
Én pasientjournal   i Helse Sør-Øst 
- tryggere, enklere, raskere 

 Nye organisasjonsnavn 
 – Opplæring i regional elektronisk       
pasientjournal for ansatte ved Sunnaas sykehus 

 

 



Nye organisasjonsnavn 

• Hva er de største endringene? 
o Organisasjonsoppsettet i DIPS er utarbeidet for best mulig 

arbeidsflyt og avviker fra organisasjonsoppsettet på 
Sunnaas sykehus. 

 

• Hva betyr endringene? 
o Nye rutiner for interne henvisninger. 

• KFL, BEV, URO. 

• Innleggelser/konsultasjoner. 

 

 

 

 



Nye organisasjonsnavn 
Endringer i organisasjonsoppsett på avdeling i DIPS 

• Det er gjort mindre navneendringer på avdelingsnivå i 
DIPS.   
o Avdeling er i henhold til regional standard flyttet bakerst i 

avdelingsnavnet (se tabell neste side).  

 
• Det er opprettet to nye avdelinger: 

o GAT -  er opprettet for tilgangsstyring primært for ekstravakter og 
leger. 

o MST (Med. støttefunksjonavdeling) -  er opprettet for 
tilgangsstyring til ansatte i KFL, URO og BEV. 



Nye organisasjonsnavn  
Endringer i organisasjonsoppsett på avdeling i DIPS 



Nye organisasjonsnavn  
Endringer i organisasjonsoppsett på seksjon i DIPS 

• Det er opprettet et seksjonsnivå under hver avdeling. 
• Dette er kun et rapporteringsnivå.  



Nye organisasjonsnavn  
Endringer i organisasjonsoppsett på lokalisasjon/poliklinikk i DIPS 

Det er opprettet fire nye lokalisasjoner/poliklinikker i DIPS:  
• URO, BEV OG KFL  opprettet for tilgangsstyring.  

o Ansatte i disse poliklinikkene får tilgang til pasientdata via interne 

henvisninger i DIPS.  
• Oslo poliklinikk opprettet etter føringer for nasjonal 

rapportering.  



Nye organisasjonsnavn  
Endringer i organisasjonsoppsett på post i DIPS 

• Ingen endringer. 
  



For ledere: 

Endringer i organisasjonsoppsett 

 
• Alle endringer i organisasjonsoppsett må gå via 

Ekspertutvalget (via nivå 2-leder).  
 
• Se rutine i e-håndbok: Organisasjonsoppsett for 

Sunnaas sykehus HF. 
 

  



Oppsummering av de viktigste endringene ved Sunnaas 

Tema Hva endres for deg som ansatt? 

Nye tilganger og ny pålogging 

• Leder bestiller automatisk  oppretting og lukking via skjema i Personalportalen 
• Brukernavn og passord for DIPS blir det samme som å logge på pc 
• Tilganger for Forskningsavdelingen endres 
• Tilganger for ekstravakter, leger og sjelden poliklinisk behandling/konsultasjon: via GAT 

Nye dokumenttyper   • Du får nye dokumentnavn og færre dokumenttyper å forholde deg til 

Nye og færre innkallingsbrev  • Du tar i bruk faste maler og fraser ved utforming av brev til pasienten 

Nye arbeidsgruppenavn • Du opplever at enkelte arbeidsgrupper er fjernet og at noen har fått nye navn 

Ny visning i pasientjournal  • Du opplever enkelte, mindre endringer i hvordan pasientjournalen ser ut 

Nye valg i enkelte 
nedtrekksmenyer 

 • Du ser enkelte endringer i nedtrekksmenyer og har andre valg enn tidligere 

Felles adresseregister for 
eksterne rekvirenter 

• Du får flere rekvirenter å velge mellom i DIPS fordi Norsk Helsenetts adresseregister 
erstatter det lokale rekvirentregisteret   

• Du velger tjenestested og ikke person ved rekvirentsøk i spesialisthelsetjenesten 

Nye organisasjonsnavn • Du opplever at enkelte enheter har fått nye navn  

Ingen eller lite endring fra dagens prosess           Noe/begrenset endring                 Stor endring 



• DIPS veiledere 
o Kollegaer som har fått utvidet opplæring i endringene. 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 

 Her får du hjelp 

 

  
 

 

 

 

• Intranett Sunnaas sykehus 
(lenken virker kun internt) 

o Opplæringsmateriell                                                                                     
og lister over                                                                                         
endringer. 

• Internett Helse Sør-Øst 
o Les om endringene uten å 

være koblet på sykehusnettet. 

http://sunhfintranett/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=289&I=11697&mids=110a916
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Sider/Innføring-EPJ-Sunnaas.aspx
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Sider/Innføring-EPJ-Sunnaas.aspx
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Sider/Innføring-EPJ-Sunnaas.aspx
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Sider/Innføring-EPJ-Sunnaas.aspx


For pasientens skyld 

• Lørdag 29. oktober: Innføring av  

     regional standard på Sunnaas sykehus.  

 

• 2018: Alle helseforetakene i                                                            
Helse Sør-Øst har tatt i bruk regional                                     
standard av elektronisk pasientjournal. 

 

• 2018-2020: Sammenslåing av databaser (konsolidering). 

 

• 2020: Én pasientjournal i Helse Sør-Øst: 
o  Tryggere for pasienten 

o  Enklere for ansatte 

o  Raskere for alle 

 


