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Skjema for å trekke samtykke til bruk av Helsenorge 
Dette skjemaet bruker du dersom du ønsker å trekke samtykket du tidligere har gitt til 
bruk av Helsenorge. Hvis du kan logge deg inn på Helsenorge selv, kan du enkelt og 
raskt trekke ditt samtykke digitalt, uten å sende inn papirskjema og dokumentasjon. 

Dersom du er bekymret for at andre kan misbruke din BankID for innlogging, kan du 
sperre din tilgang på Helsenorge selv, eller sende inn "Skjema for å sperre eller 
gjenåpne tilgangen til innloggede tjenester på Helsenorge" hvis du ikke har anledning 
til å logge deg inn. Skjemaet finner du på helsenorge.no. 

Hva skjer når du trekker samtykket ditt? 
Når du trekker ditt samtykke til Helsenorges bruksvilkår, slettes alle dine data som er 
lagret på Helsenorge, med unntak av informasjon om samtykker og reservasjoner 
der vi forvalter disse på vegne av eksterne aktører. 

Ved å trekke samtykket vil du ikke lenger ha tilgang til tjenestene på Helsenorge som 
krever innlogging. Det betyr at Helsenorge ikke kan innhente, sammenstille eller 
behandle opplysninger om deg fra eksterne registre og andre kilder. Eksterne aktører 
vil heller ikke kunne kontakte deg gjennom Helsenorge. 

I tilfelle du ombestemmer deg, ligger dine opplysninger lagret i 30 dager. Etter dette 
slettes opplysningene for godt. Dersom du ønsker å gi samtykke igjen på et senere 
tidspunkt, kan du gjøre dette selv ved å logge inn på Helsenorge. 

Fullmaktsforhold og representasjoner vil bli slettet 
Når du trekker ditt samtykke til Helsenorge, vil også eventuelle fullmaktsforhold som 
er opprettet på deg bli slettet. Det betyr at du ikke kan hente eller bruke opplysninger 
på vegne av andre som du har fullmakt for, og at andre ikke kan bruke Helsenorge 
på dine vegne. 

Det samme vil gjelde for barn du har foreldreansvar for, med mindre barnet har en 
annen forelder som har et gyldig samtykke. 

Veiledning for utfylling av skjema 
Du må fylle ut alle felter i skjemaet på neste side og legge ved kopi av gyldig 
legitimasjon. Vi kan ikke behandle henvendelsen din hvis skjemaet er mangelfullt, 
eller hvis det inneholder feil opplysninger. Opplysningene vil bli kontrollert. 

Har du spørsmål? 
Se mer informasjon om samtykke på www.helsenorge.no. Har du spørsmål om 
samtykke til Helsenorge eller om utfylling av dette skjemaet, kan du ringe Veiledning 
Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Skjemaet til utfylling finner du på neste side. 

http://www.helsenorge.no/
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Skjema til utfylling 
Les mer om hva det innebærer å trekke samtykke til Helsenorge på side 1 før du 
krysser av i boksen under. 

 Jeg ønsker å trekke mitt samtykke til Helsenorge (kryss av her) 
Alle mine data som er lagret på Helsenorge vil bli slettet, og jeg vil ikke lenger 
ha tilgang til mine tjenester på Helsenorge. Dette gjelder også fullmakter og 
representasjon for barn der jeg er eneste forelder med gyldig samtykke. 

Opplysninger om deg 
Navn (skriv tydelig) Fødselsnummer (11 siffer) 

Nødvendig dokumentasjon 

 Jeg har lagt ved kopi av legitimasjon (kryss av her) 
Godkjent legitimasjon kan være førerkort, pass eller nasjonalt ID-kort (husk å 
kopiere begge sider). Vi godtar ikke utløpt legitimasjon. 

Underskrift 
Sted og dato Underskrift 

Skjemaet sender du til: 
Norsk Helsenett SF, Postboks 329 Skøyen, 0213 Oslo 
 
Svar vil bli sendt til folkeregistrert adresse. 
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