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Hva er levert?
Bakgrunn - Hovedpunkter Q1/Q2/Q3 2021

Øke bruk og 

tilgjengelighet

• Dokumenter er gjort tilgjengelig for fullmaktshaver

• "Vårt Helsetilbud“ tilrettelegger for tilpasninger fra fastlegekontor

• Språkstøtte for korona prøvesvar, samt utskriftsversjon og nedlastbar versjon av prøvesvaret.

• Henvisninger for Helse Sør-øst

• Bestille timer fra ressurstimebok hos fastlege og kommune

• Koronasertifikat: Validerbar vaksinedokumentasjon på Helsenorge

• Ny mobil-app for iOS og Android

• Koronasertifikat – tilpasninger til EU standard

Videreutvikling

• Forbedret filtrering av innhold i pasientjournal

• Ettersending av uleste brev

• (Timeavtaler for Helse Midt)

• Skjemabygger

• Samvalgsverktøy med forbedringer

• Forbedringer knyttet til video 

Innovasjon og 

økosystem

• Optimalisert ytelse ved bruk av lokal PREG (digitalt aktiv)

• Ta i bruk PAR og PKCE mot ID-porten

• Etablere sikkerhetsløsning for sømløs samvirke mellom eksterne systemer og Helsenorge

• Vertikalisering: Timeavtaler, Skjema, Samvalg, Helsenorge WebApp

• Henting av persondata/PREG-data via nytt intern-api 

• Endringer markert i blått
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Hvilke hovedområder planlegges fremover?
Bakgrunn - Hovedpunkter plan Q4 2021 – 2022

Øke bruk og 

tilgjengelighet

• Etablere ungdomsløsning: Bruk av mobilapp for ungdom

• Innsyn i dokumentbaserte prøvesvar

• Timer- og dialogtjenester for fysio- og manuellterapeuter

• Digital dialog med behandlende enhet (spesialist)

• Flere kobler seg på nasjonal løsning for pasientjournal

• Tarmscreening

• Nilar – presentere prøvesvar til innbyggere

• Frisklivssentralen – Timeavtaler, Digital dialog, Helsekontakt, Varsling

• Pasientgruppe 12 - 16

Videreutvikling

• Innsyn i helseregistre, mer avansert presentasjon og økt bruk

• Videreformidling av skjema

• Triageringsverktøy

• Pasientreiser

• Forbedringer knyttet til skjema

• Informasjon om batch i utleveringsmeldinger

Innovasjon og 

økosystem

• Vertikalisering: Varsel, Videreformidling, Kjernejournal, Legemidler, Pasientjournal, Helsekontakter, Personvern, 

Meldingsutveksling

• Ny felles loggløsning for alle løsningsområder

• Forbedre generisk personverninnstilling-funksjonalitet

• Førerrett

• Endringer markert i blått


