Informasjon om endringer på Helsenorge
Onsdag 16. desember 2020 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 etter leveransen.
Gjennomføring av endringene vil føre til at Helsenorge vil være ustabilt i en liten periode. Varslet
ustabilitet:
Start: 16.12 kl. 08:00
Slutt: 16.12 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

Aktører i helsesektoren får mulighet til å sende
ut samtykkeforespørsler til innbyggere. Et
eksempel er forskningsprosjekter som trenger
samtykke fra deltakerne for å kunne registrere,
bruke eller utlevere data eller biologisk
materiale. Innbyggeren mottar forespørselen i
sin innboks, kan se hva samtykket gjelder og
eventuelt velge å registrere sitt samtykke.
Forsknings-aktøren får tilgang til inngåtte
samtykker. Innbyggeren finner igjen samtykket
under Personverninnstillinger og kan velge å
trekke det tilbake. Pdd. har ingen aktører tatt
dette i bruk.

Relevant for alle
innbyggere.

Informasjon om gjennomførte besøk fra
hjemmetjenesten forbedres. Ved mottak av
oppdatert informasjon om et allerede utført
besøk, skal timeavtalen som er lagret på
Helsenorge oppdateres med riktig informasjon,
men utførte besøk vil kun varsles første gang
det mottas og lagres på Helsenorge.
Per i dag må innbygger logge inn på Helsenorge
for å se prøvesvar. Fra 14.12.20 kan innbygger
bli varslet. Varselet er obligatorisk varsel
(minimumsvarsel) og varsel gis også ved
representasjon (foreldre med barn 0 – 16 år og
ved fullmakt). Varslingstekst:
Avsender: Helsenorge
"«Fornavn», du har fått en melding fra
Prøvesvartjenesten. Logg inn på helsenorge.no
for å lese denne. Du kan ikke svare på denne
SMSen."

Relevant for alle
innbyggere.

Prøvesvar

Relevant for alle
innbyggere.

Helseregistre

Helsedirektoratets pasient- og brukerregistre
brukes til planlegging, styring, finansiering,
kvalitetssikring og forbedring av helse- og
omsorgstjenester i Norge. Registrene består av
Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt
Pasient- og brukerregister (KPR). Innbyggere
har i dag flere innsynsmuligheter i KPR via
Helsenorge. I forbindelse med at
Helsedirektoratet skal tilby de samme
innsynsmulighetene for innbygger i NPR vil
innsynstjenesten for KPR og NPR slås sammen.

Pilot for 10
innbyggere.

Skjema

Melde bivirkninger på legemidler/vaksiner:
Lenken for å melde bivirkninger skal ikke lengre
gå til Altinn-skjemaet, men til skjema på
Helsenorge. Ledeteksten er endret til "Meld
bivirkninger på legemidler og vaksiner".

Relevant for alle
innbyggere.

Annet

Smittestopp app vil bli lansert 21.12.20.
I forbindelse med dette vil det komme
informasjon og lenke til appen på Helsenorge.

Relevant for alle
innbyggere.

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

