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1. Bakgrunn og hensikt 

Helseforetakene i Helse-Sør Øst og Sykehuspartner ønsker en felles arena i regionen for 

området tilgangsstyring i DIPS.   

Det er også et regionalt ønske om at man tilstreber å følge lik navnestandard og oppsett av 

roller i DIPS. 

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Sider/Regionale-standarder.aspx 

 

 

2. Forventet nytte 
 Diskutere prinsipper for tilgangsstyring. 

 Kunnskaps- og erfaringsutveksling for innmeldte saker relatert til tilganger 

 Bidra, der det er mulig, å etablere enhetlige oppføringer knyttet til området 

tilganger 

 Kommunisere og forankre eventuelle endringer internt i eget HF 

 
 
 

3. Beskriv relevans til strategi/målsetning 
Helse Sør-Øst har etablert prinsipper for tilgangsstyring og regional standard 

innenfor rolleliste. Det er også et ønske om at man tilstreber å følge lik 

navnestandard og oppsett av roller i DIPS. 

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Sider/Regionale-standarder.aspx 

 

4. Konsekvenser ved ingen gjennomføring 
Uten samhandling i regionen mister vi viktig kunnskapsdeling og står i fare for at forskjellen i 
tilgangsregiment øker.  

 
 

5. Føringer 
 
Nettverket er etablert etter sterkt ønske fra deltakere i tidligere regionalt nettverk for 
tilgangsstyring som ble avsluttet i 2018. 
 
Det er etablert regional rolleliste. De regionale rollene er viktige komponenter for å utlede riktige 
tilganger ved bruk av system for automatisk tildeling av tilganger (IAM)  
 
Dokumentet «Standard: Tilgangsstyring» er ment som veiledning og lister prinsipper for 
oppbygging av brukertilganger i DIPS for Helse Sør-Øst. 

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Sider/Regionale-standarder.aspx
http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Sider/Regionale-standarder.aspx
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Saker relatert brukeres tilganger til DIPS PAS/EPJ kan ikke pålegges regionale føringer da hvert 
helseforetak er selvstendige databehandleransvarlige. Dataansvarlig godkjenner tilgangene til 
ansatte internt i eget HF, såfremt godkjenning foreligger kan HF-et gjøre bestilling til 
Sykehuspartner for effektuering. 
 
Om nettverket ønsker å fremme sak knyttet til tilganger som regional standard skal etablert 
prosess for beslutning i Fagnettverk følges. 
 

 

 

6. Avgrensninger 
SP bidrar ved å fasilitere møtene slik som reservere møterom, invitere deltagere, samle 

inn bidrag til agenda og lede møte.  

HFene må selv sikre aktuelt innhold, være drivere i møtene og skape økt 

kunnskapsdeling.   

 
 

7. Forutsetninger 
Forutsetningen er at HF deltar med medlem(er), melder inn relevante 

saker og viser eierskap til nettverket. 

 

 
8. Roller/ressurser 

Faste deltagere: 

• E-helse på foretakene 

• Regionale IKT-løsninger, HSØ 

• KFA OT, SP 

 

Inviterte etter behov: 

• Jurist HF 

• Informasjonsansvarlig/personvernansvarlig HF 

• SP sikkerhet 

• IDM 

• Evt. Prosjekter som påvirker tilganger.  

• Andre faggrupper med samme problematikk. 

• AA – applikasjonsansvarlig SP 
 


