
Nye tilganger 



Målet med presentasjonen 

Kjenne til: 

• Bakgrunnen for automatisk tilgangsstyring  

• Hvilke konsekvenser innføring av automatisk tilgangsstyring i 
DIPS har for Sørlandet sykehus  

• Automatisk tilgangsstyring dekker ikke alle behov  

• Pasientdata blir tilgjengelig på tvers av somatikk og psykiatri 

• Hvilke endringer det medfører for de ulike fag-/yrkesgruppene 

• Hva som er nødvendig for korrekte tilganger i DIPS 

 
 



 
Bakgrunn for automatisk tilgangsstyring 

 
 
Automatisk, standardisert tilgangsstyring er viktig:  

• For å følge gjeldene lovverk og krav 
• For å holde kontroll på de ansattes tilgang til 

helseopplysninger 
 
En revisjon av alle regionssykehusene i Norge i 2014 viste at:   

• Ansatte i helseforetakene har tilgang til helseopplysninger 
utover tjenstlige behov 

• Helseforetakene har ingen systematisk kontroll og 
oppfølging av ansattes tilganger 

  



Viktige prinsipper 

Viktig:  

• Prinsippet for tildeling av tilganger er at man skal ha et 
forutsigbart og tjenstlig behov  

• Man mister ikke tilgang, men har man ikke et forutsigbart 
og tjenstlig behov, må man begrunne tilgangen ved bruk av 
«Grønnlys» 

 

 
 

 
 



Tilgangen er begrunnet i helsehjelp til 
pasienten 

• Helsepersonelloven § 21 a »Forbud mot urettmessig 
tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger»: 

Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne 
seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at 
det er begrunnet i helsehjelp til pasienten 
 

• Betyr at selv om man har tilgang på tvers av somatikk og 
psykiatri så skal man kun lese informasjon på tvers når det er 
nødvendig for behandlingen 

 
 



Grønnlys 

• Grønnlys brukes for å begrunne hvorfor man gir seg selv 
tilgang til pasientopplysninger man ikke har automatisk 
tilgang til 
• Er en god beskyttelse, både for pasient og behandler 

• Bruk av grønnlys begrenses så mye det er mulig, samtidig som 
man holder seg innenfor prinsippet om forutsigbart tjenstlig 
behov 
• Beslutningsmal «Dokumenter i arbeidsflyt» er endret til «Oppgaver i 

arbeidsflyt» 

• Ansatte med spesielle forutsigbare tjenstlige behov har fått utvidet 
organisasjonstilgang 

• Ansatte som dag har for vide tilganger i en rolle har fått to roller, slik at 
de fremdeles slipper å bruke grønnlys ved at de bytter roller 

 
 



Hvordan automatiseres tilgangene? 

• Tilgang til pasientdata gis ut i fra hvor den enkelte er ansatt, 
dvs. at stillingskode og kostnadssted i Personalportalen 
utløser tilgangsrolle med standard funksjoner for den enkelte 
faggruppe  
• Kostnadssted 282702 = AIO SSA/Anestesi Intensiv Operasjon SSA 

• Stillingskode 2070 = Intensiv sykepleier 

• 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 og rådgiver 

 
 



Overordnede prinsipper – kontor/merkantil 

Kontorfaglig personell får: 
• Tilgang til pasienter på den 

avdelingen de er ansatt på, gjennom 
hele pasientforløpet 

• Venteliste, oppmøteliste og 
sengepostliste 

• Tilgang til felles arbeidsgrupper 
tilknyttet kontorfaglige oppgaver for 
avdelingen 

• Skrivetilgang til brev og 
kontorrelaterte dokumenter 

• Lesetilgang til journal (somatikk eller 
psykisk helse) 

• Kontor får ikke privat arbeidsgruppe 
eller egen forfatterkode 



Overordnede prinsipper – lege 

 
 

Leger får: 
• Tilgang til pasienter på avdelingen de er 

ansatt på og eventuelt samarbeidende 
avdelinger, inkludert underliggende 
seksjoner, sengeposter og poliklinikker 

• Leger i vaktordning får egen vaktrolle i tillegg 
til fagfeltrolle 

• Privat arbeidsgruppe 
• Timebok 
• Tilgang til felles arbeidsgrupper tilknyttet 

avdelingen og leges ansvarsområder 
• Skrivetilgang til legedokumenter 
• Anestesileger får nå to roller, en 

avdelingsrolle og en operasjonsrolle 
• Lesetilgang til journal på tvers av somatikk 

og psykisk helse 
• Blålysfunksjon opphører, grønnlys overtar 

 
 



Overordnede prinsipper – sykepleier 

 
 

Sykepleiere får: 
• Tilgang til pasienter på den 

sengeposten eller poliklinikken de 
er ansatt på 

• Tilgang til felles arbeidsgrupper 
tilknyttet sengeposten eller 
poliklinikken 

• Skrivetilgang til 
sykepleiedokumenter/ 
behandlingsplan 

• Lesetilgang til 
sykepleiedokumenter/ 
behandlingsplan og epikriser/ 
sammenfatninger på tvers av 
somatikk og psykisk helse 



Brukerroller 

• Alle DIPS-brukere har minst en 
brukerrolle  som tilgangen er knyttet til, 
f.eks. en legerolle 

• En bruker kan ha flere brukerroller med 
ulik tilgang, men brukeren kan kun 
være pålogget med en brukerrolle om 
gangen 

• Brukerrolle velges ved innlogging 

 

 



Hvordan gis tilgang til ekstravakter? 

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

• Registrering av ekstravakt i GAT gir automatisk tilgang for det 
tidsrommet vedkommende har vakt ved sengeposten 
• DIPS-tilgangen 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, tar det opptil 
20  minutter før tilgang er tildelt 

• VIKTIG! Alle ajourholdere må ha tilgang til GAT og ha          
gjennomgått e-læringskurs på Læringsportalen 
• Leder må sørge for å melde ajourholdere inn til Sykehuspartner, slik at 

registrering av vakt kan skje på kveld, helligdager og i helg 

 
 



Feil i DIPS-tilgangen? 

• 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 

Sykehuspartner på 32 23 53 30  

• Sykehuspartner kan ikke gi tilganger utover standard 

• Dersom din leder ber om tilganger utover standard må dette 

meldes til Sykehuspartner. Klinisk IKT vurderer om tilgang kan 

gis 

Har du mangelfull DIPS-tilgang? 

• Benytt "Grønnlys" til tilgangen er rettet   

 


