
 
 

Regional EPJ for ledere – spørsmål og svar 
Regional standard av EPJ innføres i Sykehuset Innlandet HF 21.oktober 2017. Les om de viktigste 
endringene og hva du gjør hvis du trenger hjelp.  All informasjon er også samlet på Sykehuset 
Innlandets intranett under «Regional EPJ». Du finner også informasjon på Helse Sør-Øst sine 
nettsider.  

 

 

 

Hvordan tildeles tilganger etter regional standardisering? 

Fra 21.oktober 2017 blir ca. 80 % av tilgangene opprettet via en automatisk løsning for 
tildeling av tilganger. Det betyr at tilgang til pasientdata opprettes automatisk ut i fra din 
yrkesgruppe og hvor du er ansatt. Opplysninger om dette hentes fra Personalportalen. 
Tilganger følger dermed ansettelsesforhold og endres automatisk ved endringer eller 
opphør i stilling. 

Ca. 20 % av tilgangene må fortsatt bestilles via Min Sykehuspartner slik som før innføring 
av automatisk tilgangsstyring. 

 

 

Hvorfor automatisk tilgangsstyring? 

Automatisk tilgangsstyring er viktig for å holde kontroll på ansattes tilgang til 
helseopplysninger og for å følge gjeldende lover og myndighetskrav.  

 

 

 

 
Hvilke ansatte får automatisk tilgang? 

Det anslås at ca. 80 % vil få standard tilgang i DIPS etter «tjenstlig behov basert på 
informasjon som er registrert i Personalportalen»*. Løsningen tar utgangspunkt i 
stillingskode og kostnadssted. Tilgang opprettes og lukkes automatisk i henhold til 
startdato og sluttdato.  

*«Tjenstlig behov registrert i Personalportalen» må her bli forstått som at 
forhåndsdefinerte regler i løsningen kan, ut fra en stillingskode og kostnadssted, lese 
hvilken DIPS-tilgang en ansatt trenger.  

Eksempel: 

Registrert i Personalportalen Tilgang i DIPS 

Overlege, HAM KIR AVD LEDELSE 
DIPS-tilgang tildeles automatisk: 

Standard legerolle på kirurgen på Hamar. 

Rådgiver, DPS GJØVIK LEDELSE 

DIPS-tilgang må bestilles manuelt: 

Automatikken klarer ikke å bestemme hvilken tilgang den ansatte har 
behov for, da ulike rådgivere i SI kan ha ulike tjenstlige behov. 

Full oversikt over hvilke stillingskoder som genererer automatisk tilgang finner du under 
overskriften «Tilganger» på Intranett. 

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


 

 

 

 
Hva betyr standard tilgangsrolle i DIPS?  

Det finnes en regional standard for tilgangsroller per faggruppe. Dette er avgjørende for 
løsningen som tildeler tilganger automatisk. 

Alle tilgangsroller i DIPS består av fire byggeklosser: 

 Arbeidsgrupper 

 Ikoner og funksjoner i DIPS 

 Hvilke deler av journalen man har lese- og/eller skrivetilgang til 

 Hvilke enheter i organisasjonen man har tilgang til 
 
Tilgangsrollen definerer også rettighetene til å være rekvirent, ha timebok, kunne 
rekvirere lab, ha privat arbeidsgruppe, godkjenne epikriser m.m. 

Alle standard tilgangsroller opprettes automatisk på bakgrunn av stillingskode og 
kostnadssted i Personalportalen. 

 

 

 

Hvilke ansatte får ikke automatisk tilgang? 

Det er ikke mulig å tildele tilgang automatisk for samtlige ansatte, og tilgang må i stedet 
tildeles manuelt. Dette skyldes at det ikke finnes et entydig regelsett for alle 
stillingskoder i Personalportalen for tildeling av tilgang til DIPS. Automatikken klarer f.eks. 
ikke å avgjøre hvilken standard DIPS-tilgang en rådgiver bør ha, da behovet for tilgang vil 
variere på tvers i Sykehuset Innlandet. 

For ansatte med tjenstlig behov, registrert med stillingskoder som ikke gir automatisk 
tilgang, vil tilgang fortsatt måtte bestilles manuelt via Min Sykehuspartner.  

Full oversikt over hvilke stillingskoder som ikke genererer automatisk tilgang og der 
tilgang i stedet må bestilles manuelt, finner du under overskriften «Tilganger» på 
intranett. Alle spesialtilganger må også bestilles manuelt. 

 

 

 

 

Manuelle tilganger - hvordan bestille dette?  

Søknader om manuelle tilganger bestilles som vanlig via Min Sykehuspartner. Det er to 
alternativer ved manuell bestilling av tilganger: 

1. DIPS Tilleggsrolle benyttes når 
a. En ansatt har en stillingskode/kostnadssted som ikke gir automatisk 

tilgang i DIPS 
b. En ansatt har behov for flere brukerroller i DIPS pga. flere ulike 

funksjoner 
2. DIPS Utvidet tilgang benyttes når 

a. En ansatt har spesielle oppgaver utover det som er vanlig for sin 
yrkesgruppe og sitt arbeidssted 

b. En ansatt mangler tilgang til viktig informasjon/funksjoner for å kunne 
utføre sitt arbeid 

 
Prosjektet har forsøkt å kartlegge dagens spesialtilganger slik at disse er på plass til 
oppstart. Dersom noen av dine ansatte mangler spesialtilgang etter 21. oktober, bestill 
manuelt som beskrevet over. 
 

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


 

 

 

 

 
Hva er viktig å påse i Personalportalen for korrekt tildeling av DIPS-tilgang? 

 Stillingskode: Gir en bestemt standard tilgangsrolle i DIPS 

 Start og stoppdato for stillingsforholdet: Angir varigheten for tilgangen i DIPS  

 Organisasjonsenhet/kostnadssted: Angir hvor den ansatte får tilgang 
 Helsepersonellnummer må være registrert i Helsepersonellregisteret: HPR- 

nummer må være knyttet til fødselsnummeret som er registrert i 
Personalportalen. Dette må den ansatte kontrollere selv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er leder og en av mine ansatte har ikke riktige tilganger – hva gjør jeg? 

Verktøyet for automatisk tilgangsstyring henter data fra Personalportalen. Det er derfor 
viktig at følgende feilkilder er utelukket før sak meldes til Sykehuspartner: 

 Stillingsforholdet er ikke gyldig fordi det har utløpt (sjekk stoppdato) 

 Den ansatte er knyttet til feil kostnadssted 

 Fødselsnummer er ikke registrert i Helsepersonellregisteret 

 Den ansatte har en stillingskode som ikke gir automatisk tilgang i DIPS 
 
Er den ansatte oppført med riktige opplysninger i Personalportalen, men fortsatt mangler 
nødvendige DIPS-tilganger, kontakt brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

 
NB! Dersom flere av dine ansatte har samme tilgangsfeil anbefales det å melde dette inn 
i en felles sak til Sykehuspartner da det bidrar til raskere saksbehandling. 
 

 

 

 
Hva må jeg som leder følge opp nå som pleiepersonell får private 
arbeidsgrupper? 

Hver enkelt ansatt har ansvar for å rydde sine arbeidsoppgaver daglig. Leder har ansvar 
for at enheten har etablert rutiner for å følge opp at arbeidsoppgaver utføres i DIPS. 
Oppfølgingen gjøres via rapporter i DIPS og ved funksjonen «Andres arbeidsoppgaver».  
 
Oppfølging via rapporter: 

 Rapporten D-9582 gir oversikt over Ikke godkjente dokumenter 

 Rapporten D-3966 gir oversikt over oppgaver i Privat arbeidsgruppe 

 Rapporten D-9854 gir oversikt over ikke utførte oppgaver i både felles og privat 
arbeidsgruppe 

 Se prosedyren «DIPS - Kontrollrutiner Pasientadministrativt arbeid» 
(Kvalitetsportalen) som legger føringer for hvilke rapporter som skal tas ut og 
hvor ofte de skal kjøres 
 

Oppfølging via «Andres arbeidsoppgaver» 

 Som leder bør du bestille funksjonen «Andres oppgaver» som et tillegg i rollen 
din for å se ikke utførte private arbeidsoppgaver hos dine ansatte. Benytt DIPS 
Utvidet tilgangsskjema i Min Sykehuspartner 

 Når du har tilgang til «Andres arbeidsoppgaver» er denne tilgjengelig fra 
menylinjen. Klikk «Rutine» og deretter «Andres arbeidsoppgaver» 

 Tilgangen gir deg mulighet til å følge opp arbeidsoppgaver i en privat 
arbeidsgruppe eller tildele tilgang til den ansattes private arbeidsgruppe til en 
annen kollega for å sikre at alle oppgaver utføres i DIPS. Dette kan være aktuelt 
ved f. eks. uforutsett fravær og ferieavvikling  

http://ek.sihf.no/search.aspx?type=N&searchText=kontrollrutiner&SID=1&MappeId


 

 

 

 
Hvorfor er det viktig å rydde i stillingsforhold/avslutte stillingsforhold i 
Personalportalen? 

Det er viktig å rydde i stillingsforhold i Personalportalen jevnlig for å hindre at 
stillingsforhold og tilhørende DIPS-tilganger blir stående åpne og at eventuelle 
arbeidsoppgaver blir liggende usett/ikke utført. Dette er en risiko for pasientsikkerheten, 
da det fremdeles vil være mulig å sende oppgaver til private arbeidsgrupper til tross for 
at den ansatte har sluttet.  

Som leder må du ha gode rutiner for å: 

 Sette stoppdato på vikarer som har sluttet 

 Kontrollere at alle 0 %-stillingsforhold i Personalportalen fortsatt er reelle 

 Manuelt bestille avslutning av tilganger som ble opprettet manuelt 
 

 

 
Hva skjer med arbeidsoppgaver når DIPS-tilgangen avsluttes automatisk? 

Dersom det finnes arbeidsoppgaver i privat arbeidsgruppe når tilgangen stenges, 
overføres disse oppgavene automatisk til arbeidsgruppen «Xrydde» som håndteres av 
Kontor. 

 

 

 

Alle med dokumentasjonsplikt får privat arbeidsgruppe. Hva skjer med 
fellesarbeidsgruppene for SPL Dok? 

Fellesarbeidsgruppene for SPL Dok endrer navn til «Pleier» 21. oktober, før de fleste av 
disse vil settes ut av bruk fredag 27. oktober. 

Enhetene har ansvar for å rydde fellesarbeidsgruppene SPL Dok for oppgaver før de 
settes ut av bruk. Oppgaver som ikke er ryddet vil da overføres til arbeidsgruppen 
«Xrydde» som håndteres av Kontor. Dette vil bli en stor belastning for kontor dersom 
man ikke har ryddet godt nok. Se veiledning for ryddeaktiviteter på intranett. 

 

 

Blir det endringer i organisasjonsnavn på Sykehuset Innlandet? 
 
Det blir nye kortnavn for de fleste avdelinger og seksjoner. Organisasjonsnavnene får 
også lik oppbygging på tvers i Sykehuset Innlandet. Alle behandlingssteder endres til 
geografisk sted (arbeidssted). Du finner eksempler på endringer på intranett under 

tittelen «Nye organisasjonsnavn». 
 

 

 
Hva gjør jeg dersom det skal gjøres organisatoriske endringer i DIPS, GAT eller 
Personalportalen eller ved behov for å flytte ansatte til nytt kostnadssted? 
 
For å sikre at automatisk tilgangsstyring fungerer, må alle organisasjonsendringer 
koordineres av en egen forvaltningsgruppe i Sykehuset Innlandet HF med navnet IAM 
Forvaltning.  
Se prosedyre «Nye og endrede organisatoriske enheter» i Kvalitetsportalen. 
 
 

http://gvk-innolab-04/minside4/userfiles/vedlegg/prosjekt/Rydding_i_ikke_utførte_oppgaver_i_arbeidsgrupper_for_SPL_Dok-Intranett.docx
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://ek.sihf.no/docs/pub/dok20143.pdf


 

 

 

Hva gjør jeg dersom mine ansatte har behov for f.eks. nye dokumenttyper, 
brevmaler etc.? 
 
Sykehuset Innlandet innfører regional standard i DIPS 21. oktober 2017. Regional 
standard i DIPS beskriver hvordan DIPS skal være satt opp. Den er felles for hele Helse 
Sør-Øst. Etter innføringen av regional standard er det ikke lenger opp til Sykehuset 
Innlandet alene å fatte beslutninger om oppsett i DIPS. 
 
Det er ventet at enkelte behov i Sykehuset Innlandet ikke er fanget opp før innføring av 
regional standard og at oppsettet i DIPS derfor ikke fungerer hensiktsmessig for alle på 
alle områder. Det åpnes derfor for at avdelinger kan sende inn endringsønsker på utfylt 
skjema via avdelingssjef på epost til SIHF PB ehelse dips ehelse.dips@sykehuset-

innlandet.no. Se prosedyre «DIPS – Innmelding av behov for endring i regional standard» 
i Kvalitetsportalen. 
 
En endring i regional standard innebærer en endring for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 
Alle endringsønsker skal derfor behandles i en regional beslutningsprosess. F.eks. dersom 
en ny dokumenttype innlemmes i regional standard, vil alle helseforetak få denne 
dokumenttypen tilgjengelig. Alle endringsønsker bør derfor være godt gjennomarbeidet 
og ønsket av Sykehuset Innlandet før man ber om en endring for hele regionen. 
 

 

 

 

 
Hvor kan jeg få hjelp i forbindelse med innføringen? 
 
DIPS vil være i lesemodus fra ca. kl. 08.30 til ca. kl. 23.00 lørdag 21. oktober. Sykehuset 
Innlandets ordinære DIPS-nødrutiner skal benyttes i denne perioden. Fra kl. 23.00 lørdag 
kveld og påfølgende dager vil brukerstøtte i Sykehuspartner være bemannet for å 
håndtere problemer/saker som dukker opp som følge av innføringen av regional 
standard i DIPS. Telefonnummer til brukerstøtte er: 32 23 53 30. 

Du kan også kontakte din instruktør/superbruker for å diskutere spørsmål du som leder 
har, før du eventuelt kontakter Sykehuspartner. Det kan godt være at: 

 Flere ansatte har samme problem og at en felles sak kan formuleres til 
Sykehuspartner 

 Utfordringen som har dukket opp ikke er en feil, men rett og slett en endring i 
DIPS som følge av innføring av regional standard. Her kan det være behov for å 
diskutere nye rutiner med din lokale instruktør/superbruker og ansatte. 
 

NB! Når feil er rettet må du logge deg inn og ut av DIPS for å kontrollere at saken er løst. 

Informasjon om prosjektet er samlet under Regional EPJ på Sykehuset Innlandets 
intranett, samt på Helse Sør-Øst sine nettsider. Her finner du opplæringsmateriell, 
oversikter over viktigste endringer (før og nå), hurtigguider og annen relevant 
informasjon. Følg også med under «Aktuelt» på forsiden av intranett den aktuelle 
innføringshelgen og påfølgende uke. 
 
E-læringskurset «Automatisk tilgangsstyring i DIPS for ledere» er utarbeidet for deg som 
leder og er obligatorisk. Dette er svært nyttig fordi: 

 Du finner konkret informasjon om bestilling og håndtering av tilganger for dine 
ansatte og mulige feilkilder. Kurset skal gi økt forståelse for ny tilgangsløsning 

 Kurset synliggjør oppgaver og ansvar leder har knyttet til DIPS og tilgangsstyring 

 Kurset kan benyttes som oppslagsverk både før, under og etter innføring dersom 
du har spørsmål vedrørende tilgangsstyring 

Kurset finner du i Læringsportalen ved å søke i «Kurskatalogen» på «Automatisk 
tilgangsstyring i DIPS for ledere». 

 

mailto:ehelse.dips@sykehuset-innlandet.no
mailto:ehelse.dips@sykehuset-innlandet.no
http://ek.sihf.no/docs/pub/dok44320.pdf
http://ek.sihf.no/docs/pub/dok17073.pdf
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/innlandet_
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2

