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Nye organisasjonsnavn 

Hva er de største endringene: 
• Nye kortnavn for de fleste avdelinger og seksjoner 
• Nyopprettet poliklinikker/sengeposter følger 

navngivning regional standard 
• Lik oppbygging av navn i SI 
• Alle behandlingssteder er endret til geografisk sted 

 
Hva betyr det for deg?  
• Liten endring for den enkelte 
• Søke på langtnavn istedenfor kortkode i nedtrekkslister 
• Bedre søkefunksjon 



Nye organisasjonsnavn – avdeling og seksjon 

Hva er de største endringene? 
• Nye kortnavn for de fleste avdelinger og seksjoner 
 
Eksempel på endringer avdelingskortnavn: 
 
 

 
 
 

 
 



Nye organisasjonsnavn – poliklinikk 
og post 

 

 
          

• Kortkoder for nyopprettet poliklinikker/sengeposter følger 
navngivning regional standard 

• F. eks. Barne- og ungdomspost Gjøvik 

 

 

 

 



Nye organisasjonsnavn 

 

 
          

Hva betyr endringene for deg?  

• Bedre søkefunksjon spesielt for psykiatri (fjernet PS)  

– F.eks. tidligere PSALD   ALD 

 

 

 

 

• Søke på langtnavn istedenfor kortkode i nedtrekkslister 

– F.eks. start med å skrive «barne»  

 

 

 



           Nye organisasjonsnavn - oppmøtested 
 

 

 

 

 

 

 

Før regional standard Etter innføring regional standard 

Kir.pol Otta  Poliklinikk Otta (Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter) 

ØNH pol Otta 

Cyt Otta 

Dialyse Otta…… 

Med pol Fagernes Poliklinikk Fagernes (Valdres lokalmedisinske senter) 

Gmed pol Fagernes 

Kir.pol Fagernes  

Fagernes poliklinikk 

ØNH pol Fagernes…… 

Kir pol Hadeland Poliklinikk Gran (Hadeland lokalmedisinske senter) 

Gyn pol Hadeland……. 



          Nye organisasjonsnavn - arbeidssted 

Arbeidssteder: Nye behandlingssteder opprettes utfra geografisk sted: 

 

 

 

 

 

Før regional 
standard 

Etter innføring regional standard - Erstattes av stedet 
hvor behandling foregår  

BUP Døgn - F. eks. Sanderud 

BUP Oppland - F. eks. Gjøvik 

DPS Gjøvik - F. eks. Aurdal 

Granheim Erstattes av Follebu 

Habilitering 
Hedmark 

Erstattes av Furnes 

Habilitering 
Oppland 

Erstattes av Lillehammer 



Andre endringer - innleggelsesbildet 

• Lokaliseringstype er endret. Den viser nå arbeidssteder, 
ikke enheter. Eksempel: 
– Fra Vis innleggelse. Første post i avdelingsoppholdet viser sted: 

 

 

 

 

 

 



Andre endringer – F7 

– I henvisningsskjermbildet (F7): 

 

 

 

 

 

 



Andre endringer - venteliste 
 

– Venteliste til vurdering: 

 

 

 

 

 

 



• Superbrukere/ instruktører 
 

• Telefon: Brukerstøtte Sykehuspartner  32 23 53 30. 
 

• Intranett Sykehuset Innlandet HF 
o Opplæringsmateriell og lister over endringer finner du på 

sykehusets intranett. 
o Oversikt over superbrukere, opplæringsansvarlige og 

fraseansvarlige 
 

• Helse Sør-Øst  
o For at du skal kunne lese om endringene uten å være koblet på 

sykehusnettet, finner du også opplæringsinformasjon på Helse 
Sør-Øst sine admin-nettsider. 

 

 

 

 

 Her får du hjelp etter oppstart 

http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://sihf-web.sihf.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=1241&iInfoId=26348&iDisplayType=2
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/
http://admininfo.helse-sorost.no/

