
 

 

 

 
Leveransemelding for Helsenorge 
 
Tirsdag 21. mars 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: 21.03.23 kl. 08:00 
Slutt: 21.03.23 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 

Pasientreiser Innlogget Pasientreiser-side blir endret slik at det 
blir enklere for innbygger å forstå og finne frem til 

søknader, vedtak og reiser uten rekvisisjon. 

 

Relevant for alle 
innbyggere 

Oppgave til 

innbygger 

Helsenorge har en løsning der helseaktør kan sende 

oppgaver til innbygger. Dette kan for eksempel 
være et digitalt skjema som innbygger kan fylle ut 
som en del av et behandlingsforløp. 

 
Avsender av en oppgave har mulighet for å 

begrense hvem som skal kunne utføre oppgaven 
basert på de ulike representasjonsformene som 

finnes på Helsenorge. Det skal være mulig å tilpasse 
tilgangsstyring for følgende representasjonsforhold 

eller brukere: 

 

• Innbygger selv 

• Foreldrerepresentasjon under 12 år 

• Foreldrerepresentasjon 12-16 år 

• Representasjon med tildelt fullmakt 

• Representasjon med ordinær fullmakt 

• Sperret adresse 

 
Dette er valgfritt og brukes kun hvis standard 
tilgangsstyring skal overstyres. 

 

Relevant for alle 

innbyggere 

mailto:markus.engeland@nhn.no


 

 

Det er ikke mulig å bestemme hvem som skal kunne 

se oppgaven. Dette styres av standardiserte regler 
på Helsenorge. 
 

Pasientjournal Helse Vest går over til nasjonal tjeneste. Det 

innebærer at regionvelgeren fjernes og innbygger 
ser alle tilgjengelige journaldokumenter i en samlet 
oversikt, fra alle aktører som er koblet på tjenesten. 

Tilgangslogg vil også vises i en samlet oversikt. 
 

Relevant for alle 

innbyggere 

Skjema Nytt skjema for å innhente helseopplysninger i 

forbindelse med behandling av benskjørhet 
(osteoporose). 
 

Relevant for innbyggere i 

Helse Sør-Øst 

Annet Helsenorge-header får nytt design for åpne og 

lukkede sider. Dette vil blant annet løse universell 
utforming-problematikken vi har hatt i headeren, 
spesielt når det gjelder manglende horisontal plass 
på mindre skjermer. 

 

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 
 

 
 
 

 
 

Se opptak av Helsenorge-webinar for fastleger  
fra 22. februar her:  

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

22.februar-2023 
 
 

 
 

 
Hovedtemaene i dette webinar-opptaket er "Helsenorge-funksjonalitet for ubesatte 
fastlegelister, og hvordan du som fastlege kan sende verktøy til pasienter på en trygg og effektiv 
måte".  

 
Opptaket er kapittel-inndelt slik at du kan hoppe til det du helst vil høre om. 

 

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