Informasjon om endringer på Helsenorge
Tirsdag 4. mai 2021 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: 04.05 kl. 08:00
Slutt: 04.05 kl. 09:00
Hvis du har tilbakemeldinger eller spørsmål til lanseringen, kan du ta kontakt med:
gro.taranrod@nhn.no
Område

Endring

Målgruppe

Meldinger og
timeavtaler

Timebestilling koronavaksine og koronatest:

Relevant for alle
innbyggere

I kommuner som tilbyr tjeneste for legevakt
eller smittevern, kan innbygger nå bestille time
selv om de ikke har en helsekontakt på
Helsenorge. Timebestillingen skjer via åpne
sider, men innbygger sendes til Timeavtalersiden under innloggede sider. Hvis kommunen
støtter behandleroversikt eller ressursoversikt,
har innbygger mulighet til å velge
behandler/ressurstimebok.

Koronasertifikat

For Koronavaksine og Koronatest, må innbygger
svare på noen spørsmål via en veileder slik at
mottaker får nok informasjon til å vurdere
bestillingen. Veilederen kommer etter at
behandler/ressurstimebok er valgt, og varierer
ut fra hvilken behandler/ressurstimebok som er
valgt.
Koronasertifikat:
Et koronasertifikat som er i tråd med EUkravene skal være klart til juli. Før dette
kommer stegvise leveranser som
tilgjengeliggjør informasjonsgrunnlaget som
inngår.
I første trinn leveres et koronasertifikat som
kan vise innbyggers vaksinestatus og siste test.
Den som har fått koronavaksine, kan se detaljer
om hver vaksinasjon, inkludert hvilken
vaksinetype som ble gitt.

Relevant for alle
innbyggere

Hvis teststatus er negativ siste uke, vises
detaljer om prøvesvaret.
En dokumentversjon av vaksinasjonsbeviset er
tilgjengelig for utskrift og kan lastes ned til
Dokumenter.
Tilsvarende dokumentversjon er tilgjengelig for
prøvesvaret.
Profil og
innstillinger

Representasjon:

Relevant for alle
innbyggere

Foreldreansvar registrert i Folkeregisteret er en
forutsetning for å kunne representere barnet
sitt på Helsenorge. Uten foreldreansvar vises
ikke barnet i "personvelgeren". For foreldre
som mangler foreldreansvar til barn under 16
år, vises nå en kort, generell forklaring med
referanse til mer informasjon om
representasjon ved foreldreansvar.
Verktøy

Samvalg:

Relevant for alle
innbyggere

Samvalgsverktøyene er endret både i backend
og frontend. For innbygger er
hovedendringene:
•
•
•
•
•

Dokumenter

bedre tilpasset mobil
ny og enklere navigasjon innad i
verktøyene
design er i henhold til ny profil
mer synlighet i internsøk
forenkling - fjernet innloggingsmulighet
siden dette ikke ble brukt i stor grad

Lagring til dokumenterflisa:

Relevant for alle
innbyggere

Mellomlagring: dokumenter fra lenke eller
enkelte skjema fra oppgave vil mellomlagres til
dokumenterflisa.
Fullføring/Sending: dokumenter fra lenke eller
enkelte skjema fra oppgave vil lagres til
dokumenterflisa ved fullførelse/innsending.
Fullmakt:
Det har blitt laget en ny funksjon i dokumenter
for å skjule innhold for fullmektiger. Dette betyr

Relevant for alle
innbyggere

at innbygger selv skal kunne vurdere om
innsendte skjema skal deles eller skjules for
fullmektig.
Med ny løsning gir Helsenorge:
1. Innbygger kan selv vurdere hva som er
sensitivt
2. Innbygger kan skjule skjema i
dokumenter for fullmektig, og samtidig
beholde skjema selv, uten å måtte
slette
3. Innbygger bestemmer selv om han vil
slette meldinger
Innbygger kan derved beholde fullmakt,
samtidig som han kan styre tilgangen selv ved å
slette sendte meldinger, og skjule skjema i
dokumenter.

Annet

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

Relevant for alle
innbyggere

