
Arbeidsgrupper 



Kjenne til: 

• Nye arbeidsgruppenavn 

• Ny flyt for henvisninger 

• Nye oppgavetyper 

• Ny flyt for manglende applikasjonskvitteringer 

 

 

 

 

Målsetting 



• Standardiserte navn og tilganger til arbeidsgrupper 

• Nye enhetlige navn på fellesarbeidsgrupper 

• Ny oppbygning av navn på private arbeidsgrupper 

• Automatisk tilgang til arbeidsgrupper basert på rolle 

• Enhetlig oppsett av arbeidsflyt i DIPS 

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

 

 

 

 

Hva er de største endringene? 



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

 

• De fleste 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 seksjonsspesifikke arbeidsgrupper 

til de som er ansatt på kostnadssted som er på avdelingsnivå 
(for eksempel MED leger) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og roller 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og roller 

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

• Eksempel: 

– Kontorpersonell på ARA får automatisk tildelt 
alle arbeidsgrupper av typen «Kontor» som 
er knyttet til avdelingen 

• Prinsippet på SSHF er at man har felles 
ansvar for oppfølging av de 
fellesarbeidsgruppene man har tilgang til 

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

 



• 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 (sengepost): 
– PLO, pleie 

• Fysioterapeut / Ergoterapeut / Sosionom: 
– Henvisning, tverrfaglig 

Arbeidsgruppetyper og roller 



• Regional standard består av 29 ulike arbeidsgruppetyper 

– F.eks. Henvisning, Kontor, Kreftmelding, Tilsyn, 
Behandlingsmøte etc. 

 

• Arbeidsgrupper navngis ut fra avdeling og type oppgave: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper og navngiving 

AVDELING  
(Obligatorisk) 

Lokalisering Evt. fag etc. 
(Valgfritt) 
 

Arbeidsgruppetype 
(Obligatorisk) 

MED SSK Urologi Henvisning 

PSA SSK Tilsyn 

ORT SSA  Avvist BKM 



Arbeidsgruppenavn 

Gammelt navn Nytt navn 

AFR Legesekretær-SSKo AFR SSKo Kontor 

Gastropoliklinikk sykepleier-SSA MED SSA Gastropoliklinikk Pleier 

Oppg. avsl. bruker BAR-SSA BUA SSA Xrydde 

PLO MED SSF  MED SSF PLO 

Postboks Medisinsk avd SSK MED SSK Postboks Kontor 

Svar ØYE Øye-SSA ØYE SSA Svar inneliggende 

Eksempler på gamle og nye arbeidsgruppenavn 



Enhetlig oppsett av arbeidsflyt i DIPS 

• Alle eksterne og interne henvisninger vil gå til en 
arbeidsgruppe for henvisninger. F.eks.: 

– MED SSK Lunge Henvisning 

– PSA SSK Post 71 Henvisning 

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

• Ø-hjelpshenvisninger vil fremdeles gå til 
kontorarbeidsgrupper (Postboks) 

 



Arbeidsgrupper - Pleiepersonell  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Arbeidsgrupper knyttet til pleiere er i stor grad videreført ut fra 
dagens praksis 

• Pleiere på poliklinikk vil som i dag få private arbeidsgrupper 

• Pleiere på Post vil få videreført sine felles arbeidsgrupper 

• Pleiere med flere roller, både på post og poliklinikk, vil ha privat 
arbeidsgruppe ut fra poliklinikkrollen  
 

 



Arbeidsgrupper - Kontor  

• Ved oppstart vil alle bli tildelt en standard felles 
arbeidsgruppe for kontor 
– Denne vil hete: Avdeling + (LOK) + Kontor, som for eksempel 

• AFR Kontor 
• KIR SSA Kontor 
• ORT SSK Kontor 

 

• En avdeling kan ha flere arbeidsgrupper for kontor 
 

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



Endre standard arbeidsgruppe 

Hvordan endre standard 
arbeidsgruppe? 

1. Opprett nytt dokument 

2. Velg «Avansert» nede til 
høyre 

3. Velg ny «Aktiv 
arbeidsgruppe» 

4. Klikk «OK» 

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 

 

• Arbeidsflytansvarlige/kontorfaglige har som hovedregel 
ansvar for rydding av arbeidsgruppa Xrydde 

 



Kontor – Avvist BKM 

• Behandlerkravmeldinger legger seg nå i egen 
arbeidsgruppe som heter AVD + Lok +  Avvist BKM 



• Applikasjonskvitteringer vil nå gå i en automatisk flyt til 
kontorarbeidsgruppe på avdelingen 

•  Nye oppgavetyper 
• Meldinger feilet hos mottaker i MB 

• Meldinger ikke kvittert av mottaker i MB 
(MB = Message broker) 

 

• Melding feilet hos mottaker i MB betyr at mottaker har 
kvittert negativt, meldingen har ikke kommet frem. Samme 
håndtering som nå (Negativ applikasjonskvittering fra MB)  

 

• Melding ikke kvittert av mottaker i MB, har man tidligere 
funnet frem til på rapport S-1017081 

 http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok23410.pdf (Oppdateres 5 Mai) 

 
 

 

Applikasjonskvitteringer 

http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok23410.pdf


Applikasjonskvitteringer 

• Nå kommer også «Meldinger feilet hos mottaker i 
MB» og «Meldinger ikke kvittert av mottaker i MB» 
knyttet til PLO dokumenter 

 

• Følge opp disse via korrespondanselogg  

 

• Korrespondanselogg gir oversikt over alle 
elektroniske meldinger knyttet til pasienten 

 

 

 



Private arbeidsgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Private arbeidsgrupper får ny oppbygning  
       Etternavn + Fornavn + brukernavn 
 
• NB! Kun brukernavn 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 



Fravær - privat arbeidsgruppe 

• 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 

• 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 over ikke utførte oppgaver i både felles 

og  privat arbeidsgruppe 
 Prosedyre: Tilgang til egen/privat arbeidsgruppe i DIPS (dokumentet er kun tilgjengelig internt) 

http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok12219.pdf
http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok12219.pdf
http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok12219.pdf

