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1. Beskrivelse av tema 
 

Rolle er i de vedtatte regionale tilgangsprinsippene definert på følgende måte:  
«Med rolle menes den funksjon en person har i foretaket. Et sett med tilganger som må til 

for at den ansatte skal ha mulighet til å ivareta den rollen han/hun har overfor pasienten 

eller andre roller den enkelte er tildelt og som gir grunnlag for tilgang i journal. Det vil si 

tilganger til funksjoner og data". 

 

En regional rolleliste vil være nyttig for to hovedinteressenter; 

 

Ledere/linje i klinikken: 

Det er brukerens leder (enten direkte eller delegert) som melder om behov for 

tilganger/endringer i tilganger til datasystemer i eget foretak. For leder skal en slik søknad 

ikke kreve detaljert kunnskap om hvordan tilgangsstyringen i fagsystemene er satt opp. En 

regional rolleliste må for de som skal bestille tilganger, være entydig slik at det ikke oppstår 

uklarheter om hvilken rolle de skal velge ved bestilling av tilganger. Oppstår slik uklarhet kan 

det lett føre til at brukeren får feil tilganger. Det er også viktig at den som bestiller tilganger 

finner aktuelle roller i foretaket. Dette vil påvirke rollelistens detaljeringsgrad.  

 

 

Forvaltere av systemet, HF og Sykehuspartner  

Roller vil være et helt sentralt begrep i en framtidig automatisert bestilling av tilganger. Man 

ser for seg at slik oppretting av brukere kan skje på to måter. Det opprettes i dag basis 

brukertilganger på bakgrunn av at leder melder ansatte inn i HR-systemet Paga. 

Profesjonsbaserte roller benyttes for å mappe stillingstittel i Paga til riktig rolle. Roller 

benyttes også bli web basert bestillingsløsning. Denne benyttes for å bestille ytterligere 

tilganger for en rolle eller for å bestille tilganger for roller som ikke automatisk lar seg utlede 

av en stillingstittel i Paga. Eksempler på dette kan være roller som controllere, kvalitetssikring 

etc. 

 

For øvrige deler av forvaltningen vil roller være sentralt for å kunne ta ut oversikter som 

dokumenterer hvilke tilganger ulike grupper av ansatte er gitt i systemet. Roller vil også være 

en sentral komponent for å identifisere de deler av fagsystemene man må korrigere ved for 

eksempel innføring av ny funksjonalitet eller ved korrigering av tilganger. 
 

2. Standard 
 

Rolleliste RHF/13/03/01.10-03Vedlegg 1: Regional Rolleliste HSØ etableres som førende for 

regionale roller i Helse Sør-Øst. 
 
 
Referanser 
 

RHF/13/03/01.10-03 Vedlegg: Regional Rolleliste HSØ 


