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Hva betyr dette for deg: 
 

• Brukernavn og passord for DIPS blir lik pålogging på PC  
‒ Det er din identitet i Personalportalen som blir DIPS signatur  
‒ Påloggingsbildet i DIPS vil være preutfylt med brukernavn 
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Følgende er nødvendig ved førstegangs pålogging: 
1. Klikk Bruker på verktøylinjen og velg Innstillinger 
2. Velg default arbeidssted og labsted 
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Hva betyr dette for deg: 
• Automatisk oppretting/lukking av standard DIPS-tilganger for klinisk 

personell ved korrekt registrering i Personalportalen 
‒ Titler blir standardisert til regional rolleliste, se link her. 
 

• Tilgang til pasientdata gis ut i fra hvor den enkelte er ansatt, dvs. 
stillingskode og kostnadssted i Personalportalen utløser tilgangsrolle 
med standard funksjoner for den enkelte faggruppe.  

 

• Ansatte med en ikke-klinisk stillingskode registrert i Personalportalen får 
ikke automatisk tilgang i DIPS 
‒ Leder må be om tilgang via Min Sykehuspartner. Dette gjelder for eksempel 

controller, konsulent, rådgiver, og renholder. 
 

• Har du flere arbeidsforhold må alle registreres i Personalportalen og du 
får en DIPS-rolle pr arbeidsforhold. 
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Hva betyr dette for deg: 
 

• Tilgangsstyring av ekstravakt ved annen enhet kan gjøres via Gat  
(stillingsutlån/vaktutlån). 

 

 Dette er under testing, ytterligere informasjon kommer! 
 

• Registrering av ekstravakt i Gat gir automatisk tilgang i det tidsrommet 
vedkommende har vakt ved sengeposten 
‒ DIPS-tilgang avsluttes 48 timer etter at vakten er ferdig 

‒ Unntak: Tilgang som utløper på helg vil ha varighet til påfølgende tirsdag. 

‒ Dersom vakt registreres med ønske om umiddelbar start, kan det ta opptil 
20  minutter før tilgang er tildelt 

 

• Det blir tilgang til fagjournal på tvers av somatikk og psykiatri for alle 
profesjoner 
‒ Blålysfunksjon opphører. 

 

• Andre endringer kommer vi tilbake under hvert område. 
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   Har du ikke DIPS-tilgang: 
• kontakt Brukerstøtte tlf. 32 23 53 30   
 

   Ved feil i tilganger: 
• Sjekk med din leder at det står riktig kostnadssted og 

stillingskode i Personalportalen 
 

• Hvis alt ser riktig ut i Personalportalen, men det fortsatt er 

mangler i DIPS-tilgangen skal din leder kontakte 

Brukerstøtte tlf. 32 23 53 30. 
 

• Sykehuspartner kan ikke gi tilganger utover standard.  

• Dersom din leder ber om tilganger utover standard vil 

SI måtte vurdere dette 
 

    Har du manglende tilgang: 
• Benytt grønt lys inntil tilgangen er rettet 
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DIPS-tips som kan forhindre treghet: 
• Bruk Logg av bruker eller Lås DIPS i stedet for Avslutt 

dersom du går fra PC i løpet av arbeidsdagen. 
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• 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/

