
 

 
Regional EPJ – spørsmål og svar 
Regional standard av EPJ innføres på Sørlandet Sykehus 5.mai 2018. 

Opplæringsmateriell er samlet på Sørlandet Sykehus intranett under «Regional EPJ». Du finner 
også informasjon på Helse Sør-Øst sine nettsider. I dette dokumentet finner du ofte stilte spørsmål 
og svar.  

Klikk på «lenken til standardiseringsområdet» i tabellen under for å navigere til ofte stilte spørsmål 

om det aktuelle området. Du kan også scrolle nedover i dokumentet. 

 Lenker til de ulike standardiseringsområdene: 

 Nye tilganger 

 Nye dokumenttyper 

 Nye og færre innkallingsbrev 

 Nye arbeidsgruppenavn 

 Nye valg i nedtrekksmenyer 

 Adresseregister 

 Nye organisasjonsnavn 

 Annen relevant informasjon 

 

 

Blir det endringer i brukernavn og passord? 

Ja. Ditt brukernavn og passord i DIPS blir det samme som det du bruker for å logge deg 
på PC-en. Når du bytter passord på PC-en vil det samme passordet gjelde også for DIPS.  

 

 
Jeg får ikke logget meg på DIPS – hva gjør jeg? 

Sjekk først at du bruker riktig brukernavn og passord. Kommer du fortsatt ikke inn, eller 
har du glemt brukernavn/passord, kontakt brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 
53 30. Les mer om endringer i pålogging og tilganger på intranett.  

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/Forside.aspx
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/sshf_
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Tilganger.aspx


 

 

Hvordan får jeg tilgang til oppgradert versjon av DIPS etter standardiseringen?  

For å få tilgang til ny DIPS versjon etter oppgraderingen 5.mai, bør du gjøre ett av 

følgende: 

 Starte PC på nytt 

 «Oppdatere programmer» på 
skrivebordet 

 
  

  

 

 

Hvordan tildeles tilganger etter innføring av regional standard? 

Fra 5. mai 2018 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 det 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 som før innføring av 
automatisk tilgangsstyring. 
 

 

 
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 lese ut fra en stillingskode og kostnadssted 
hvilken DIPS-tilgang en ansatt trenger.  

For eksempel: 
 

Registrert i Personalportalen Tilgang i DIPS 

Lege KIR AVD SSA 
DIPS-tilgang tildeles automatisk: 

Standard legerolle på kirurgisk avdeling SSA 

Rådgiver, KPH ADM, Rådgiver 

DIPS-tilgang må bestilles manuelt: 

Automatikken klarer ikke å bestemme hvilken tilgang den ansatte 
har behov for da ulike rådgivere på Sørlandet sykehus kan ha ulike 
tjenstlige behov 

Full oversikt over hvilke ansatte som får automatisk tildelt tilgang, finner du på 
intranett under intranett og tilganger (lenken virker kun internt på sykehuset). 
 

 

 

 

 

Hvilke ansatte får ikke automatisk tilgang? 

Det er ikke mulig å tildele tilgang automatisk for samtlige ansatte, og tilgang må da i 
stedet tildeles manuelt. Dette skyldes at det ikke finnes et entydig regelsett for alle 
stillingskoder i Personalportalen for tildeling av tilgang til DIPS. F.eks. forstår ikke den 
automatiske løsningen hvilken standard DIPS-tilgang en rådgiver bør ha, da behovet for 
tilgang for en rådgiver vil variere på tvers av Sørlandet sykehus. 

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Tilganger.aspx


 

For ansatte med tjenstlig behov og 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 på intranett under overskriften intranett 
og tilganger (lenken virker kun internt på sykehuset). Alle spesialtilganger må også 
bestilles manuelt. 

 

 

 

Hvorfor automatisk tilgangsstyring? 

Automatisk tilgangsstyring er viktig for å holde kontroll på ansattes tilgang til 
helseopplysninger, og for å følge gjeldende lover og myndighetskrav. Det er også en 
gevinst fordi mange nå vil oppleve å få raskere tilgang som nyansatt på sykehuset. 

 

 
Hva betyr standard tilgangsrolle i DIPS?  

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

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 mm. 

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

  

Får jeg andre tilganger enn før? 

Du skal ha tilstrekkelig tilganger basert på ditt tjenstlige behov. Tilgangene er imidlertid 
nå standardisert per rolle og kan derfor oppleves noe forskjellig. Har du ikke de samme 
tilgangene som tidligere kan årsaken være at du før hadde flere tilganger enn det 
som var riktig i forhold til din stilling, eller at eventuelle spesialbehov ikke er fanget 
opp. Har du flere arbeidsforhold må alle disse registreres i Personalportalen for å få 
riktige tilganger.  

 

 

 
Blir det endring i brukerrollene? 

De to viktigste endringene i brukerroller er: 

 Leger innlemmet i vaktordning får egen vaktrolle med utvidet tilgang som skal 
brukes på vakt 

 Skanningsrollen utgår. Tilgang til skanning vil i stedet ligge i rollen Kontor 

 

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Tilganger.aspx
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Tilganger.aspx


 

 

Jeg har ikke de tilgangene jeg trenger – hva gjør jeg?  

Løsningen for automatisk tilgangsstyring henter data fra Personalportalen. Be derfor 
din leder sjekke at følgende feilkilder (i Personalportalen) knyttet til DIPS-tilgang er 
utelukket, før sak meldes til Sykehuspartner: 

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

 Du er knyttet til feil kostnadssted 

 Fødselsnummeret ditt er ikke registrert i Helsepersonellregisteret 

 Du har en stillingskode som ikke gir automatisk tilgang i DIPS 
 

Det er også mulig at du har en stillingskode i Personalportalen som ikke fører til korrekt 
DIPS-tilgang. Eksempelvis: En ansatt har stillingskode «sykepleier» i Personalportalen, 
men har behov for DIPS-tilgang som kontor. Tilgang må da bestilles manuelt i Min 
Sykehuspartner. 

Dersom alle opplysninger er riktig registrert i Personalportalen, men DIPS-tilganger 
fortsatt er feil, kontakt brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

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

 

 

Jeg opplever feil/mangler i DIPS knyttet til organisasjonstilhørighet, 
arbeidsgrupper, utskrift av dokumenter etc. – hva gjør jeg? 

Slike feil/mangler må meldes til brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

 

 

Kan jeg gi meg selv tilgang til pasientopplysninger?  

Ja, muligheten for å beslutte tilgang («grønt lys») til seg selv fortsetter. Muligheten til å 
bruke «blålysfunksjon» forsvinner.  

  
Jeg finner ikke profilene jeg har satt opp tidligere  

Alle lagrede innstillinger og visninger i skjermbilder må søkes opp på nytt etter 
oppstart. Se hurtigguide på intranett for hvordan dette gjøres (lenken virker kun internt 
på sykehuset).  

 

 

 
Når jeg går inn i DIPS er skjermbildene annerledes - hva har skjedd? 

Du må redigere og sette opp profilen din på nytt eller importere gammel profil. Se 
punktet over. 

  
Jeg pleier å logge på PC med fellesbruker – hvilket brukernavn bruker jeg for 
innlogging i DIPS? 

Dersom en fellesbruker er logget på PC, må du overskrive det brukernavnet som 
foreslås i DIPS for pålogging med ditt eget brukernavn. Ditt brukernavn i DIPS kan nå 
være endret til din SIKT-bruker (det brukernavnet du logger på PC med når du ikke 
bruker fellesbruker). Dersom du ikke vet hva dette brukernavnet er, ta kontakt med 
brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/Opplæring.aspx


 

 

 

 
Jeg finner ikke de dokumenttypene jeg er vant til å bruke 

Vi får felles dokumenttyper i Helse Sør-Øst. En del gamle dokumenttyper blir satt ut av 
bruk, noen får nytt navn og enkelte er helt nye. Under overskriften «Nye 
dokumenttyper» på intranett og opplæring finner du oversikt over gamle vs. nye 

dokumenttyper og blanketter, samt faggruppespesifikke dokumenter (lenken virker 
kun internt på sykehuset). Du vil også finne et regneark der du kan søke opp hva 
gammel dokumenttype nå heter, eller hva den er erstattet med. 

 

 

 
Hvor er innholdet i dokumentene blitt av?  

Det blir felles dokumenttyper for somatikk og psykiatri. Dette betyr at:  

 De fleste dokumentene er tilpasset felles bruk mellom somatikk og psykiatri  

 Tekst fra tidligere dokumenter er gjort om til fraser 

 For å få samme innhold i dokumentet som før, setter du inn riktig frase på rett 
sted i dokumentet (F8) 
 

Ny fremgangsmåte: 

 Opprett et journalnotat 

 Velg hurtigtast F8 

 Søk opp og sett inn frasen eks: J_POLINNKOMST 
 

Hver avdeling/seksjon/post har ansvar for å skrive ut en oversikt over sine 
avdelingsfraser og ha denne lett tilgjengelig. Oversikt over hvem som er fraseansvarlig 
på din avdeling finner du på intranettsidene. Ta kontakt med fraseansvarlig ved 
spørsmål. Under overskriften «Dokumenttyper» på intranett finner du oversikt over 
fraser og frasekoder, samt informasjon om hvordan du bruker fraser i journalen.  

 

 
Hvilke andre konkrete endringer blir det for dokumenttyper? 

 Dokumentnavn som ender med (…) indikerer at informasjon kan føyes til ved å 
legge til tekst i dokumentnavnet. F.eks. kan dokumenttypen «Journalnotat…» 
se slik ut etter at tekst har erstattet de tre prikkene: «Journalnotat 
medisinvurdering». Ikke fjern dokumentbetegnelsen da dette vanskeliggjør 
gjenfinning av dokumenter i journal. 
 

Andre viktige endringer er: 

 (bl) etter dokumentnavn betyr at dokumentet er en blankett. Tidligere stod det 
BL foran dokumentnavnet 

 Flere dokumenter har fått (edi) i betegnelsen, etter dokumentnavnet. Disse 
kan sendes til elektroniske mottakere  

 For enkelte faggrupper blir dokumentene merket med f.eks. ERG, FYS, KEF etc.  
 

  

Jeg får ikke skannet dokumenter som tidligere – hva gjør jeg? 

Det er satt på sperre slik at skanning av dokumenter kun kan gjøres til dokumenttyper 
det er ment å skanne til. Disse dokumenttypene er merket med (sk) etter 
dokumentbetegnelsen. Det er mulig å legge til spesifikasjon i dokumentbetegnelse på 
dokumenttyper som kan skannes.  

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/Opplaering.aspx
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Dokumenttyper.aspx


 

 

Blir navn på gamle dokumenter borte?  

Noen dokumenttyper får nye navn, men historikken på gamle dokumenter beholdes. 
Ved journalsøk i DIPS, under «Alle journaldokumenter», bør du ha kolonnene 
«dokumenttype» og «betegnelse» ved siden av hverandre. De gamle navnene ligger da 
under «betegnelse». 

 
 
 

 

 
Kan jeg ha personlige fraser? 

Personlige fraser kan du fortsatt ha. Dette blir ikke endret. 

 

 

 
Hva er nytt med hensyn til innkallingsbrev? 

Antall venteliste- og innkallingsbrev er redusert. Dagens brev blir fjernet og erstattet 
med nye standardiserte maler. Brevmalene vil fra nå av være like på tvers av 
helseforetak i Helse Sør-Øst. Fellesfraser eller avdelingsfraser benyttes for å tilpasse 
brev til den enkelte pasient. Les mer om hvordan man skal benytte de nye brevmalene 
på intranett under overskriften «Ventelistebrev» (lenken virker kun internt på 
sykehuset). Her finner du også oversikt over fellesfraser. 
 

 

 

Hvorfor får vi nye arbeidsgruppenavn? 

Navn på alle arbeidsgrupper endres til standardiserte navn. Samtidig har vi også ryddet 
i ubrukte arbeidsgrupper. Dette skal sikre riktigere sending og mottak av informasjon, 
og bidra til økt pasientsikkerhet ved at oppgaver ikke sendes til arbeidsgrupper som 
ikke blir overvåket/ikke er i bruk.  

 

 

Jeg finner ikke arbeidsgruppene jeg er vant med å bruke 

Alle arbeidsgrupper har fått nye navn i tråd med den regionale standarden. Sjekk 
oversikten over nye og gamle arbeidsgruppenavn under overskriften «Arbeidsgrupper» 
på intranett (lenken virker kun internt på sykehuset).  

Finner du fortsatt ikke arbeidsgruppene dine i DIPS, kan dette henge sammen med 
manglende tilganger eller at ditt behov ikke er i tråd regional standard. Ta kontakt med 
leder eller brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. NB! Vær oppmerksom på 
at sekretærer ikke lenger skal ha private arbeidsgrupper. 

 

 

Hvorfor har jeg fått flere arbeidsgrupper? 

Noen vil oppleve å få tilgang til flere arbeidsgrupper enn det de er vant med. Dette 
skyldes at arbeidsgrupper tildeles automatisk på rollenivå. Alle med samme rolle på en 
avd./enhet får de samme arbeidsgruppene. Det er derfor viktig at du vet hvilke arbeids-
grupper du har ansvar for å følge opp, uavhengig av hvilke du nå har fått tilgang til.  

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Ventelistebrev.aspx
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Arbeidsgrupper.aspx


 

 

Hva skjer med fellesarbeidsgruppene for SPL Dok? 

Fellesarbeidsgruppene for SPL Dok endrer navn til «Pleier». 

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.  

 

 
Hva er viktig å vite om private arbeidsgrupper? 

 Det er kun du selv som ser innholdet i din private arbeidsgruppe 

 Du har ansvar for å rydde arbeidsgruppen ikke utførte oppgaver daglig 

 Oppgaver som er sendt feil til deg skal overføres tilbake til avsender 
umiddelbart, med beskjed om at den er feilsendt 

 Oppgaver som blir liggende usett eller ikke utført kan utgjøre en risiko for 
pasientsikkerheten 
 

 

 
Hva gjør jeg med den private arbeidsgruppen ved fravær? 

Ved planlagt fravær over 5 dager (inkl. helg) må du gi tilgang til din arbeidsgruppe til en 
kollega for å sikre at oppgaver blir ivaretatt. Se hurtigguide under overskriften 
«Hurtigguider og prosedyrer» på intranett for hvordan du gjør dette. Har du gitt noen 
tilgang til din private arbeidsgruppe, må du etter 5. mai gjøre dette på nytt.  

 

 
Hva skjer med oppgaver som ligger i private arbeidsgrupper når jeg slutter? 

Privat arbeidsgruppe settes ut av bruk 48 timer etter registrert sluttdato i 
Personalportalen. Du må derfor rydde privat arbeidsgruppe før dette da du etter 48 
timer ikke lenger har tilgang til arbeidsgruppen. Eventuelle oppgaver som blir liggende 
igjen overføres til arbeidsgruppen «Xrydde» som håndteres av Kontor. 

 

 

 
Jeg finner ikke alle takstene jeg er vant til å legge inn. Hva gjør jeg? 

Alle takstene er nå standardisert i henhold til poliklinikkforskriften. Det betyr at vi ikke 
lenger skal ta betalt for krykker, fatler, spiraler og liknende. Det er de takstene vi ikke 
har lov til å kreve betalt for, som er fjernet fra DIPS.  Se intranett for mer info.  
 

 

 
Hva blir de største endringene i nedtrekksmenyer? 
 
De største endringene i nedtrekksmenyer kommer på: 

 Prioritetskoder 
 
Se intranett under tittelen systemoppsett, nedstrekksmenyer og kodeverk for mer 
informasjon om andre endringer som kommer. 

 

 

 
Hva blir endringene for prioriteringskoder? 
 
De viktigste endringene i prioritetskoder er vist i tabellen under. For fullstendig 
oversikt, se intranett under overskriften «Nedtrekksmenyer ». 
 

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Opplringsmateriell/Forms/prkategori.aspx
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Nedtrekksmenyer.aspx
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Nedtrekksmenyer.aspx
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Nedtrekksmenyer.aspx


 

Gammel kode Ny kode 

1. Innen 1 uke 0.   Innen 1 uke 

2. Innen 2 uker 01. Innen 2 uker 

3 uker 02. Innen 3 uker 

4 uker 03. Innen 4 uker 

Innen 01 måned 03. Innen 4 uker 

5 uker 04. Innen 5 uker 

6 uker 05. Innen 6 uker 

7 uker 05. Innen 6 uker 

8 uker 06. Innen 2 måneder 

Innen 02 måneder 06. Innen 2 måneder 

Innen 9 uker 06. Innen 2 måneder 

10 Uker 06. Innen 2 måneder 

Innen 10 uker 06. Innen 2 måneder 

12 uker 07. Innen 3 måneder 

13 uker 07. Innen 3 måneder 

 

 

 

 
Hva blir endringene for hjelpenummer? 
 

 Hjelpenummer vises nå med +40 i månedstallet. Tidligere har det stått stjerne: 

 
 

 

 
Blir rekvirentkoden min endret? 
 
Din rekvirentkode og ressurskode (timebok) blir lik brukernavnet du bruker for å logge 
deg på PC-en med. På intranett under tilganger har vi laget en liste over dem som har 
fått nye brukernavn.  
 

 

 
Hvorfor innføres felles adresseregister for eksterne rekvirenter? 

Når regional standard innføres blir Sørlandet sykehus koblet opp mot Norsk Helsenetts 
adresseregister. I den forbindelse er det ryddet i gamle adresser og vi får en jevnlig 
oppdatering av databasen over eksterne mottakere. 

 

 
Hva er Norsk Helsenetts adresseregister? 

Norsk Helsenetts adresseregister (NHN) er et felles nasjonalt register for lik adressering 
ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post. All 
informasjon i NHN-adresseregister blir tilgjengelig i DIPS som eksterne rekvirenter. 
Eksterne rekvirenter er ansvarlige for å holde informasjonen om seg selv oppdatert i 
NHN-adresseregister. 
 

 

 
Tips til rekvirentsøk 

For raskere søk:  
Bruk hurtigtast F3 i alle skjermbilder hvor det gjøres rekvirentsøk.  
Tast F3  skriv inn etternavn  klikk Enter  

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Tilganger.aspx


 

 

 

Hvordan søke opp og sende informasjon til rekvirenter i 
primærhelsetjenesten? 

Til fastleger/legekontor adresseres det til person (Lege) på legekontor. Med 
oppdatering fra NHN-adresseregister, vil leger ved legekontor være oppdatert med 
riktige leger. Vi vil også merke at samme person kan ha flere arbeidsforhold i en 
periode. Derfor må du passe på at du velger riktig person fra riktig organisasjon 
(legekontor).  

Tjenesteadresser til kommunehelsetjenesten er som i dag. Du skal fortsette å bruke 
Legetjeneste og sykepleiertjeneste. Forskjellen er at alle kommuner i Norge er lest inn, 
slik at søk på tjeneste gir flere treff.  

Les mer under overskriften Felles adresseregister og eksterne rekvirenter» på intranett. 

 

 

 
Jeg får feilmelding i oversikt over mottakere når jeg skal sende 
epikrisemelding 

Mest sannsynlig er det fordi mottaker (fastlege, henviser) ikke lengre er registrert med 
denne adressen i Norsk Helsenetts adresseregister. Velg «Ny» og søk opp mottaker på 
nytt. Sørg for at F5 er oppdatert med gyldig fastlege. 

 

 
Hva gjør jeg ved ønske om registrering av rekvirenter som ikke er 
personrekvirenter? 

Du bestiller ny rekvirent som før ved å sende sak til Sykehuspartner.  

 

 

Blir det endringer i organisasjonsnavn på Sørlandet sykehus? 
 
Det blir nye kortnavn for de fleste avdelinger og seksjoner og lik oppbygging av navn på 
Sørlandet sykehus. Alle behandlingssteder endres til geografisk sted (arbeidssted). Du 
finner eksempel på endringer på intranett under overskriften «Nye 
organisasjonsnavn». 
 

 

 
Hvordan går vi frem ved ønske om endring i regional standard? 
 
Et ønske om endring i regional standard meldes av avdelingssjef som godkjenner 
ønsket om endring lokalt. Send epost til kontakt.ikt@sshf.no. 
 

 

 
Hvorfor standardiserer vi oppsettet i DIPS? 
 
DIPS brukes i dag som journalsystem ved alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, men den 
faktiske bruken og oppsettet i DIPS er forskjellig fra foretak til foretak. Pasienter som 
har vært på flere sykehus har derfor flere journaler som kun er tilgjengelig lokalt per 
helseforetak. 
 
Prosjekt Regional EPJ Sørlandet sykehus legger grunnlaget for å få på plass én felles 
pasientjournal på tvers av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Før pasientjournalene i 
Helse Sør-Øst kan deles i én regional løsning, må Sørlandet sykehus og de andre 
helseforetakene i regionen tilpasse DIPS til en regional standard.  

https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Eksternerekvirenter.aspx
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/TemaSide-Organisasjonsnavn.aspx
mailto:kontakt.ikt@sshf.no


 

 Hvor kan jeg få hjelp i forbindelse med innføringen? 
 
DIPS vil være i lesemodus ca. fra kl. 08.30 til ca. kl. 23.00 lørdag 5.mai. Sørlandet 
sykehus’ ordinære Manuelle rutiner ved nedetid i DIPS 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 dine spørsmål, 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 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. 
 

Merk at når feil er rettet må du logge deg inn og ut av DIPS før du kan kontrollere at 
saken er løst. 

Informasjon om prosjektet er samlet under Regional EPJ på Sørlandet sykehus sitt 
intranett, samt på Helse Sør-Øst sine nettsider. Her finner du opplæringsmateriell, 
oversikter over de viktigste endringene (før og nå), hurtigguider og annen relevant 
informasjon. Følg også med på forsiden av intranett den aktuelle innføringshelgen og 
påfølgende uke. 
 

  

 

http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok39017.pdf
https://sshf.fisp.no/teams/EPJStandardisering/Sider/Forside.aspx
http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/sshf_
https://sshf.fisp.no/teams/Intranett2/SitePages/Hovedsiden.aspx

