Informasjon om endringer på helsenorge.no
Onsdag 3. juni 2020 er det ny leveranse på helsenorge.no. Her gis en oversikt over de viktigste
endringene som gjennomføres tilknyttet denne leveransen. Merk at enkelte av tiltakene vil komme i
dagene før leveransen.
Gjennomføring av endringene vil føre til at helsenorge.no vil være ustabil i en liten periode. Varslet
ustabilitet:
Start: 03.06 kl. 08:00
Slutt: 03.06 kl. 09:00
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:
tonje.ellingsen@nhn.no
Område

Endring

Målgruppe

Profil

Ny struktur på personverninnstillingene på
Helsenorge. Det vil være ny inngang til hvor
innbygger finner personverninnstillinger, og ny
inndeling på innstillinger.

Relevant for alle
innbyggere

Meldinger

Nytt design på meldingssenteret.

Relevant for alle
innbyggere

Timer og dialog

Innbyggere i Helse Nord kan starte videotimer
med behandlere i spesialisthelsetjenesten.

Relevant for
innbyggere som
tilhører Helse Nord

Helsekontakter

Innbyggere i utvalgte bydeler i Oslo kommune
vil få opprettet og se helsekontakt i
helsestasjon og skolehelsetjenesten, skrive
melding til disse og kunne se timer hos
helsestasjon.

Relevant for
innbyggere i enkelte
bydeler i Oslo
kommune

Koronatiltak

I forbindelse med korona ble
selvhjelpsverktøyet "Pust deg bedre"
tilgjengeliggjort på Helsenorge.

Relevant for alle
innbyggere

Pandemiregisteret: innbygger kan reservere seg
mot lagring av personopplysninger i Norsk
pandemiregister.
For innbyggere i Helse Vest ble det i midten av
mai tilgjengeliggjort et nytt skjema på

Relevant for
innbyggere som
tilhører Helse Vest

Helsenorge. Skjemaet fungerer som en
prescreening for covid19, og inneholder blant
annet spørsmål om symptomer på korona som
fylles ut før timebesøk på sykehus.
Innbyggere i Helse Vest som har time på
sykehus får tilsendt en SMS med henvisning til
sykehusets nettsider og lenke til hvor skjemaet
ligger.
Annet

Det blir tilgjengeliggjort et nytt skjema for
helsevurdering før anestesi på Helsenorge.
Denne leveransen inneholder også tekniske
forbedringer og feilrettinger på flere av
tjenestene på Helsenorge.

Relevant for alle
innbyggere

