
 

 

Informasjon om endringer på Helsenorge 
 
Onsdag 27. april 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: 27.04 kl. 08:00 
Slutt: 27.04 kl. 09:00 
 
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med: 
markus.engeland@nhn.no 
 

Område Endring Målgruppe 

Tarmscreening/ 
Helseregistre 

Tarmscreeningprogrammet vil ta i bruk 
Helsenorge for å invitere innbyggere til å 
delta på tarmscreening. Innbyggere vil 
motta invitasjon fra screeningprogrammet 
om deltakelse og screeningmetode og kan 
se egen status på deltakelse på Helsenorge. 
Innbygger som er invitert og som deltar i 
screeningen kan reservere seg fra 
registrering av personopplysninger i 
Kreftregisteret ved negative funn. 
 

Relevant for 
innbyggere som 
Tarmscreening-
programmet plukker 
ut som deltakere 

Oppgaver Innbygger kan allerede motta en "oppgave" 
på Helsenorge, som vises i Innboks. Dette 
kan for eksempel være et skjema som 
sendes ut fra et behandlingssted for at 
innbyggeren skal fylle ut og sende det inn 
før en konsultasjon. Nå blir det mulig å 
sende ut en endring på en oppgave som 
innbyggeren har fått tidligere, for eksempel 
endre fristen for å fullføre oppgaven.  
 
Innbygger kan motta en oppgave på 
Helsenorge som skal utføres i et eksternt 
system. Dette kan for eksempel være et 
skjema som skal fylles ut, opplæring som 
skal gjennomgås, eller noe annet. 
Helsenorge har ingen kjennskap til 
oppgavens innhold og resultat. Innbygger 
starter oppgaven på Helsenorge og sendes 
videre til eksternt system for å utføre 
oppgaven, uten at ny innlogging er 
nødvendig. Det eksterne systemet 
rapporterer status på oppgaven tilbake til 

Relevant for alle 
innbyggere 

mailto:markus.engeland@nhn.no


Helsenorge, slik at innbygger har oversikt 
over status på oppgaveutførselen. Det 
sendes påminnelser til innbygger dersom 
oppgaven ikke er fullført innen fristen.      
 

Digital dialog Aktører kan nå spørre APIet 
DigitalAktivOmraade med en liste av 
innbyggere (angitt ved fødselsnummer). På 
denne måten kan de effektivisere sitt 
ajourhold av innbyggers digital aktiv status 
mer enn ved kalle APIet med ett og ett 
fødselsnummer. 
 

Relevant for alle 
aktører 

Verktøy Det er tilrettelagt for bedre håndtering av 
verktøy som er mobil-applikasjoner.  
 
Innbygger får mulighet til å gjøre uthopp til 
App Store og Google Play fra 
verktøyoversikten på Helsenorge for å laste 
ned/starte verktøy som er mobil-apper. 
 

Relevant for alle 
innbyggere 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
 

 
 


