Informasjon om endringer på helsenorge.no
Onsdag 18.november 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 etter leveransen.
Gjennomføring av endringene vil føre til at helsenorge.no vil være ustabil i en liten periode. Varslet
ustabilitet:
Start: 18.11 kl. 08:00
Slutt: 18.11 kl. 09:00
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:
karoline.solheim@nhn.no
Område

Endring

Målgruppe

Meldinger og
timeavtaler

Ny veileder for egenrapportering ved
timebestilling av koronatest. Når innbygger har
fylt ut veilederen for koronasjekk, vil
informasjonen fra veilederen bli sendt med når
innbygger går videre til timebestillingen.
Innbygger skal kunne se hvilken informasjon
som er sendt med, og evt. redigere den.

Relevant for alle
innbyggere.

For innbyggere i Helse Nord som er henvist
videre til et annet sykehus vil det vises
informasjon om henvisningssted.

Helse Nord.

For helsekontakter som støtter
videokonsultasjoner, vil det komme tydelig
informasjon om innbygger må ha avtalt
videotime eller om aktøren støtter drop in.

Relevant for alle
innbyggere.

Pasientjournal

Verktøy

Annet

Dokumenttypefilter vil utvides til 9 kategorier:
-Epikriser og sammenfatninger
-Kontinuerlig/løpende journal
-Attester, melding og erklæringer
-Korrespondanse
-Test og scoring
-Kurve, observasjon og behandling
-Bildediagnostikk og andre medisinske bilder
-Organfunksjon
-Prøvesvar, vev og væsker

Relevant for alle
innbyggere.

I forbindelse med at helsepersonell kan gjøre
innsyn i pasientjournaldokumenter i
kjernejournal vil det i tilgangsloggen være egne
kolonner for hvilket helseforetak
helsepersonellet tilhører (persontilhørighet) og
hvilket helseforetak dokumentet er produsert i
(dokumenttilhørighet).

Relevant for alle
innbyggere.

I regionsvelgeren vil det fra nå være to valg:
- Helse Vest
- Andre regioner og helseforetak

Relevant for alle
innbyggere.

4. november startet pilot for Psykisk
Mestringsverktøy. Målgruppen for verktøyet er
personer med lette til moderate psykiske
lidelser, som kan motta tilbud fra kommunale
helsetjenester. Verktøyet forskrives via
Verktøysformidleren av behandler på
helsenorge.no, og innbyggeren får en melding
når den er tilgjengelig via "Min side".
Pasientreiser:
Innbygger må bekrefte en rekvirert reise når
det er oppgitt av Pasientreiser at reisen må
bekreftes. Dette gjelder reiser som
behandleren har rekvirert, men som ikke
planlegges før den bekreftes. Det vil si at
pasienten må bekrefte at hun eller han skal ha
reisen for at reisen skal planlegges. Hvis
rekvisisjonen ikke bekreftes, vil heller ikke
reisen planlegges. Dette er en pilot for fire
pasientreisekontor.

Pilot for utvalgte
kommuner i 2 år.

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

Pasientreisekontor
som er med i pilot:
-Pasientreiser OUS
-Pasientreiser Helse
Stavanger
-Pasientreiser Møre
og Romsdal
-Pasientreiser
Finnmarkssykehuset

