden man var syk, 
under Koronasykdom på forsiden av 
koronasertifikat. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 
 


