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For å se timeavtaler for ditt barn på mobil, må du gjennom følgende steg:

1. Logge inn i Helsenorge-appen

2. Velge ditt barn i personvelgeren

3. Gå til oversikt over timer

På de neste sidene følger en detaljert veiledning gjennom disse stegene.

Se timeavtaler for barnet ditt på mobil



Steg 1: Logge inn i Helsenorge-appen

for første gang

Trykk på «Logg inn» Velg ønsket 

innloggingsmetode

Tillat overføring av 

personopplysninger

Lag en personlig kode Hvis du ønsker, aktiver 

biometri for innlogging

Du er innlogget i 

Helsenorge-appen
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Steg 1: Logge inn i Helsenorge-appen

hvis du har gjort det tidligere

Trykk på «Logg inn».
Du er innlogget i Helsenorge-

appen.

Benytt valgt 

innloggingsmetode

(personlig kode eller biometri)
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Steg 2: Velge barnet ditt i personvelgeren 

Når du har logget inn i 

Helsenorge-appen, trykker du 

på «Helsenorge forside».

Du blir da sendt til Helsenorge i nettleseren. Her 

trykker du på navnet ditt øverst til høyre (1), og deretter 

«Hvem vil du bruke Helsenorge på vegne av?» (2).

Deretter finner du barnets navn i 

listen, og trykker på det.

Line Danser

Dan Bengt

du har foreldreansvar
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Steg 3: Gå til oversikt over timer

Bla nedover til du finner 

«Timeavtaler», og trykk på 

denne.

Fremtidige timeavtaler vil 

vises her.
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For å se timeavtaler for ditt barn på PC, må du gjennom følgende steg:

1. Logge inn på helsenorge.no

2. Velge ditt barn i personvelgeren

3. Gå til oversikt over timer

På de neste sidene følger en detaljert veiledning gjennom disse stegene.

Se timeavtaler for barnet ditt på PC



Steg 1: Logge inn på helsenorge.no

for første gang
Se timeavtaler for ditt barn på PC 

Les gjennom teksten, og trykk på «Neste». Velg tjenester/samtykkenivå. For å benytte tjenestene 

på Helsenorge må du først samtykke til bruk av dine 

helseopplysninger. Du kan når som helst trekke dette 

samtykket, eller endre det.

fortsetter på 

neste side
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Trykk på «Bekreft samtykke». Trykk på «Gå til forsiden» for å komme til forsiden.

Steg 1: Logge inn på helsenorge.no

for første gang
Se timeavtaler for ditt barn på PC 
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Steg 1: Logge inn på helsenorge.no

hvis du har gjort det tidligere

Trykk på «Logg inn» øverst til høyre Velg ønsket innloggingsmetode Du er logget inn på helsenorge.no
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Steg 2: Velge barnet ditt i personvelgeren

Det er to måter du kan velge barnet ditt på:

På åpningssiden når du nettopp har logget inn: I personvelgeren dersom du allerede er logget inn som deg selv:

Her trykker du på navnet til barnet du ønsker å se timeavtale 

for.
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2

3

Her trykker du først på navnet ditt øverst til høyre (1), 

deretter på «Hvem vil du bruke Helsenorge på vegne av (2), 

og til slutt på navnet til barnet du ønsker å se timeavtale for 

(3).

Se timeavtaler for ditt barn på PC 



Steg 3: Gå til oversikt over timer

Bla nedover til du finner boksen for «Timeavtaler». Trykk på 

denne.

Fremtidige timeavtaler vil vises her.

Se timeavtaler for ditt barn på PC 
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Her finner du lenker til annen nyttig info om det å bruke Helsenorge på vegne av 

barnet ditt:

• Mer informasjon om å representere barnet på helsenorge.no finner du her.

• Får du ikke opp barnet ditt i listen? De fleste dialogtjenester krever 

samtykkenivå «Full tilgang». Se hvordan du endrer samtykkenivå her.

• Dersom det fortsatt er noe du lurer på, kan du nå Veiledning helsenorge.no på 

tlf. 23 32 70 00.

Annen nyttig info

https://www.helsenorge.no/fullmakt/om/slik-representerer-du-andre-paa-helsenorge-no/#foreldreansvar
https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/helsenorge/helsenorge-for-kommuner/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten/Veileder - Slik endrer du samtykkenivå.pdf



