
Arbeidsgrupper 



• Hva er de største endringene? 
– Nye navn på arbeidsgrupper 

– Automatisk tilgang til arbeidsgrupper basert på rolle 

– Pleiepersonell får privat arbeidsgruppe 

– Kontor får ikke privat arbeidsgruppe 

– Enkelte arbeidsgrupper settes ut av bruk 

– Enhetlig oppsett av arbeidsflyt i DIPS 

– Endring av hvilke type oppgaver som havner i de forskjellige 
arbeidsgruppene 

 

• Hva betyr endringene? 
– Standardiserte navn og tilganger til arbeidsgrupper 
– Enhetlig navn på arbeidsgrupper 
– Alle med dokumentasjonsplikt får privat arbeidsgruppe 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper 



• Regional standard består av 28 ulike arbeidsgruppetyper 

– Eks. Henvisning, Kontor, Kreftmelding, Tilsyn, 
Behandlingsmøte etc 

 

• Arbeidsgrupper navngis ut fra avdeling og type oppgave: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og navngiving 

AVDELING  
(Obligatorisk) 

Lokalisering/fag etc. 
(Valgfritt) 

Arbeidsgruppetype 
(Obligatorisk) 

HKI Uro Behandlingsmøte 

LME Kontor 

GDP Døgn Henvisning 

Link: Oversikt arbeidsgruppetyper kommer senere 



Arbeidsgruppenavn 

Gammelt navn Nytt navn 

LKIR Henvisning til vurdering LKI Henvisning 

HMED MED Varsel om kreftmelding HME Kreftmelding 

Ggyn, føde-/barsel, Prøvesvar nyfødt GGY Føde/barsel Svar Inneliggende 

PGDPS Gjøvik døgn kontortj. GDP Døgn Kontor 

PR Akutt/psykose varsling av vedtak RAP Vedtak 

Kort, Orto/Revmakir, Tverrfaglig gruppe KOR Behandlingsmøte 

Eksempler på gamle og nye arbeidsgruppenavn 

Link: Arbeidsgrupper - gamle og nye navn (kommer senere) 



• Regional standard og automatisk tilgangsstyring legger 
føringer for hvilke typer arbeidsgrupper en rolle skal ha 

 

• De fleste og mest kritiske arbeidsgruppene tildeles 
automatisk basert på stillingskode (rolle) og 
kostnadsstedet (enhet/avdeling) du er registrert med i 
Personalportalen 

 

• Enkelte arbeidsgrupper må fortsatt bestilles manuelt  
– Dette gjelder for eksempel Inntak, Kodekontroll, Pakkeforløp 

kreft etc.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og roller 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og roller 

• Alle med samme rolle på en enhet får tildelt 
de samme fellesarbeidsgruppene 

• Eksempel: 

– Overlege på DPS Gjøvik Pol får automatisk 
tildelt alle arbeidsgruppetyper for rollen 
«Overlege» på avdelingsnivå. Dette gjelder 
da f. eks. alle arbeidsgrupper av typen 
«Henvisning» som er knyttet til avdelingen 

• Noen vil oppleve å få flere arbeidsgrupper 
enn tidligere. Andre vil oppleve at de får 
færre. 

• Prinsippet i SIHF om at du har ansvar for alle 
arbeidsgruppene du har tilgang til opphører 

 



• Arbeidsgruppetyper som gis automatisk basert på rolle: 
 
– Overlege: Henvisning, Tilsyn, Svar Inneliggende, Behandlingsmøte, Kreftmelding (SO) og 

Vedtak (PS) 
 

– Lege: Tilsyn, Svar Inneliggende, Behandlingsmøte, Kreftmelding (SO), Vedtak (PS) 

 
– Sekretær: Kontor, Henvisning, Avvist BKM, Negativ applikasjonsmelding, Xrydde, Svar 

Inneliggende, Vedtak (PS) 

 
– Psykologspesialist: Henvisning, Tilsyn, Behandlingsmøte, Tverrfaglig 

 
– Psykolog: Tilsyn, Behandlingsmøte, Tverrfaglig  

 
– Sykepleier (Post): PLO 

Arbeidsgrupper og roller 



Lege/behandler- Arbeidsgrupper og rolle 

• Dersom du har andre funksjoner / oppgaver enn det rollen din 
registrert i Personalportalen tilsier kan det via leder søkes om tilgang 
til andre arbeidsgrupper enn det som gis automatisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enhetlig oppsett av arbeidsflyt i DIPS 

• Alle eksterne og interne henvisninger vil gå til en 
arbeidsgruppe for henvisninger. Eksempler: 
– GME Henvisning 

– LKI Ortopedi Henvisning 

  

• «Henvisning til vurdering» vil gå til arbeidsgruppe 
«Henvisning» som en oppgavetype 

 

• «Henvisning til oppfølging» vil  
gå til arbeidsgruppe «Kontor»  
som en oppgavetype      

 



Pleiere - Arbeidsflyt 

• DIPS arbeidsflyt er elektronisk funksjonalitet for å sende og 
motta oppgaver knyttet til pasientaktiviteter 

 

• Oppgaveoverføring kan skje både manuelt og automatisk 
avhengig av type oppgave  

 

• Oppgavene er i en arbeidsgruppe  
der en person enten har ansvaret  
for arbeidsoppgavene alene  
(privat arbeidsgruppe) eller  
sammen med andre  
(felles arbeidsgruppe) 
 

 

 



Pleiere – Privat arbeidsgruppe 

• Alle med dokumentasjonsplikt får privat arbeidsgruppe ved innføring 
av regional standard. 

 

 

 

 

 

• Arbeidsgruppene «SPL Dok» endrer navn til «Pleier» og de fleste av 
disse arbeidsgruppene settes ut av bruk 27. oktober 

 

• Oppgaver liggende i arbeidsgruppene «SPL Dok» må ryddes 
(godkjennes, signeres etc.) før 20. oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pleiere – Privat arbeidsgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Privat arbeidsgruppe følger brukeren på tvers av 
enheter/avdelinger 
 

• Man unngår med dette at dokumenter knytter seg til feil SPL Dok 
gruppe ved flere roller i DIPS 
 

• Påstartede dokumenter knytter seg automatisk til privat 
arbeidsgruppe 
 

• Bedre oversikt i «Mine arbeidsoppgaver» over «ikke utførte» 
oppgaver 
 

• Mulig å sende dokumenter til vurdering, ferdigstilling og 
godkjenning til enkeltpersoner 



Pleiere – Rydde egne arbeidsoppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det er kun den enkelte som kan se innholdet i den private 
arbeidsgruppa 
 

• Innføring av private arbeidsgrupper medfører en tydeligere 
ansvarliggjøring av den enkeltes plikt til daglig å rydde i egne 
oppgaver/tømme arbeidsgruppa: 

 
• Ferdigstille, godkjenne, signere, videresende oppgaver som 

ikke skal utføres av deg 
 

• NB! Oppgaver som ikke blir utført eller som blir liggende usett i 
private arbeidsgrupper utgjør en pasientsikkerhetsmessig risiko 
 

 
Prosedyre: Mine arbeidsoppgaver 

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok16966.pdf


Pleiere – Feilsendte oppgaver 

• Feilsendte oppgaver: 

– Alle feilsendte oppgaver må overføres til rett mottaker eller 
tilbake til avsender. Dette skal følges opp daglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pleiere – Fravær 

• Ved planlagt fravær over 5 dager (inkl. helgedager): 
– Gi annen bruker tilgang til privat arbeidsgruppe slik at arbeidsoppgavene ivaretas 
– Tilgang gis for en avgrenset periode 

 

• Ved ikke-planlagt fravær 
– Leder har ansvar for å følge opp at oppgaver i private arbeidsgrupper blir håndtert 

ved ikke planlagt fravær 
– Leder må bestille tilgang til å sjekke «Andres arbeidsoppgaver»  
– Oppgaven (ikke ansvaret) kan delegeres til andre enn leder  

 

• Kontroll: 
– Leder kan sjekke Andres arbeidsoppgaver for å se ikke utførte oppgaver 
– Rapporten D-9582 gir oversikt over Ikke godkjente dokumenter 
– Rapporten D-3966 gir oversikt over oppgaver i Privat arbeidsgruppe 
– Rapporten D-9854 gir oversikt ikke utførte oppgaver i både felles og  privat 

arbeidsgruppe 
 

Prosedyre: Kontrollrutiner (link kommer senere) 



Pleiere – Fravær 

For å gi andre tilgang  
til egen arbeidsgruppe: 
1. Velg knappen 

«Tilgang» i Mine 
arbeidsoppgaver 

2. Velg knappen «Ny» i 
skjermbildet 
«Arbeidslistetilgang»  

3. I neste skjermbilde, 
søk opp personen du 
vil gi tilgang og velg 
aktuell rolle og 
tidsrommet tilgangen 
skal gjelde. Velg 
«Lagre» 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Prosedyre: Gi tilgang til egen arbeidsgruppe 

http://ek.sihf.no/docs/pub/dok16963.pdf


Velg rett mottaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NB! Kun bruker-id skiller like navn fra 
hverandre 
 

• Ved like navn må man finne ut hvem 
som er rett mottaker før oppgaven 
sendes 
 

• Bruk «Rekvirentopplysninger» i DIPS for 
å skille mellom to like navn.  
Fra menysti:  
Verktøy  Rekvirentopplysninger 
 

• Nytt! MinSide viser nå bruker-id ved 
personsøk 



Godkjenne «ikke-ferdige» dokumenter 
m/behandlingsplan 

• Godkjenne «ikke-ferdige» dokumenter 
m/behandlingsplan opprettet av annen 
forfatter 
– Godkjenning krever at  

dokumentet ligger i en  
arbeidsgruppe du har tilgang til 

 

Hvordan kan du løse dette? 
1. Åpne dokumentet  Høyreklikk  Send 

 Godkjenning 
2. Velg din private arbeidsgruppe som 

mottaker  Send 
3. Åpne dokumentet fra din private 

arbeidsgruppe  
4. Dokumenter nederst hvem du godkjenner       
          på vegne av, og årsaken.  
5. Høyreklikk og Godkjenn 
6. Send intern melding knyttet til 

dokumentet med beskjed om at du har 
godkjent dokumentet og at forfatter skal 
opprette ny versjon og ferdiggstille. 

 



Kontor - Arbeidsgrupper 

• De få sekretærene som har privat arbeidsgruppe i dag mister denne 
– Denne må ryddes og være tom innen 20.10.17 

 
• Ved oppstart vil alle bli tildelt en default (standard) felles arbeidsgruppe for 

kontor 
– Denne vil hete: Avdeling + Kontor 
– Eksempler: 

• HKI Kontor 
• KDP Kontor 
• TME Kontor 
• HBU Kontor 

 
• En avdeling kan ha flere arbeidsgrupper for kontor 

 
• Ved behov for å endre default arbeidsgruppe endres dette manuelt av bruker 

selv 
 

• Avdelingen må ha rutiner for å sørge for at alle kontorarbeidsgrupper ved 
avdelingen følges opp kontinuerlig 



Kontor - Arbeidsgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avdelingen har ansvar for å overvåke den 
«overordnede» arbeidsgruppen og rydde denne 
daglig 
 

• Xrydde, Avvist BKM og Negativ 
applikasjonskvittering gis på avdelingsnivå 
– Disse må overvåkes og ryddes på tvers av 

lokaliseringer 
– I eksempelet vist til venstre har både 

kontoransatte på Lillehammer og Otta ansvar 
for å følge opp disse arbeidsgruppene 



Kontor – Endre default arbeidsgruppe 

Hvordan endre default 
arbeidsgruppe? 

1. Opprett nytt dokument 

2. Velg «Avansert» nede til 
høyre 

3. Velg ny «Aktiv 
arbeidsgruppe» 

4. Trykk «Tab-tasten» 

5. Bekreft ønsket om bytte av 
arbeidsgruppe ved 
spørsmål om dette 

 



Kontor - Xrydde 

• Ved avsluttet arbeidsforhold vil  
arbeidsoppgaver i privat arbeidsgruppe  
automatisk gå til arbeidsgruppen Xrydde  
på den avdelingen den ansatte har vært tilknyttet. 

 

• Kontorfaglige har som hovedregel ansvar for rydding av 
Xrydde. 

 



• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell og lister over endringer finner du på 

sykehusets intranett. 
o Oversikt over superbrukere, opplæringsansvarlige og 

fraseansvarlige 
 

• Helse Sør-Øst  
o For at du skal kunne lese om endringene uten å være koblet på 

sykehusnettet, finner du også opplæringsinformasjon på Helse 
Sør-Øst sine admin-nettsider. 

 

 

 

 

 Her får du hjelp etter oppstart 

http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/

