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Grønnlys eller bruk av eksplisitt mal  
 

Eksplisitt tilgang(begrunnet tilgang): Informasjon utover det man får tilgang til direkte, kan man få ved å 

velge ulike beslutningsmaler, som er begrunnelse for innsyn i journal, som loggføres. Det finnes flere 

beslutningsmaler (begrunnelser), og hvilke maler man kan velge vil variere ut fra den ansattes rolle og funksjon 

i SSHF. 

 

Ved hjelp av grønnlysfunksjonen får man tilgang til de eksplisitte malene. Disse gir tilgang til hele journalen 

for den valgte pasienten. Tilgangen krever at den tilsatte angir en egen begrunnelse. De forskjellige 

yrkesgruppene har blitt tildelt ulike eksplisitte maler de kan bruke, avhengig av hvilke behov de har. Det er 

mulig å tildele enkelte ansatte spesialtilgang til en ny eksplisitt mal, men forutsetning for at den skal fungere er 

at det er tilrettelagt for bruk av den i yrkesgruppens dataelement brukertype.  Alle oppslag basert på grønnlys 

blir logget spesielt.   

 

Grønnlys åpner ikke opp for innsyn i den psykiatriske journalen (dersom man er selvstendig behandler blir det 

gitt tilgang til epikriser og sammenfatninger). 

 

Tilgang til grønnlysfunksjonen gis til de fleste ansattgrupper i sykehuset. Tilgangsstyringen er implementert 

slik at brukerne kan tildele seg selv tilgang. 

 

Ofte vil valg av beslutningsmal/begrunnelse komme opp dersom man eksempelvis prøver å se oversikt over 

journaldokumenter på en pasient man ikke har direkte (implisitt) tilgang til. Eventuelt må man gi seg selv 

tilgang ved å trykke på ”grønnlys” knappen:  

 

     
  

Hvis du opplever at du kun får stjerner der hvor du tidligere så pasientopplysninger, eks i F7-henvisningsbildet, 

må du bruke grønnlysknappen for å få tilgang.  Eks stjerner i F7-bilde: 
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Når du har trykket på ”grønnlys” knappen får du opp et bilde hvor du må velge en beslutningsmal (begrunnelse) 

for innsynet. Obs beslutningsmalene (begrunnelsene) nedenfor gjelder for en lege rolle. Hvilke 

beslutningsmaler (begrunnelser) man kan velge mellom, vil variere ut fra den ansattes rolle og funksjon i 

SSHF: 

 

 
 

I vinduet må du velge en beslutningsmal (begrunnelse), og deretter trykke ”Beslutt tilgang”. Da kommer du inn 

i dette bildet: 

 

 
* Line Danser er en Test pasient (ikke reell pasient) 

 

Her kan du gi ytterlig begrunnelse ved behov, samt spesifisere tid frem i tid som du ønsker tilgangen (i Til og 

med – feltet på venstre side). DIPS foreslår automatisk tilgang inneværende og neste dag. 

 

Trykk Lagre. 

 

Eventuelt lukk vinduet med beslutningsmaler/begrunnelser hvis dette fremdeles står åpent. 

 

Du får nå tilgang til pasientopplysningene. 
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