
 
 

Regional EPJ på 10 minutter – spørsmål og svar 
Regional standard av EPJ innføres på Sunnaas sykehus 29. oktober 2016. Les om de viktigste 
endringene og hva du gjør hvis du trenger hjelp.   
 

 

Blir det endringer i brukernavn/passord? 

Ja, brukernavn/passord i DIPS og på PCen (Windows) blir det samme. Du skal ikke lenger 
bruke din gamle innlogging i DIPS, men det brukernavnet/passordet som du i dag benytter 
for å logge deg på PCen (Windows). Bytter du passord på PCen vil det samme passordet 
gjelde også for DIPS.  
 

 

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

Sjekk først at du bruker riktig brukernavn og passord. Du skal bruke det samme 
brukernavnet/passordet i DIPS som du i dag bruker for å logge deg på PCen (Windows).  
Kommer du fortsatt ikke inn, eller har du glemt brukernavn/passord, kontakt brukerstøtte i 
Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. Noen få brukere har fått nytt brukernavn, og skal ha 
fått beskjed om det. Les mer om endringer i pålogging og tilganger. 
 

 

 

Hvordan får jeg tilgang til oppgradert versjon av DIPS etter standardiseringen?  
 
For å få tilgang til DIPS etter standardiseringen må du gjøre ett av følgende: 

o Logg deg av og på PCen.   
o Trykk på ikonet «Oppdatere programmer» som du finner på 

skrivebordet på PCen. 
Når du har gjort dette vil DIPS være tilgjengelig fra samme ikon på skrivebordet og i 
startmenyen som før. 
 

 

 

Hvordan gis tilganger ved innføring av regional EPJ? 

Ved innføring av regional standard av EPJ får vi automatisk tilgangsstyring. Det betyr at 
tilgang til pasientdata gis automatisk etter tjenstlige behov. Behovet defineres med 
opplysninger fra Personalportalen. Tilganger følger ansettelsesforhold og endres 
automatisk ved endringer eller opphør i stilling så lenge endringer registreres. 

 

 

Hvorfor automatisk tilgangsstyring? 

Automatisk, standardisert tilgangsstyring er viktig for å holde kontroll på de ansattes 
tilgang til helseopplysninger og for å følge gjeldene lovverk og krav. En revisjon av alle 
regionssykehusene i Norge i 2014 viste at ansatte i helseforetakene har tilgang til 
helseopplysninger utover tjenstlige behov og at helseforetakene har mangelfull kontroll og 
oppfølging av ansattes tilganger. 

http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Nye%20tilganger%20og%20ny%20p%c3%a5logging.pdf


 

 

Får jeg andre tilganger enn før? 

Du får de tilgangene du skal ha, basert på dine tjenstlige behov definert med opplysninger i 
Personalportalen. 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 stilling.  

Det er viktig at du ved bruk av GAT/turnusplanlegging legger inn data i tide. Automatisk 
tilgangsstyring henter data fra GAT og tar hensyn til når man jobber hvor. Har du flere 
arbeidsforhold må alle registreres for å få riktige tilganger. 

 

 

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

Sjekk med din nærmeste leder først. Tilgang til pasientdata gis automatisk etter tjenstlige 
behov og  defineres med opplysninger fra Personalportalen.  Står du oppført med riktige 
opplysninger i Personalportalen (kostnadssted og stillingskode), men mangler de 
tilgangene du trenger, kontakt brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

 

 

 

 

 

 

Jeg er leder og en av mine ansatte har ikke riktige tilganger – hva gjør jeg? 

Verktøyet for automatisk tilgangsstyring henter data fra Personalportalen (PAGA) og Norsk 
Helsenett sitt adresseregister over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH). Dataene i 
systemene må være i samsvar med organisasjonskartet. For at ansatte skal få riktige 
tilganger, må kostnadssted og stillingskode i PAGA være korrekt. Brukere kan miste 
tilganger dersom omorganisering gjennomføres uten at etablert prosess følges.  

Hvis en ansatt melder fra om feil i tilganger etter 29.10.16:  

• Sjekk at det står riktig kostnadssted og stillingskode i Personalportalen. En ansatt 
kan ha flere arbeidsforhold og da må alle registreres i PAGA for å få riktige 
automatiske tilganger. 

• Hvis alt ser riktig ut: kontakt brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

 

 

 
Manuelle tilganger 

Manuelle tilganger tildeles ansatte med oppgaver utenom vanlig rolle og tilhørende 
seksjon. En matrise for bestilling av tilganger er under utarbeidelse. Denne beskriver: 

• Hvilke stillingskoder gir automatisk tilgang.  
• Hva får man tilgang til. 
• Hvilke roller bør bestilles for ansatte som ikke inngår i automatisk tildeling av 

tilgang. 
 

 

 

Jeg opplever mangler/feil 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 tilgang til meg selv?  

Mulighet til å beslutte seg selv tilgang («grønnlys») er gitt til flere roller enn i den regionale 
standarden.  Har du ikke tilgang til «grønnlys», må du eventuelt få en kollega til å gi deg 
tilgang. 



 

 

 

Blir det endring i brukerrollene? 

Ved innføring av regional EPJ får vi nye standardnavn på brukerroller. Leger får vaktrolle 
med utvidet tilgang, og rollen Skanningspersonell utgår. Tilgang til skanning vil i stedet 
ligge i rollen Kontor.  

 

 

 

Sjekk brukerrollen din 

Når vi går over på regional standard av EPJ må alle brukerprofiler legges inn på nytt i DIPS. 

For å sikre at du får riktige tilganger, sjekk brukerrollen din i DIPS og huk av for «default 

arbeidssted», se eksempel under. Gå inn på – Bruker – Innstillinger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle lagrede innstillinger i skjermbildet er slettet. Du må derfor åpne arbeidsflaten på nytt 

ved hjelp av verktøymeny eller ikoner. Rediger profilen slik du ønsker det og “lagre 

innstillinger i skjermbildet” ved å høyreklikke i det grå feltet.  

OBS! 

Endringer i tilganger ved Sunnaas sykehus vil kunne medføre at du ikke lenger har de 

tilgangene du er vant til. Dersom du har behov for opplysninger om pasient, søk opp 

pasient ved hjelp av F11 og aktiver pasienten derfra. Du vil da ha tilgang til lese/skrive og 

sengepostrutiner.  

 

 
Jeg finner ikke de dokumenttypene jeg er vant med å bruke 

Ved innføring av regional EPJ får vi nye, felles dokumentmaler for hele Sunnaas. Samtidig 
har vi ryddet i dokumenttyper som ikke er i bruk. Det betyr at vi har fått en del nye 
dokumenttypenavn og at noen dokumenttyper er tatt bort og nye har kommet inn. 
Endringene innebærer bl.a. at Prefiks BL = blankett er borte. Epikriser er kun tilgjengelig for 
leger, mens sammenfatninger er tilgjengelig for øvrige faggrupper.  

Les mer om endringene i dokumenttyper.  

http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Nye%20dokumenttyper.pdf


 

 

 

Blir navn på gamle dokumenter borte?  
 
Noen dokumenttyper får nye navn. 

 

 

Kan jeg ha personlige fraser? 

Personlige fraser kan du fortsatt ha. Disse tas ikke bort/ryddes uten at fraseansvarlig 
snakker med dem det gjelder. Se brukerveiledning for fraser. 

 

 

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

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

 

 

Jeg får ikke skrevet journaldokumenter – hva gjør jeg? 

Årsaken kan være at du mangler «default arbeidsgruppe/arbeidssted» i din brukerrolle. 
Dette må løses av brukerstøtte i Sykehuspartner. Kontakt brukerstøtte på tlf. 32 23 53 30. 

 

 

Hva er nytt med hensyn til innkallingsbrev? 

Sunnaas sykehus har redusert antall venteliste-/innkallingsbrev. Dette innebærer at man 
ved utsendelse av brev til pasientene ikke lenger skal bruke egne brev. I stedet skal man 
benytte en av brevmalene og manuelt sette inn spesifikk informasjon i valgte brevmal i 
form av fraser.  Brevmalene vil være like på tvers av helseforetak i regionen. Les mer om 
endringene. 
 

 

 

Hvordan setter jeg inn fraser i brevmaler? 

Frasene settes inn i del 1 og/eller del 3 av brevmalene. Frasene hentes via F8 og settes inn 
ved hjelp av koder. Avdelingsfraser har egne koder. Se brukerveiledning for bruk av fraser. 
 

 

 

 

Jeg får ikke opprettet innkallings-/ventelistebrev 

Sjekk innstillingene i brukerrollen din i DIPS først og huk av for «default arbeidssted», se 

punktet over «Sjekk brukerrollen din». Hvis brev-knappen fortsatt ikke er aktiv kan 

årsaken være at du ikke har de riktige tilgangene. Hvis brevet ikke er tilgjengelig i menyen 

kan dette skyldes manglende tilgang til journalgruppe, eller at journalmalen ikke er knyttet 

til dokumenttype. Kontakt brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

 

 

Hvordan får jeg oversikt over hvilke fraser som finnes? 
 
Det er laget oversikt over de frasene som skal brukes. Hver avdeling har ansvar for å skrive 
ut sin fraseoversikt og ha denne tilgjengelig ved alle inntak. Se oversikt over journalfraser. 

http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Brukerveiledning%20fraser.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Nye%20og%20f%c3%a6rre%20innkallingsbrev.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Nye%20og%20f%c3%a6rre%20innkallingsbrev.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Brukerveiledning%20fraser.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Journalfraser%20Sunnaas%20sykehus.pdf


 

 

Hvem er fraseansvarlig i min avdeling? 

Hver avdeling/faggruppe skal ha en fraseansvarlig. Har du spørsmål vedrørende brevmaler 
eller fraser, ta kontakt med fraseansvarlig i din faggruppe. 

 

 

Hvorfor får vi nye arbeidsgruppenavn? 

Ved innføring av regional EPJ endres navn på en del arbeidsgrupper til mer logiske navn. 
Samtidig får vi ryddet opp i ubrukte arbeidsgrupper. Dette skal sikre riktigere sending og 
mottak av informasjon og bidra til økt pasientsikkerhet. Les mer om endringene. 

 

 

Jeg har ikke nødvendig tilgang til arbeidsgrupper 

Har du ikke tilgang til nødvendige arbeidsgrupper må dette bestilles via nærmeste leder. 
Kontakt brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

 

 

Jeg finner ikke arbeidsgruppene jeg er vant med å bruke 

Mange arbeidsgrupper har fått nye navn i henhold til regional standard. Sjekk oversikten 

over nye og gamle arbeidsgruppenavn på Sunnaas sykehus. Finner du fortsatt ikke 

arbeidsgruppene dine kan dette henge sammen med manglende tilganger. Ta kontakt med 

brukerstøtte i Sykehuspartner på tlf. 32 23 53 30. 

 

 

Kan jeg åpne andres arbeidsgrupper? 
 
De fleste vil kunne åpne arbeidsgrupper som før. Unntakene er helsesekretærer som ikke 
lenger kan åpne andres arbeidsgrupper. Det er kun ledere som vil ha tilgang til å åpne 
andres arbeidsoppgaver.  

 

 

Mister man tilgangen til privat arbeidsgruppe? 

Nei, man beholder tilgangen til privat arbeidsgruppe. 

 

 

Hvor finner jeg oversikt over nye arbeidsgruppenavn? 

Oversikt over gamle og nye arbeidsgruppenavn for Sunnaas sykehus finner du her.  

 

 
Hvorfor endres visningen i pasientjournalen? 
 
Ved innføring av regional standard av EPJ får vi lik struktur i pasientjournalen på tvers av 
avdelinger og helseforetak i Helse Sør-Øst. Dette skal bl.a. gjøre det lettere å jobbe på tvers 
av foretak i regionen. Les mer om endringene. 
 

 

 

 

Hva blir de største endringene i pasientjournalen? 

Flere journalgrupper vil etter standardisering synes i alle journalvisninger. Sunnaas sykehus 
får også ny journalgruppestruktur med følgende prefiks:  

http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Nye%20arbeidsgruppenavn.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Arbeidsgrupper%20Sunnaas%20og%20RKE.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Ny%20visning%20i%20pasientjournal.pdf


 

 FE – Felles  

 SO – Somatikk  

Det skilles på inn- og utgående dokumenter i journalstrukturen.  
 

 

 

Kan man gjøre endringer i dokumenttypekolonner, eller dokumenttyper? 
 
Man kan ikke endre dokumenttyper eller kolonner, men man kan legge til betegnelse på 
enkelte dokumenttyper. 
 

 

 

Hvilke journalgrupper har jeg tilgang til? 

Tilgang til journalgrupper styres av tilgangen din.  
 

 

 

Innføring av regional standard betyr at oppsettet i DIPS blir likere på tvers av 
helseforetak i regionen. Hva blir de største endringene i nedtrekksmenyer? 
 
Menyene vil få nytt avdelingsnavn og nytt seksjonsnavn. Det innføres også fem nye 
prosjektkoder. Les mer om endringene. 

 

 

Hvorfor innføres felles adresseregister for eksterne rekvirenter? 

Når regional standard av EPJ innføres blir Sunnaas sykehus koplet opp mot Norsk 
Helsenetts adresseregister (NHN). I den forbindelse har vi ryddet i gamle adresser og fått 
en mer oppdatert database over eksterne rekvirenter, noe som skal gi færre feilsendinger 
og økt pasientsikkerhet. Les mer om nytt adresseregister. 

 

 

Hva er Norsk Helsenetts adresseregister? 

Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av 
helseopplysninger som sendes elektronisk og per post. All informasjon i adresseregisteret 
blir tilgjengelig i DIPS som eksterne rekvirenter. Eksterne rekvirenter er selv ansvarlig for å 
holde informasjonen om seg selv oppdatert i Norsk Helsenetts adresseregister. 

 

 

 

Hvordan sende og søke opp rekvirenter i spesialisthelsetjenesten? 

I spesialisthelsetjenesten er søket i adresseregisteret endret fra person- til tjenestebasert 
søk. Det betyr at du ikke vil få treff på personnavn i spesialisthelsetjenesten, men må søke 
på fagområde eller foretak. Det er helseforetakenes navn, ikke underliggende sykehus som 
skal søkes opp. 

Eksempel på søk: 

 Tidligere søk: Gjøvik –> lege Ole Hansen   

 Nytt søk: Sykehuset Innlandet HF –> Ortopedisk kirurgi  –> Gjøvik 

Søk etter rekvirenter og oppsett av kolonner skal gjøres iht. prosedyre for rekvirentsøk for 
å få korrekt treff. Se brukerveiledning for DIPS - Rekvirentsøk.  

 

http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Nye%20valg%20i%20enkelte%20nedtrekksmenyer.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Felles%20adresseregister%20for%20eksterne%20rekvirenter.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Rekvirents%c3%b8k%20i%20DIPS.pdf


 

 

 

 
Hvordan sende og søke opp rekvirenter i primærhelsetjenesten? 

Til fastleger/legekontor er det fremdeles personer man skal adressere til. Samme person 
kan ha flere arbeidsforhold. Derfor må du passe på at du velger riktig person fra riktig 
organisasjon (legekontor). Unntak fra dette er søk i kommunehelsetjenesten som vil være 
tjenestebasert.  

Eksempel på søk: 

 Tidligere søk: direkte til sykehjemmets og/eller legens navn 

 Nytt søk: kommune –> «Legetjeneste, pleie- og omsorg» –> sykehjem  

Søk etter rekvirenter og oppsett av kolonner skal gjøres iht. prosedyre for rekvirentsøk for 
å få korrekt treff. Se brukerveiledning for DIPS - Rekvirentsøk. 

 

 

Hva gjør jeg ved registrering av nye rekvirenter? 

Bestilling/registrering av nye rekvirenter utføres av Sykehuspartner som før, kontakt 
brukerstøtte på tlf. 32 23 53 30. Se brukerveiledning for DIPS - Rekvirentsøk. 

 

 

 

Blir det endringer i organisasjonsnavn på Sunnaas sykehus? 
 
Det blir enkelte navneendringer på avdelings, seksjons-, post- og poliklinikknivå i DIPS. Se 
oversikt over endringene.  
 

 

 

 

Brukerstøtte og informasjon 
 
Prosjektet v/prosjektleder, systemforvalter og flere vil være tilgjengelig for informasjon 
hele lørdag 29. oktober når DIPS er i lesemodus, tlf. 91 87 29 60. Fra lørdag kl. 22.00, natt 
til søndag og påfølgende dager, vil brukerstøtte i Sykehuspartner, tlf. 32 23 53 30, være 
ekstra bemannet og håndtere evt. treghet i basen og andre spørsmål.  
Du kan også kontakte DIPS-veileder på din enhet, og hente informasjon og lister over 
endringer på sykehusets intranettsider (lenken virker kun internt) og på Helse Sør-Øst sine 
nettsider. 

 

http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Rekvirents%c3%b8k%20i%20DIPS.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Rekvirents%c3%b8k%20i%20DIPS.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Gamle%20og%20nye%20org.navn%20i%20DIPS.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/Gamle%20og%20nye%20org.navn%20i%20DIPS.pdf
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Documents/EPJ/Oppl%c3%a6ring%20Sunnaas/DIPS_veiledere%20Sunnaas%20sykehus.pdf
http://sunhfintranett/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=289&I=11697&mids=110a916
http://sunhfintranett/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=289&I=11697&mids=110a916
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Sider/Innføring-EPJ-Sunnaas.aspx
http://hsorhf.prod.fpl.nhn.no/aktuelt_/digitalfornying_/fire-programmer_/Sider/Innføring-EPJ-Sunnaas.aspx

