
 

 

 

 
Leveransemelding for Helsenorge 
 

Tirsdag 7. februar 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: 07.02.23 kl. 08:00 

Slutt: 07.02.23 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 

Timer og 
dialog 

Innbyggere som står på en ubesatt fastlegeliste, kan 
nå benytte digitale tjenester på Helsenorge hvis 

legekontoret har aktivert det.   

 

Relevant for alle 
innbyggere 

Timer og 

dialog 

Varseltekst for innkallingsbrev er endret til "Du har 

fått en melding med et innkallingsbrev på 
Helsenorge. Gå til Innboks for å se om det må gjøres 

forberedelser til timen." 
 

Relevant for alle 

innbyggere 

Helsekontakter Innbygger kan selv avslutte helsekontakter fra 

jordmortjenesten. Helsekontakten blir da flyttet til 
tidligere helsekontakter.   

 

Relevant for alle 

innbyggere 

Helseregistre Vi innfører et nytt standardisert format slik at innsyn 
i "Logg over bruk" og "Logg over utleveringer" vil se 

likt og enhetlig ut på tvers av alle registrene som 

viser dette via Helsenorge. Registre som allerede 
har innsyn i logg vil måtte ta i bruk det nye 
formatet. Inntil det er gjort vil disse registrenes 
logger bli vist på gammel måte. 

 

Relevant for alle 
innbyggere 

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

Relevant for alle 
innbyggere 
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Aktuelt fra Helsenorge 
 
 

 
 
 

 
Norsk helsenett inviterer til Helsenorge-webinar med 

mulighet for å stille spørsmål via chat underveis. 
Velkommen! Les mer og se webinaret her: 

https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/helsenorge-
webinarer/webinar-for-fastleger/webinar-for-fastleger-

22.februar-2023 
 

 
 
 

 
Webinar for fastleger 22. februar, med tema "Helsenorge-funksjonalitet for ubesatte 
fastlegelister, og hvordan du som fastlege kan sende verktøy til pasienter på en trygg og effektiv 
måte".  

 
Mer informasjon om tidligere Helsenorge-webinarer og lenke til opptak fra disse finner du her: 
https://www.nhn.no/tjenester/helsenorge/helsenorge-webinarer  
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