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1. Beskrivelse av tema 
 

Prinsipper for navngiving av arbeidsgrupper i DIPS. 

 

2. Standard 
 

Avdeling og Type oppgave er obligatorisk. Lokalitet benyttes bare i de tilfeller der det er 

nødvendig. Behov for å spesifisere seksjon/fagområde eller sengepost/poliklinikk står 

umiddelbart etter avdeling. Rekkefølgen er Lokalitet/avdeling/type oppgave. Type oppgave 

sorteres etter hovedgruppe. Dette er beskrevet i eget vedlegg: Navn hovedgruppe, der alle 

tilgjengelige hovedgrupper er listet opp. 

 

Eksempel med bruk av lokalitet: 

Lil Kir Kontor 

Lil Kir uro Henvisning  

Lil Kir LK01 Pleier 

Lil Kir uro pol Inntak  

 

Lil = Lillehammer er type lokalitet 

KIR = kirurgisk avdeling  

Uro = seksjon under kirurgisk avdeling 

LK01 = post under kirurgisk avdeling 

Pol = poliklinikk 

Kontor, Henvisning, Pleier og Inntak er hovedgrupper av «type oppgave» 

 

Eksempel uten bruk av lokalitet 

Uro Kontor 

Uro Henvisning 

Uro postA Pleier 

Uro pol Inntak 

 

Uro = avdeling 

PostA = post 

Pol = poliklinikk 

 

Kontor, Henvisning, Pleier og Inntak er hovedgrupper av «type oppgave» 

Arbeidsgruppen Organisasjonsstruktur har ikke levert anbefaling for navnsetting av avdeling, 

derfor er det vanskelig å anbefale antall tegn som skal beskrive avdelingene, men det vil være 

naturlig å bruke mellom 3-5 tegn. For lokalitet vil det kanskje være nok med en. 
 

Standard for private arbeidsgrupper 

Det opprettes private arbeidsgrupper for alle som har dokumentasjonsplikt, også vikarer, slik 
at den enkelte har et eget ansvar for signering av egen dokumentasjon både juridisk og 
faglig. 
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Standard for felles arbeidsgrupper 

Enkelte oppgaver, for eksempel henvisninger, tilsynsforespørsler, svar på prøver /us og 
lignende oppgaver som skal vurderes, legges i felles arbeidsgrupper. Det samme gjelder 
oppgaver for kontorpersonell som ikke har selvstendig dokumentasjonsplikt.  
 

Anbefaling kontrollrutiner arbeidsflyt 

Det anbefales at hvert HF utarbeider rutine Arbeidsflyt i DIPS ansvar og oppgaver. Denne bør 
inneholde:  
 

 Ansvarskart for de felles arbeidsgruppene 

 Arbeidsflytansvarlig for fellesgruppene 

 Rutine – Andres oppgaver 

 Hva gjøres ved fravær 

 Overføring av feilsendte oppgaver 

 Prinsipper for tilganger for oppfølging av “mine arbeidsoppgaver” 

 Hvilke rapporter skal kjøres og hvor ofte 

 Hva gjøres når er person slutter 

 Hvordan bestille nye arbeidsgrupper 
 
Prosjektet ”Glemt av sykehuset” har utarbeidet en oversikt over rapporter som bør kjøres for 
blant annet å følge opp arbeidsflyten ved foretaket.  
 
 
 
Referanser 
RHF/13/03/01.01-02 Vedlegg: Navn hovedgruppe 
RHF/13/03/01.01-03 Vedlegg: Rapporter - Glemt av Sykehuset 
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