
 Tannhelsetjenesten 

 

 OM NORSK HELSENETT – www.nhn.no 
 

Norsk Helsenett SF skal ivareta nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-

infrastruktur i helse – og omsorgssektoren, og bidra til forenkling, effektivisering og 

kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for både pasienter og befolkningen for øvrig.  

 

Norsk Helsenetts plattform for elektronisk samhandling inneholder et kommunikasjonsnettverk og 

tjenester for elektronisk samhandling. Dette er helsenettet. 

 

Norsk Helsenett SF eies av staten, og eierskapet forvaltes av Helse – og omsorgsdepartementet. 

Selskapet har et ikke-økonomisk formål.        

  

 

 FOR BRUKERE I TANNHELSETJENESTEN 

 

Hvilke fordeler får jeg ved å være på helsenettet? 

 
 Tilgang til en lukket og sikret elektronisk samhandlingsarena for alle aktører i helse- og 

sosialsektoren i Norge (helsenettet). 

 Sikkert samband inn til egen lokasjon med utplassering av ruter og brannmur overflødiggjør behovet 
for å sette opp eget utstyr ut over dette. Tilfredsstiller Datatilsynets krav til sikkerhet på klinikken. 

 Sikret internett gjennom helsenettet. Internett-tilknytning fra samme maskin hvor man har 
pasientjournal og sensitive opplysninger. 

 Tilgang til andre offentlige tjenester tilgjengeliggjort gjennom helsenettet; elektronisk oppgjør og 
sykmelding, frikort, e-resept, pasientreiser, o.a. 

 Fri bruk av meldinger (sende og motta) mellom alle aktører i helsenettet, (ikke transaksjonsbaserte 
priser). Elektroniske meldinger vil gi innsparing på porto, printerpapir o.a.  

 Gjennom tilknytning til helsenettet kan andre samband sies opp da både bankterminal og internett 
kan leveres via helsenettet  

 E-postadresse for virksomheten til kommunikasjon utenom journalsystemet 

 Oppsett av egen EDI-postkasse – for elektroniske meldinger 

 Fri tilgang og bruk av Norsk Helsenetts EDI-katalog over alle aktører i helsenettet - 
Adresseregisteret  

 Hjemmekontor uten tillegg i pris 

 Mulighet for bankterminal 

 Mulighet for å sende og motta SMS 

 Ubegrenset tilgang til Norsk Helsenetts kundesenter mellom 08:00-16:00 

 
  

 

 

 

  

http://www.nhn.no/
http://www.google.no/imgres?q=fysioterapi&start=480&hl=no&biw=1366&bih=599&addh=36&tbm=isch&tbnid=ad98x4XJeOPpMM:&imgrefurl=http://www.spof.no/fysioterapi.html&docid=DBfZqNcghQqGlM&imgurl=http://www.spof.no/behandling/images/hode.jpg&w=400&h=400&ei=DuNpT-G2IuHj4QTH7rz-CQ&zoom=1
http://www.google.no/imgres?q=nettverk&hl=no&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=QfSNrSr_OZjePM:&imgrefurl=http://www.artemisia.no/magasinet/tekno/bruksverdi.html&docid=EF1zaw8vS0kmUM&imgurl=http://www.artemisia.no/magasinet/gfx/nettverk.jpg&w=443&h=353&ei=r9ppT8rUFOH04QSgwP3yCA&zoom=1


 

  
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

HVORDAN KOMME PÅ HELSENETTET  www.nhn.no 

 

 

Kundeavtale – leses, signeres og sendes inn sammen med bestilling (www.nhn.no ) 

 

Bestillingsskjema- leses, signeres og sendes inn sammen med kundeavtalen 

( www.nhn.no ) 

 

Leveransetiden på helsenettet ferdig installert for bruk er 6-8 uker 

 

 

 

Kontakter:  

Martin Dahl, kundeansvarlig, 41661987 / martin.dahl@nhn.no   

Lisbet Guttormsen, kundeansvarlig, 92422299 / lisbet.guttormsen@nhn.no 

Norsk Helsenetts Kundesenter, tlf 02017 kundesenter@nhn.no 

 

 

 

 
 

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 
 

Hva koster det å være på helsenettet?  
 

 Engangs etablering: 15 312,- (likt for alle, enten man er alene eller flere i kontorfellesskap) 
 Helsenettilknytning 2, 4 eller 8 (tallvariabel angir båndbredde i Mb), 1500,-/2000,-/2500,- per 

mnd respektivt 
 
Prisene er eks mva 
 

 

 

http://www.nhn.no/
http://www.nhn.no/
http://www.nhn.no/
http://www.nhn.no/kunder/smo/nhn/contact-info

