
Organisasjonsoppsett 



Målsetting 

Kjenne til: 

• Endringer i kort- og langtnavn på avdelinger/enheter 

• Nye arbeidssteder og lokalisasjoner i psykiatrien 

• At det ikke lenger er mulig med opprettelse av indirekte 
kontakt via timebok 

 

 

 

 



Hva er de største endringene? 

• Det er få endringer for den enkelte 

• Nye kortnavn for seksjoner, noen nye kortnavn for avdelinger 

• Formelt navn legges inn på avdeling og seksjon 

• Utgåtte enheter får endret tegnsetting i navnet 

• Psykiatrien får nye arbeidssteder 

• Psykiatrien får nye seksjoner (for innleggelse) 

• Ved registrering av henvisning må man velge lokalisering  
(har blitt obligatorisk felt) 

• Studenter vil bli registrert på aktuell enhet med egne 
stillingskoder (i stedet for i en felles studentenhet) 

 



Navnsetting i DIPS 

Langtnavn  
• Langtnavn fremkommer i registreringsbilder (versjon av det formelle navnet) 

Eks.: «Dialyse SSF», «Psykosomatikk og traumer» 
 

Formelt navn 
• Formelt navn er navn på enheter som fremkommer i utgående korrespondanse (ligger i et 

merknadsfelt i DIPS) 
Eks.: «Dialyseenheten i Flekkefjord», «Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer» 
 

Kortnavn 
• «Kodet» identifisering av en organisasjonsenhet 
         Eks.: MED, KIR, OPR, VHA 
 

Utgåtte enheter 
• Har tidligere hatt $-tegn. Nå vil det stå «åå foran og (utg.) bak langtnavn og «åå» foran 

kortnavnet.  
 Eks.: «ååVHA-K» 
 «ååPasienthotell SSK(utg.)» 

 
 
 



Avdelinger med nytt kortnavn 

• BAR = BUA 

• ABUP = BUP 

• SPST = SPT 

• PSY = PSA 

• DPSA = DAA 

• DPSL = DLI 

• DPSS = DSO 

• DPST = DST 

 
 

 

 

 

 

 



Navnsetting i DIPS - eksempel 

 

 

 

 

 

Kortnavn Langtnavn 



Henvisning – felt for lokalisering 

• Ved registrering av henvisning må man velge lokalisering 
(Arendal, Flekkefjord, Kristiansand). Feltet blir obligatorisk (gult) 

 

 

 

 

 

 



For deg i psykiatrien 

• Du må velge mellom flere nye lokaliseringer, avhengig av 
hvilken avdeling du jobber på. Dette er de nye (i tillegg til 
Arendal, Flekkefjord og Kristiansand):  
Bjorbekk, Byglandsfjord, Tvedestrand, Grimstad, Farsund, Kvinesdal, 
Solvang, Strømme, Mandal 

• Pasienter med kontakter fra 1.1.2017 kan være knyttet til 
nytt arbeidssted 

• Ved vurdering av henvisning i psykiatrien blir det 
obligatorisk å fylle ut feltet seksjon 

 

 

 

 

 



Indirekte kontakt fra timebok 





Organisasjonsoppsett – for ledere 

• Ledere: For å få tilgang i DIPS må den ansatte være registrert i 
Personalportalen 

• Noen avdelinger må bestille utvidet tilgang for noen av sine ansatte 

• Hva som kan bestilles i tillegg blir tilgjengelig på Min sykehuspartner 

• Ledere får automatisk en begrenset lederrolle. Dersom leder også jobber klinisk må 
tilleggsrolle bestilles i Min Sykehuspartner (som før) 

• e-Læringskurs: «Automatisk tilgangsstyring i DIPS og leders oppgaver» 

• Organisasjonsendringer i framtiden: 

• Alle organisasjonsendringer skal meldes klinikkledelsen, hver klinikk skal ha en dedikert 
kontaktperson 

• Endringer må planlegges i godt tid 

• Det opprettes en forvaltningsgruppe ved Sørlandet sykehus som skal bistå ved 
organisasjonsendringer: Organisasjons- og tilgangsforvaltning (IaM) 

• E-post: iam-forvaltning@sshf.no 

 
 
 
 


