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1 Innledning 
 

1.1 Hensikt med dokumentet 

 
Prosjektet ønsker med dette dokumentet å møte RSKI sitt behov for dokumentasjon av 
variasjon og avvik i standard implementert gjennom Regional EPJ Standardisering. Analyse 
og dokumentasjon gjennomføres av DP løsning i Regional EPJ, mottaker er Regionalt senter 
for klinisk IKT (RSKI).  
 
RSKI eier regional standard og forvalter standarden. Sykehuspartner (SP) har hatt ansvar 
for å forvalte de standardiserte HF-basene etter hvert som de har gått opp på standard. 
Sykehuset Vestfold (SiV) gikk opp på regional standard 17.10.16, Sunnaas 30.10.16, 
Sykehuset Telemark og Betanien 14.11.17 og Vestre Viken 27.03.17.  
 
Uttrekkene, som er grunnlaget for analysen av variasjon og avvik, er tatt juni 2017. 
Analysen inneholder oppsett slik det forelå per juni med de eventuelle endringer som er 
utført av forvaltning i etterkant av implementeringen. Det betyr også at oppsettet kan ha 
variasjoner og avvik utover det som er beskrevet, i og med at dokumentet ferdigstilles 
25.08.17. Analysen må derfor å ansees som «ferskvare» per juni.  
 
Uttrekkene er sammenstilt og bearbeidet, og det anbefales å benytte Excel-arkene for å 
komme i dybden. Dette dokumentet beskriver i hovedsak variasjon og avvik på et 
prinsipielt nivå, men forsøker å konkretisere i tabeller der det er hensiktsmessig. 
Standardiseringsområdene presenteres derfor noe ulikt med hensyn til oppbygging av 
kapitlene. 
 
 
 

1.2 Bakgrunn 

1.2.1 Tilbakeblikk  

Målet for Regional EPJ er å innføre regional standard i Helse Sør-Øst for alle helseforetak i 
Helse Sør-Øst, med unntak av Oslo universitetssykehus (OUS) som allerede er på regional 
standard. 
 
Ved oppstart av prosjektet ble det identifisert at regional standard var mangelfull, lite 
konkret og med rom for tolkning på enkelte områder.  Der det ikke har vært en konkret 
standard, har oppsettet som ble implementert på OUS vært førende. Sykehuset i Vestfold 
(SIV) startet opp mens prosjektet ennå var i forprosjektfasen. Raskt etter startet ytterligere 
tre helseforetak. Fire helseforetak i parallell, ulikt eierskap i helseforetakene og en 
ufullstendig regional standard gjorde at implementeringen ble en utfordring, derav noen 
utilsiktede variasjoner og avvik. Prosjektet har etter hvert fått mer erfaring og har blitt mer 
konsistente i implementeringen, derav utbedring og konkretisering av standarden. 
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1.2.2 Utbedring av standarden 

Regional standard har vært i kontinuerlig forbedring gjennom standardisering, og 
prosessen har vært; diskutere med helseforetakene, se helseforetakene i sammenheng, 
søke om endringer og implementere standarden. Alle standardiseringsområder har hatt 
saker til behandling i Regionalt fagnettverk. Hovedvekten av saker har vært innenfor 
områdene dokumenttyper og kodeverk. Flere standardiseringsområder har i 2017 fått 
godkjent en oppdatert standard, et masterdokument. På alle standardiseringsområdene er 
det utarbeidet en mer standardisert dokumentasjon, fra prosa i Word til Excel, se tabell 
under.  
 
Standardiseringsområde Ny regional master Oppdatert dokumentasjon 

Tilganger Tilganger Journalgrupper (JG) 
skal til behandling i Fagnettverk 
13.09.17 
Tilganger brukertyper (BT) er 
under bearbeiding og skal til AU 
13.09.17 

Excelformat for JG 
 
Excel format for BT 
 
Prinsippdokument utarbeidet 

Arbeidsgrupper i DIPS Ingen endring Excel format 

Journal Master for dokumenttyper Excel format 

Ventelistebrev  Excel format – verktøy for 
oppfølging av standard 

Systemoppsett Master for systemoppsett Excel format 

Kodeverk Master for kodeverk Excel format 

Organisasjonsoppsett Ingen endring Ingen endring 

 

Utfordringen ved å utvikle standarden underveis, er at de første HF-ene ikke er på den 
endelige standarden. Det fremkommer som avvik i analysen. RSKI har ansvar for at ny 
standard implementeres ved disse HF-ene. Dette er det rutiner for å håndtere.  
 

1.2.3 Metode for analyse.  

Analyse av variasjon har i hovedsak tatt utgangspunkt i uttrekk fra databasene fra OUS, SIV, 
Sunnaas, STHF og VVHF, bortsett fra organisasjonsoppsett hvor løsningsbeskrivelsene er 
grunnlaget. Uttrekkene er sammenstilt med regional standard, deretter er de bearbeidet 
slik at det tydelig fremkommer hvor det er variasjon og avvik. Det er noe ulikt hvordan 
dette er fremstilt i Excel-arkene. DP Løsning tar gjerne en gjennomgang av Excel-arkene 
med RSKI for å vise hvordan de kan benyttes. 
 
I samarbeid med RSKI er det utarbeidet en mal for dette dokumentet. Det er også 
gjennomført møter hvor tema, som er beskrevet, er gjennomgått med RSKI og SP. 
Områdene som er gjennomgått er Journal og Tilganger.  
 
 

1.2.4 Begrepsavklaring 

Begrepene variasjon og avvik fra regional standard har vært til diskusjon i prosjektet og 
senere med Andy Hyde, regional systemforvalter av DIPS. Etter gjennomgang av forslag fra 
Regional EPJ, ble det 21.08.17 enighet om å benytte definisjon beskrevet under. 
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1.2.4.1 Variasjon 

• En «variasjon innenfor standard" følger prinsippene i standarden, men ulike 
elementer er hensiktsmessig implementert på ulike HF; 

• Ikke tatt i bruk element ettersom man ikke har dette behovet 
(organisasjon/modul/prosess/integrasjon) 

• Valgt en del av standarden hvor man har flere (likeverdige) valg 
• Valgt en av flere måter å implementere prinsipper i standarden på gir 

en variasjon i lokal tilpasning av oppsett 
 

1.2.4.2 Avvik 

• Et "Avvik fra standard" er et brudd på prinsipper og konkrete standarder; 
• Implementere noe annet enn det standarden tilsier 
• (Nye) funksjoner med tilhørende implementasjon som er unik for et 

HF 
– Et avvik kan være godkjent eller ikke godkjent i Fagnettverk 

 
 
 

1.3 Mål med leveransen 
 

Målet med overleveringen er å sikre at mottaker av regional løsning har mottatt 
dokumentasjon og informasjon fra prosjektet som gjør dem i stand til å forvalte og ta 
ansvar for videre forvaltning og drift på en god og hensiktsmessig måte. 
 

2 Oppsummering: Generell betraktning 
Som nevnt har regional standard vært i kontinuerlig utvikling siden arbeidet med 
standardisering startet i 2012. Standarden bar preg av utydelighet som kunne føre til at 
ulike alternativer ble valgt. Med andre; kunne det tolkes som at man hadde større 
mulighetsrom for valg. På enkelte områder preget standarden for anbefalinger og føring, 
noe som gjorde at man ikke kunne være så rigid i implementering på HF-ene. For 
prosjektet har dette vært krevende i møte med HF-ene. En del av dette er forbedret, og 
arbeidet må fortsette.  
 
Det er variasjon på grunn av: 

o Mangel på tid til å endre (org.endring i DIPS - VVHF) 
o Behov for å tilpasse på grunn av drift og bemanning 
o Behov for å tilpasse på grunn av ulik næring, moduler i DIPS, ulike 

integrasjoner 
o Sunnaas har mest variasjon pga drift og begrenset bruk av DIPS 
o Historikk som må i varetas fra tidligere systembytte  
o Bruk av begrensede journalgrupper og dokumenttyper 
o Fortsatt uklarhet i standarden 
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o Identifisert områder hvor prosjektet har ryddet en del, men hvor det med 
fordel kan ryddes mer (systemoppsett) 

 Det er avvik 
o OUS har avvik og variasjon fordi standarden har utviklet seg underveis 
o HF som var på standard, men ny standard i etterkant, gjør at de ikke lenger 

er på standard 
o Feil på grunn av tidspress i implementering - konfigureringen har gått fort 

(særlig i navnsetting; stor bokstav punktum, komma, strek) 
o Der standarden har vært uhensiktsmessig 
o Standard er uhensiktsmessig pga allerede eksisterende oppsett, (eks. 

bindestrek i navn på VVHF) 
 

 

3 Analyse per standardiseringsområde 
 

3.1 Organisasjonsoppsett 

 

3.1.1 Regional standard  

Regional standard for organisasjonsoppsett består av to dokument. Det ene inneholder 
prinsipper: 

 Organisasjonsoppsettet skal settes opp slik den reelt er i HF-et 
 Det er pasientflyten som skal være førende for organisasjonsoppsettet 
 Det medisinske ansvaret synliggjøres ved registrering av aktivitet 
 Hovedregelen skal være å bruke samme nivå i DIPS som i RESH 
 Omsorgsnivå skal ikke være årsak til at man oppretter fiktive avdelinger eller legger 

enheter opp på avdelingsnivå må alltid registreres i tillegg til organisatorisk enheter 
i DIPS 

 Alle dimensjonene/aksene i DIPS skal tas i bruk ved opprettelse av avdeling og 
seksjon 

Det andre standarden beskriver navngiving av de organisatoriske nivåene i DIPS 
 Kortnavn – Kortkoder på avdeling og seksjon. Kortkoder på lokalisering og post 

endres når nye enheter opprettes 
 Funksjonelt navn/ langtnavn 
 Formelt navn 

 
Avhengigheter 
Det er avhengigheter til integrasjoner som krever at alle enheter har en unik RESH. For 
implementering av automatisk tilgangsstyring (IDM) stilles det i tillegg krav til at det er 
samsvar mellom PAGA, RESH og DIPS. For å ivareta IDM logikken er det etablert en 
midlertidig løsning i Excel format – Koblingsark ORG (bortsett fra for Betanien). 
Koblingsark ORG forvaltes av HF-ene etter oppstart av regional standard. 
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3.1.2 Variasjon og avvik Organisasjonsoppsett 

Analysen av variasjon er gjort på bakgrunn av gap- og løsningsbeskrivelser for 
Organisasjonsoppsett og benevnelse fra HF-ene SIV, SUN, STHF, Betanien og VVHF. Det 
foreligger derfor ingen uttrekk/ Excel-ark til dette standardiseringsområdet. 
 
Tabellen under viser variasjon i betegnelser av organisasjonsnavn i DIPS. Under tabellen 
begrunnes eventuelle variasjoner og avvik. 
 
 SIV SUN STHF Betanien VVHF 
Kortkode 
Avd. / seksjon 

Implementert 
standard 

Implement
ert 
standard 

Implementer
t standard 

Implementer
t standard 

Implementert 
standard m/ bruk 
av bindestrek før 
stedsangivelse, et 
avvik. 

Kortkode 
Post/ 
lokalisering – 
nye enheter 

Ikke implementert Ikke impl. Ikke impl. Ikke impl. Implementert ved 
nye enheter 

Langt navn Prinsippet følges i 
stor grad i 
somatikk. Det er 
brukt <–> og stor 
bokstav for 
lokalisering på 
avdeling. 
I psykiatrien har 
man beholdt 
avdelingskortkode i 
langt navn, da dette 
er det kjente 
navnene fra 
poliklinikkene (som 
også blir seksjoner i 
psykiatri) 

 Prinsippet 
følges i stor 
grad. Ikke 
ryddet i navn 
«Avdeling 
for» 

Ikke impl. Implementert 
standard. Stedsnavn 
forkortet og fullt ut 
kan variere. 

Pre- og 
postfiks for 
HF 

Ikke Impl. Ikke impl. Ikke impl. Postfix – BH 
er impl. 

Ikke impl. 

Organisasjons
-oppsettet 
skal settes 
opp slik den 
reelt er i HF-
et 

Prinsippet er 
ivaretatt gjennom 
endring av 
organisasjons-
oppsettet i DIPS 

Prinsippet 
er ivaretatt 

Prinsippet er 
ivaretatt 

Prinsippet er 
ivaretatt 

Prinsippet er i stor 
grad ivaretatt. En 
større 
organisasjons-
endring i VVHF var 
ikke korrigert i 
DIPS i forkant av 
standardisering. Er 
anbefalt en egen 
org.gjennomgang i 
etterkant av 
standardisering. 
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Generelt 
Kortkode post/Lokalisering 
I regional standard for benevnelse av kortnavn skiller standarden på nivå. På nivå avdeling 
og seksjon er det krav til standardisering. På post og lokalisering sier standarden; «Det 
legges ingen regional føring for oppbygging av kortnavn, men det anbefales at man ved 
etablering av ny organisatorisk enhet følger følgende prinsipper» 
 
Pre- og postfix for å definere hvilket HF enheten representerer 
I regional standard er det anbefalt å benytte pre- eller postfix for å angi hvilket HF som 
enheten tilhører på langt- og kort navn i databasen. Årsaken er krav til unikhet ved 
konsolidering. Det er knyttet utfordringer til å implementere standarden da flere HF har 
kortkoder på inntil 8 tegn. DIPS har en begrensning på 10, og dersom pre- og postfix skal 
implementeres må kortkodene endres. Tilsvarende gjelder for langtnavn der enkelte 
avdelinger allerede er satt opp med forkortelser, som med ytterligere forlengelser, vil bli 
vanskelige å forstå. Det er meldt endringsønsker til DIPS for entydig skille av enheter per 
HF uten å måtte angi dette i kort-/langt navn. 
 
Offentlig rapportering 
Regional standard inneholder ikke prinsipper for korrekt offentlig rapportering av NPR 
mht behandlingssteder. Prosjektet har likevel bidratt til å korrigere oppsettene slik at det 
rapporteres korrekte behandlingssteder for psykiatri med tilhørende bedriftsnummer og 
koder for næring. 
 
 
SIV 
I SIV ble det identifisert poliklinikker/ skranker som var samlokalisert med samme 
oppmøtested. Det er gjennomført endringer ved SIV slik at samlokaliserte poliklinikker 
benytter samme lokalisering av type ventelistested. Aktivitet vil fortsatt være registrert på 
riktig avdeling, og personell vil få en oppmøteliste å forholde seg til. Der det er opprettet 
flere enheter enn det reelle, er disse lukket. Noen av lokaliseringene er erstattet med 
seksjon. 
 
I SIV ble det gjennomført organisasjonsendringer i DIPS etter ønske fra SIV. 
 
SIV har ikke implementert anbefaling til regional standard for pre-/postfix for entydig 
skille av enheter per HF uten å måtte angi dette i kort-/langt navn, som nevnt i avsnitt 
Generelle over 
 
SUN 
Regional koordinerende enhet (RKE) er en enhet som rettighetsvurderer alle henvisninger 
fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner, som har avtale med det regionale 
helseforetaket. I DIPS er RKE satt opp som et eget HF der en del parametre er satt opp med 
tilpassede verdier. Disse må holdes adskilt fra ordinær sykehusvirksomhet og kan derfor 
ikke standardiseres. 
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Sunnaas har ikke implementert anbefaling til regional standard for langtnavn eller pre-
/postfix på HF, som nevnt i avsnitt Generelle over. 
 
STHF 
Ved organisasjonsendring i mars 2016 endret STHF til standard på navnsetting av 
organisasjonsenheter. Funksjonelt navn er ryddet og benyttes i pasientbrevene. Formelt 
navn (offisielt) navn følger ikke standard da de fortsatt har navn som starter med 
«Avdeling for» og «Seksjon for». Det pågår et arbeid med nye nettsider ved HF-et, og det 
var ikke ønskelig å endre formelt navn før disse var godkjent/ besluttet i STHF. 
I tillegg til å implementere regional standard, har prosjektet lukket utgåtte enheter.  
Samlokaliserte poliklinikker/ skranker er endret tilsvarende SIV nevnt over. 
 
STHF har ikke implementert anbefaling til regional standard for langtnavn eller pre-
/postfix på HF, som nevnt i avsnitt Generelle over 
 
Betanien 
Betanien hospital benytter Visma som personalsystem og ikke PAGA. Dette medfører at de 
ikke kan implementere automatisert tilgangsstyring. Det utarbeides derfor ikke et 
Koblingsark ORG for HF-et 
 
Betanien har ikke implementert anbefaling til regional standard for langtnavn, som nevnt i 
avsnitt Generelle over 
 
VVHF 
Begrunnelse bindestrek i kortkode: Det har vært forsøkt å implementere standarden. VVHF 
er vant til å skille navn og sted med bindestrek. Begrunnelsen er at det er lettere å lese 
forkortelsen med bindestrek. 
Begrunnelse for ikke å endre organisasjonsoppsettet i DIPS ved implementering: Mye av 
oppsettet i DIPS var «arvet» fra tidligere systembytte, og det ville være nødvendig med en 
større og grundigere gjennomgang av organisasjonsoppsettet i DIPS for å samsvare med 
organisasjonskart og tilsvarende oppsett i RESH. Oppgaven var så krevende og omfattende 
at det ikke lot seg gjennomføre i prosjektperioden. 
 
 

3.2 Tilgangsoppsett 

Kapitlet Tilgangsoppsett beskriver variasjon innenfor bruk av roller og profiler per HF. Den 
beskriver også mer overordnet ulikheter i innholdet i tilgangsprofiler for JG 
(Journalgrupper) og BT (brukertyper=funksjonstilganger). I leveransen ligger Excel ark 
som er filtrert og sortert slik at det er mulig å se nærmere på de enkelte tilgangsprofilene 
ved HF-ene.  
Analysegrunnlaget ligger i sin helhet i regnearket «1. Tilgangsprofiler alle HF Pulje 1 + OUS». 
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3.2.1 Regional standard 

Regional standard for tilganger bestod ved oppstart implementering av et 1) 
prinsippdokument og en 2) regional rolleliste godkjent i 2012.  

1) Prinsippdokumentet beskriver tilgangsbehov på et overordnet nivå og ut i fra et 
rollebehov. Begrepet rolle er definert som: Med rolle menes den funksjon en person har i 
foretaket. I DIPS: 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 i DIPS 
(brukertyper, journalgrupper, medikasjon). 

2) Regional rolleliste fra 2012 bestod av 42 roller. Ved innføring av regional standard ble 
det ved OUS identifiserte behov for flere roller. Ytterligere behov for roller ble identifisert 
ved implementering av standarden ved de neste HF-ene.  En ny og oppdatert «Regional 
rolleliste v 2.0» med 72 roller er godkjent av Fagnettverk, 14.06.17. 

Ved innføring av regional standard ved OUS ble det i 2014 utarbeidet et dokument, 
«Begrunnelse for roller_rev 2015_x5», som beskriver begrunnelse for tilganger.  
 
Ved innføring av regional standard ved OUS ble det utarbeidet oppsett for BT tilganger og 
JG tilganger. Oppsettet er benyttet som føringer og hentet fra OUS desember 2015. 
Erfaringen frem til nå er at HF-ene har ulik måte å organisere driften (pasientflyten) og 
bemanning som gjør at tilgangsoppsettet kan være ulikt for å støtte en rolle i å utføre 
oppgaver.  
 
Tilgangsprofiler for organisasjon (ORG) og arbeidsgrupper (AG) er ikke inkludert i 
analysen. Bakgrunnen er at profilene gjenspeiler: 

 HF-spesifikk informasjon i navnet som gjør sammenlikning 
vanskelig/uhensiktsmessig 

 Størrelse på helseforetakene er ulike som gjør sammenlikning 
vanskelig/uhensiktsmessig 

 
 

3.2.2 Rammer som styrer konfigurasjonen for tilgangsoppsettet 

Det er to premissleverandører for tilgangsoppsettet i DIPS databasene. 
Konfigurasjonen skal ivareta  

1. Brukerens (rollens) behov for tilganger for å få utført oppgaver i DIPS. Herunder 
også behov som skyldes ulik størrelse på HF-ene, behandler ulike pasientgrupper og 
organiserer driften ulikt.  

2. Den tekniske løsningen for IdM (automatisk oppretting av brukertilganger) 
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3.2.3 Rammer knyttet til IdM-løsningen 

Idm-løsningen er en integrasjon som benytter informasjon fra flere autorative systemer: 
1. PAGA (personalsystem i HSØ) – Lønnskoden til den ansatte og hvor 

(kostnadssted/ansvarsnummer) vedkommende er ansatt. 
Helseforetakene har i dag ulik måte å organisere ansatte i PAGA, både med tanke på 
HR-struktur og bruk av stillingskoder. Betanien har ikke PAGA og derfor ikke 
automatisert tilgangsstyring. 

2. RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten). Informasjonen fra systemene 
kan til sammen – RESH-id sjekkes mot attributt i Organisatorisk betegnelsen, et 
kodeverk som sier noe om en enhet (=kostnadssted) er en avdeling, post, poliklinikk 
mm. Helseforetakene har i dag ingen enhetlig måte å benytte denne attributten. HF-
ene har heller ikke bennyttet RESH likt, slik at oppsettet ikke nødvendigvis 
gjenspeiler den reelle organisasjonen til helseforetaket.  

 
Selve IdM-løsningen har krav til logikk som bla ivaretas i konfigurasjon i DIPS. Løsningen 
krever at oppbyggingen av navnet på tilgangsprofilene er etter faste regler. 
For JG- og BT-profiler skal den inneholde informasjon om rolle, type org.enhet, og evt. om 
det skal skilles på profiler mellom somatikk og psykiatri. Tabellen under er eksempler på 
logikk som viser oppbygging av navn på tilgangsprofiler. 
 
Type profil 
BT, JG 

Skille på 
somatikk  

For noen roller 
Orgtype fra RESH 

Rolle Eksempel på navn på 
tilgangsprofil – BT/JG 

BT SO Post Sykepleier BT_SO_Post_Sykepleier 
JG SO Post Sykepleier JG_SO_Post_Sykepleier 
BT SO  Lege BT_SO_Lege 
JG SO  Lege JG_SO_Lege 
For AG- og ORG-profiler skal den inneholde informasjon om profiletype og kortkoden i 
forhold til kostnadssteds mapping + evt. rolle. Tabellen under viser eksempler på logikk og 
oppbygging av navn på tilgangsprofiler. 
  
Type profil 
AG, ORG 

Kortkode for 
aktuelt 
kostnadssted 
for den ansatt 

For noen profiler Rolle 
som skal ha profilen 
(HF-variasjon) 

Eksempel på navn på 
tilgangsprofil – AG/ORG 

AG ORG Sykepleier AG_ORTS1 
ORG ORG Sykepleier ORG_ORTS1 
AG ORG Overlege AG_URO_Overlege 
ORG ORG Overlege ORG_URO_Overlege 
 
Logikken kodes etter et regelsett som leveres fra hvert enkelt HF: «Koblingsark DIPS» og 
«Koblingsark ORG». De samme koblingsarkene ble benyttet ved implementering av DIPS og 
IDM løsningen på OUS. Ved implementering i standardiseringsprosjektet har man sett 
behov for en utvikling av regelsettet i IDM for å ivareta HF-et sitt behov for differensiering 
av tilganger.  
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Det er utarbeidet et regneark, som er produsert av IAM, som overleveres i disse dager til 
Sykehuspartner. Dette skal hjelpe forvaltning i håndtering av tilgangsspørsmål fra de 
enkelte HF-ene. Arket beskriver hva som er hovedregelen (default) per rolle. Eksempel fra 
regnearket vises i tabellen under. 
 

 
 
Det er utarbeidet en prosedyre ved RSKI, til bruk i Sykehuspartner. Prosedyren skal være 
et verktøy for håndtering av HF-ene sine behov, slik at konfigurasjonen ikke blir for 
kompleks. Prosedyren sier at; alle som skal ha en gitt rolle, og som har behov for en tilgang 
som ikke ligger i standarden, skal ivaretas i standard BT profil. Dersom det er enkeltbrukere 
eller enkeltkostnadssteder ivaretas dette i regelsettet i Koblingsark DIPS. 
Konsekvensen for konfigurasjon er beskrevet i avsnitt 3.2.4. 
 
 

3.2.4 Variasjon og avvik Tilgangsoppsett 

Kapitlet beskriver variasjon av 
 Journalgruppeprofiler – sammenligning av antall profiler 
 Brukertypeprofiler - sammenligning av antall profiler 
 Overordnet sammenligning av innholdet i enkelte profiler, på tvers av HF, for JG og 

BT. 
 

3.2.4.1 Analyse Journalgruppeprofiler 

Analysen tar for seg alle Journalgruppeprofiler som er opprettet i forbindelse med 
standardiseringen og som er tilgjengelig for bruk. En journalgruppeprofil inneholder et sett 
med journalgrupper der retten til å lese eller lese/ skrive styres. 
 
Det er skilt på om profilen ansees å være en regional profil eller ikke. Kriteriet for å bli 
definert som en regional profil er at JG-profilen inneholde rollenavn som finnes i den 
regional rollelisten. Noen av JG-profilene er benevnt som «Tillegg» i navnet, og med hvilken 
journalgruppe de gir tilgang til. Disse inneholder ikke nødvendigvis en rolle, men profilen 
finnes i alle standardiserte HF, inkludert OUS, og er innholdsmessig lik. 
 
HF-spesifikke profiler: HF-ene har behov for å kunne tildele journalgruppe-tilgang til 
enkeltbrukere som går utover det som er standard for rollen. Disse har ikke vært definert i 
oppsettet som det er tatt utgangspunkt i, og er derfor ulikt definert. Tabellen under viser 
antall JG profiler totalt og hvor mange som er regionale og HF-spesifikke. 
 

ROLLE HF_USING AG_PROFIL DEFAULT_AG BT/JG-PROFILSKILLE SO/PS REKVIRENT REKVIRENT LABREKVIRENTENDELIG GODKJ.JournalansvarligRESSURS Kommentar

LEGE

AHUSHF,

SIHF,

SIVHF,

STHF,

SUNHF,

VVHF

AG_<ORG>_LEGE,

AG_<AVDORG>_LEGE,

AG_<AVDORG>_LEGE,

AG_<AVDORG>_LEGE,

AG_<AVDORG>_LEGE,

AG_<AVDORG>_LEGE PERSONLIG <Rolle> Ja

JA,

JA,

JA,

JA,

JA,

JA JA JA Manuell JA

Ahus har AG-

/ORG-profil 

på ORG-nivå

OVERLEG

E

AHUSHF,

SIHF,

SIVHF,

STHF,

SUNHF,

VVHF

AG_<ORG>_OVERLEGE,

AG_<AVDORG>_OVERLEGE,

AG_<AVDORG>_OVERLEGE,

AG_<AVDORG>_OVERLEGE,

AG_<AVDORG>_OVERLEGE,

AG_<AVDORG>_OVERLEGE PERSONLIG <Rolle> Ja

JA,

JA,

JA,

JA,

JA,

JA JA JA JA Manuell JA

Ahus har AG-

/ORG-profil 

på ORG-nivå
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HF Antall JG-profiler i bruk Regional profiler  HF-spesifikk 

Ous 145 118 27 

SiV 169 149 19 

Sun 95 (har ikke psykiatri) 81 13 

STHF 163 137 25 

BET 79 (har ikke psykiatri) 74 4 

VVHF 161 136 25 

 
Ved SIV, SUN og Betanien finnes det en profil som representerer en gammel regional Rolle, 
som ikke er i bruk; Sykepleier/Vernepleier. I dag er denne splittet i to roller. Denne kan 
med fordel få fjernet haken «I bruk». 
 
Tabellen under viser antall JB profiler i bruk totalt og fordeling innen somatikk og 
psykiatri. 

HF 
Antall JG 

i bruk JG_SO  JG_PS 
JG HF (inneholder ikke So 

eller PS i navnet)  

  Alle Regional HF Alle Regional HF Alle Regional HF 

Ous 145 81 66 15 44 41 3 20 13 7 

SiV 169 100 90 10 56 49 7 13 9 4 

Sun 95 81 73 8 1 1  13 10 3 

STHF 163 92 81 11 52 46 6 19 13 6 

BET 79 65 62 3 0 0  14 13 1 

VVHF 161 85 78 7 56 51 5 20 13 7 
 
 

3.2.4.1 Eksempel på variasjon Journalgruppeprofiler 

Som det fremgår i tabell 3 og 4 er det ikke likt antall profiler for journalgrupper i somatikk 
og psykiatri. 
 
Årsaken til at antallet regionale profiler ikke er likt skyldes logikken som benyttes i idM-
løsningen. Ved implementering ved OUS ønsket man å skille på tilgang for enkelt roller 
avhengig av om brukeren jobbet ved en poliklinikk, en sengepost, en seksjon eller en 
avdeling. Derfor skulle denne informasjonen være med i navnet på tilgangsprofilen. 
Informasjonen hentes fra attributten «Organisatorisk betegnelse» i RESH. Helseforetakene 
har brukt attributten ulikt slik at man har måttet opprette profiler for å støtte logikken i 
IdM. Tabellen under viser eksempler fra SIV og VVHF, organisatorisk betegnelse i 
profilnavn for sykepleier. 
 
Profilnavn fra SIV 
Profiltype HF/PS/SO Profilnavn 

JG SO Annet_Sykepleier 

JG PS Avdeling_Sykepleier 

JG SO Avdeling_Sykepleier 

JG SO Fagenhet_Sykepleier 

JG SO Hotell_Sykepleier 
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Profiltype HF/PS/SO Profilnavn 

JG SO Kontor_Sykepleier 

JG SO Område_Sykepleier 

JG PS Poliklinikk_Sykepleier 

JG SO Poliklinikk_Sykepleier 

JG PS Post_Sykepleier 

JG SO Post_Sykepleier 

JG SO Ressurspool_Sykepleier 

JG PS Seksjon_Sykepleier 

JG SO Seksjon_Sykepleier 

JG SO Skole_Sykepleier 

JG PS Stab_Sykepleier 

JG SO Stab_Sykepleier 

 
Profilnavn fra VVHF 
Profiltype HF/PS/SO  Profilnavn 

JG SO  Annet_Sykepleier 

JG PS  Avdeling_Sykepleier 

JG SO  Avdeling_Sykepleier 

JG SO  Fagenhet_Sykepleier 

JG SO  Hotell_Sykepleier 

JG PS  Poliklinikk_Sykepleier 

JG SO  Poliklinikk_Sykepleier 

JG PS  Post_Sykepleier 

JG SO  Post_Sykepleier 

JG PS  Seksjon_Sykepleier 

JG SO  Seksjon_Sykepleier 

JG SO  Stab_Sykepleier 

 

3.2.4.2 Overordnet sammenligning av innhold i regionale Journalgruppe-profiler 

En journalgruppeprofil inneholder et sett med journalgrupper der retten til å lese eller 
lese/ skrive styres.  
Analysegrunnlaget finnes i regnearket «2. Tilgangsprofiler med innhold pulje 1 + OUS».  
 
Det kan være flere årsaker til hvorfor det er ulikt innhold og rettigheter knyttet til 
journaltilgang mellom HF-ene. 

1. Det finnes journalgrupper som er HF-spesifikke. Disse er spesielt knyttet til 
historiske data (se variasjon for Journal og dokumenttyper kap. 3.4) 

2. Ved overgang til regional standard får HF-ene ny journalstruktur og nye 
dokumenttyper. Den gamle strukturen «mappes» til ny struktur. Konsekvensen av 
dette kan være at en rolle tidligere har hatt skrivetilgang til dokumenttyper som i 
den nye strukturen ligger et annet sted. Det antas at HF-et da tenker at de fortsatt 
har behov for å lese informasjonen. 
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Det er gjort en sammenlikning mellom det som er journalgruppeoppsettet i OUS og det som 
finnes ved det enkelte HF (obs – OUS har noen variasjon knyttet til utvikling av 
standarden). 

 

3.2.4.3 Analyse av Brukertypeprofiler 

Analysen inneholder Brukertypeprofiler som er opprettet i forbindelse med 
standardiseringen og som er tilgjengelig for bruk. 
 
Det er skilt mellom profiler som ansees å være en regional profil og ikke regional. Kriteriet 
for å bli definert som en regional profil er at BT-profilen inneholde rollenavn som finnes i 
den regional rollelisten. Noen av BT-profilene er benevnt som «Tillegg» i navnet, og med 
hvilken funksjon de gir tilgang til. Disse inneholder ikke nødvendigvis en rolle, men 
profilen finnes i alle standardiserte HF, inkludert OUS, og er innholdsmessig lik. 
 
Det er i tillegg HF-spesifikke profiler, med benevnelse «Tillegg». Disse er definert ut fra det 
enkelte HF sitt behov for å tildele funksjonstilgang utover standard for rollen. Disse har 
ikke vært definert i oppsettet som det er tatt utgangspunkt i (OUS des 2015), og er 
opprettet ut fra behov ved det enkelte HF.  
Analysegrunnlaget finnes i regnearket «1. Tilgangsprofiler alle HF Pulje 1 + OUS».  
 
Tabellen under viser antall BT profiler totalt og hvor mange som er regionale og HF-
spesifikke. 
HF Antall BT i bruk Regional HF-spesifikk Arena 

Ous 211 180 23 8 

SiV 253 211 41 1 

Sun 140 (har ikke psykiatri) 130 10 0 

STHF 240 198 40 2 

BET 136 (har ikke psykiatri) 128 7 1 

VVHF 233 193 38 2 
 

Kommentar til tabellen over: 
 SiV: Benytter ikke de Arenaelementene som denne profilen gir tilgangen til. Ingen 

brukere skal ha fått denne. Dette er imidlertid en profil som er generell og vil være 
aktuell ved ibruktakelse av Arena. 

 Sun: En profil som gir tilganger i forhold til psykiatri. Denne kan med fordel få 
fjernet haken «I bruk» 

 STHF: Benytter Arena sengepostliste 
 BET: Benytter ikke de Arenaelementene som denne profilen gir tilgangen til. Ingen 

brukere skal ha fått denne. Dette er imidlertid en profil som er generell og vil være 
aktuell ved ibruktakelse av Arena. 

 VVHF: De 2 Arena-profilene er benyttet i forbindelse med pilotaktiviteten HF-HF 
henvisninger 
 

Tabellen under viser antall BT profiler i bruk totalt og fordeling innen somatikk og 
psykiatri. 
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HF 

Antall 
BT i 
bruk 

BT SO BT PS BT HF 

Alle 
Reg HF Arena 

Alle 
Reg HF Arena 

Alle 
Reg HF Arena 

Ous 211 79 77 1 1 42 42   90 63 20 7 

SiV 253 104 98 6 0 55 52 3 0 94 60 33 1 

Sun 140 74 73 1 0 1 1   65 60 5 0 

STHF 240 95 89 6 0 48 48 1 0 97 63 32 2 

BET 136 73 73 0 0 0 0 0 0 63 56 6 1 

VVHF 233 86 83 3 0 57 50 7 0 86 56 28 2 
 
 

3.2.4.4 Eksempel på variasjon Brukertypeprofiler 

Som det fremgår i tabellene over er det ikke et likt antall profiler for brukertyper i 
somatikk, psykiatri eller i HF-ene. 
 
Årsaken til at antallet regionale profiler ikke er likt skyldes logikken som benyttes i idM-
løsningen. Ved implementasjon ved OUS ønsket man å skille på tilgang for enkelte roller 
avhengig av om brukeren jobbet ved en poliklinikk, en sengepost, en seksjon eller en 
avdeling. Derfor skulle denne informasjonen være med i navnet på tilgangsprofilen. 
Informasjonen hentes fra attributten «Organisatorisk betegnelse» i RESH. HF-ene har brukt 
attributten ulikt slik at man har måttet opprette profiler for å støtte logikken i IdM. 
 
Profilnavn fra SiV:  
Profiltype HF/PS/SO Profilnavn 

BT SO Annet_Helsefagarbeider 

BT PS Avdeling_Helsefagarbeider 

BT SO Avdeling_Helsefagarbeider 

BT SO Fagenhet_Helsefagarbeider 

BT SO Kontor_Helsefagarbeider 

BT SO Laboratorium_Helsefagarbeider 

BT PS Poliklinikk_Helsefagarbeider 

BT SO Poliklinikk_Helsefagarbeider 

BT PS Post_Helsefagarbeider 

BT SO Post_Helsefagarbeider 

BT SO Ressurspool_Helsefagarbeider 

BT PS Seksjon_Helsefagarbeider 

BT SO Seksjon_Helsefagarbeider 

BT SO Skole_Helsefagarbeider 

BT PS Annet_Helsefagarbeider 

Rollen Helsefagarbeider har 15 profiler tilgjengelig for IdM, ut fra hvor det kan finnes et 
kostnadssted og en ansett om skal ha tilgang som helsefagarbeider. 
 
Profilnavn fra VVHF.  
Profiltype HF/PS/SO Profilnavn 

BT PS Avdeling_Helsefagarbeider 
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BT SO Avdeling_Helsefagarbeider 

BT SO Fagenhet_Helsefagarbeider 

BT PS Poliklinikk_Helsefagarbeider 

BT SO Poliklinikk_Helsefagarbeider 

BT PS Post_Helsefagarbeider 

BT SO Post_Helsefagarbeider 

BT PS Seksjon_Helsefagarbeider 

BT SO Seksjon_Helsefagarbeider 

BT SO Annet_Helsefagarbeider 

BT PS Annet_Helsefagarbeider 

Rollen Helsefagarbeider har 11 profiler tilgjengelig for IdM, ut fra hvor det kan finnes et 
kostnadssted og en ansett om skal ha tilgang som helsefagarbeider. 
 

3.2.4.5 Overordnet sammenligning av innhold i regionale Brukertype-profilene 

Sammenligningsgrunnlaget ligger i sin helhet i regnearket «2. Tilgangsprofiler med innhold 
pulje 1 + OUS».  
 
Profiler som er definert som regionale inneholder ikke nødvendigvis de samme 
brukertypene (tilganger). 
Det er tre hovedårsaker til dette. 

1. Helseforetakene har ikke organisert oppgavefordelingen mellom sine ansatte, og 
driften av helseforetaket likt. Prosjektet har ikke hatt som oppgave å standardisere 
prosedyrer og funksjonsfordeling mellom roller. For å unngå at regelsettet i IdM-
løsningen (Koblingsark DIPS) skal bli for kompleks, der behovet for 
funksjonstilgang gjelder alle i en rolle, er tilgangen lagt til eksisterende profiler for 
rollen.  

2. Hvordan brukere får tilgang fra DIPS og inn i integrerte systemer er løst teknisk 
ulikt, og HF-ene har ikke de samme fagsystemleverandørene 

3. HF-ene har ikke tatt i bruk de samme modulene i DIPS, eks benytter Sunnaas 
sykehus DIPS Lab, 

 
Tabellen under viser antall brukertyper i profil for Anestesisykepleier. 
Brukertypeprofil: 
BT_Anestesisykepleier Antall brukertyper i profil 

SiV 47 

SO 47 

STHF 54 

SO 54 

VVHF 52 

SO 52 

Det er 46 brukertyper som ligger i alle tre HF-ene sin profil 
 
Tabellen under viser som er HF-spesifikke. 
HF Brukertype som kun finnes ved det enkelte HF Årsak 

SiV F_Opr Operasjonsplanlegging automatisk oppdatering 1 
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STHF F_Innleggelse Eiendelsregistrering 1 

STHF F_Innleggelse Oppmøteliste 1 

STHF F_Innleggelse Slette innleggelse 1 

STHF F_Intensivregistrering 1 

STHF F_Verktøyintegrasjon_AGFAXero 2 

STHF F_Verktøyintegrasjoner STHF 2 

VVHF D_Tillegg SO Operasjonsplanlegger 1 

VVHF F_PACS full tilgang 2 

VVHF F_Verktøyintegrasjoner test 2 

VVHF Tillegg_F_Opr Opprette og slette planlagt operasjon 1 

VVHF Tillegg_F_Opr plan automatisk oppdatering 1 

 
 

3.3 Arbeidsgruppestruktur 

3.3.1 Regional standard 

 
Dokument «Arbeidsgruppestruktur» og «Navn hovedgrupper», godkjent desember 2012, 
er utgangspunktet for implementering av regional standard for arbeidsgruppestruktur. I 
tillegg har prosjektet sett til rapport «Glemt av sykehuset» og helseforetakenes prosedyre 
«Arbeidsgrupper i DIPS – ansvar og oppgaver». 
 
Prosjektet er også i gang med å utarbeide et Excel ark med foreløpig navn 
«Masterdokument Standard for Arbeidsgruppestruktur_1», som har arkfaner for; 1) 
arbeidsgruppetyper, 2) prinsipper, 3) rapporter for kontroll av arbeidsflyt, 4) forslag 
arbeidsgruppeprofiler, 5) avvik, 6) saker til AU og Fagnettverk. Dokumentet er ment som et 
verktøy for videre forvaltning av arbeidsgruppestruktur. 
 
Standard for arbeidsgruppestruktur består av en oversikt over arbeidsgruppetyper samt 
en oversikt over hvordan strukturen på arbeidsgruppenavn bygges opp, 3 ulike alternativ. 
 
Alt 1: Avdeling, (evt seksjon) lokalitet (valgfri) og type oppgave  

Alt 2: Lokalisasjon, Avdeling, (evt seksjon) og type oppgave EPJ-1367 
Alt 3: HF og type oppgave  
Bruk av "mellomnavn" for presisering ved behov er tillatt  
 
Arbeidsgruppetyper: 
Regional standard for arbeidsgruppestruktur bestod av 20 arbeidsgruppetyper i 2012. 
Etter bearbeiding og beslutning i Fagnettverk, inneholder den nå 29 arbeidsgruppetyper: 

1. Tilsyn 
2. Henvisninger 
3. Svar inneliggende 
4. Pleier 
5. Miljø 
6. Tverrfaglig 
7. Vedtak 
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8. Inntak 
9. Kontor 
10. Arkiv 
11. Dokumentsenter 
12. Kreftmelding 
13. Personskade 
14. Infeksjonsskjema 
15. PLO 
16. Behandlingsmøte 
17. Medikasjon 
18. Enkelte arbeidsgrupper har navn som lokasjon, bare HF eller lokasjon og spesialfunksjon 
19. Xrydde 
20. IKKE BRUK 
21. Ekstern Skrivetjeneste 
22. Avvist BKM 
23. Pakkeforløp kreft 
24. HELFO-Saker til oppfølging 
25. Neg.applikasjonskvittering 
26. Kontrollkommisjonen 
27. Svar LAR 
28. Kodekontroll  
29. Svangerskapsavbruddskjema 

 
Standard sier at det skal gis privat arbeidsgruppe til alle med dokumentasjonsplikt, dette 
blir ivaretatt gjennom automatisk tilgangstying i IDM. 
 
Standard sier også at det skal finnes rutiner for bruk av rapporter til kontroll av arbeidsflyt 
i henhold til "Glemt av sykehuset" på HF-ene.  
 
Arbeidsgruppetype «Behandlingsteam» omfattes ikke av standardiseringen og er filtrert 
bort i analysen. 
 
Arbeidsgruppetype «Behandlingsteam» omfattes ikke av standardiseringen og er derfor 
filtrert bort i analysen. Analysegrunnlag finnes i «Analyse av variasjoner arbeidsgrupper_1».  
 
 

3.3.2 Variasjon og avvik Arbeidsgruppestruktur 

Etter oppdatering skal regional standard dekke behovene for de aller fleste arbeids-
prosessene i sykehus. Oppdatering av standarden skyldes at flere HF har meldt behov for 
samme arbeidsgruppe. Alle endringsønsker og behov for avvik er behandlet i AU 
(prosjektet) og deretter i Regionalt fagnettverk. Enkelte HF har meldt om behov for 
arbeidsgrupper utover de 29 arbeidsgruppetypene som foreligger i standarden. Grunnen 
er at de har rutiner som dekker spesielle behov på enkelte enheter. Disse arbeidsgruppe-
typene er ikke tatt med som en del av standarden da behovet kun gjelder enkelte enheter. 
Arbeidsgruppetypene, som er godkjente avvik fra standard, er Søvn, Pacemakerspørsmål og 
Pre operativ vurdering. Sistnevnte vil kunne lukkes ved innføring av pasientlister i Arena 
(Pre operativ vurdering). 
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STHF har en midlertidig «rydde arbeidsgruppe» som følge av implementering av DIPS. 
Utover denne er det ingen HF som i implementering av standarden har avvik utover de som 
er godkjent eller er i prosess i Fagnettverket, bortsett fra OUS. 
 
Arbeidsgruppestruktur ved OUS 
Ved Analysen av OUS identifiseres følgende arbeidsgrupper utenfor standarden: 

 Svar Poliklinikk 
 Partus Epikriseskrivende 
 Team xxx (- feilregistert?) 
 Vikar 
 Konvertert ryddeoppgaver (og Konvertert Arbeidsflyt udefinert) - bør vel være 

ryddet opp i nå 2,5 år etter konvertering? 
 MDT (multidisiplinært team) – er regional brukerveiledning på arbeidsflyt ved MDT 

møter 
 Forsk/Kvali/Monit/Studie 
 EH xxxx (Teknisk) 
 Det et er også litt inkonsekvens i forhold til standard oppbygging der 

arbeidsgruppetypen skal stå sist, i enkelte arbeidsgrupper. 
 
Om OUS bytter arbeidsgruppetypene: «Tilbakemelding fra fritt sykehusvalg» til «HELFO 
saker til oppfølging" og «Negativ applikasjonskvittering og time-out» til Neg 
Applikasjonskvittering» vil de inngå i regional standard. 
 
 
Avvik Regional standard 

HF Arbeidsgruppetype 
Besluttet Fagnettverk 
Dato/Jira nr 

 

SIV Epikrise 15.12.16 EPJ-1361 (2725) 

Kan byttes med 
Kodekontroll for å unngå 
avvik  

STHF Søvn 15.12.16 EPJ-1339 (2725)  

STHF Pacemakerspørsmål 15.12.16 EPJ-1339 (2725)  

STHF 
Preoperativ 
Vurdering 15.12.16 EPJ-1339 (2725) 

Arenafunksjonalitet vil 
kunne lukke dette avviket  

 
 
Saker som foreløpig ikke er besluttet i Fagnettverk: 
Sak nr Jira Ang: Kommentar: 

EPJ-2965 
zFjern oppgave fra 
arbeidsflyt I bruk på SIV, SUN, STHF og VVHF 

EPJ-1346 Eksterne brukere revisjon 
Mulig endring på Arbeidsgruppetype 
kontrollkommisjon i bruk på STHF 
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PLO grupper er ofte navngitt i en variasjon av standard (flere alternativer er godkjent i 
standard), kortnavn på sengepost. Dette er på bakgrunn av at flere avdelinger kan benytte 
samme sengepost og at det letter arbeidet med å fordele PLO gruppene i korrekt AG profil. 
 
Arbeidsgrupper - tilgang og ansvar i arbeidsflyt 
Regional standard beskriver arbeidsgruppetyper, hva arbeidsgruppen skal benyttes til og 
hvilke oppgavetyper som kommer i den. På den måten sier den indirekte noe om hvem som 
skal ha tilgang til hvilken arbeidsgruppe, og hvor oppgaver bør eller skal rutes. Standarden 
definerer derimot ikke konkret hvem som skal ha tilgang og hvem som har ansvar for de 
ulike oppgavetypene. I standardiseringsprosessen er det forsøkt å implementere dette så 
likt som mulig for å skape gjenkjenning for helsepersonell som jobber ved flere ulike 
helseforetak. Dette har gitt utfordringer i krysning mellom eksisterende arbeidsflyt og 
ønske om å opprettholde denne, automatisert tilgangsstyring (IDM løsningen) og ønske om 
å begrense tilgangen. Det har ikke vært diskusjoner rundt sykepleierollen og arbeids-
gruppestruktur og få rundt legerollene. Diskusjonene har i hovedsak vært knyttet til roller i 
psykiatrien og kontorrollene. 
Eksempler på diskusjoner: 

 Overleger skal ha tilgang til arbeidsgruppe «Henvisning til vurdering». Tilgangene 
gis til alle med rolle «Overlege» via IDM. Ved enkelte HF har det vært ønske om at 
ikke alle overleger skal tilgang til arbeidsgruppe «Henvisning til vurdering», kun til 
de som han ansvar for å vurdere. 

 Arbeidsgruppetype «Tilsyn», inneholder tilsynsforespørsel, i hovedsak i form av 
dokument. Arbeidsgruppen er tilgangsstyrt til legerollene. Ved enkelte HF har det 
vært ønsker om at kontor også skal ha tilgang til «Tilsyn» for å sikre at forespørsler 
fanges opp og ikke blir liggende ubehandlet i arbeidsgruppen. I poliklinikker i 
psykiatriene er det uttrykt et behov for at alle behandlere bør ha tilgang til «Tilsyn» 

 
Områder hvor det er lagt føringer for hvem som skal ha tilgang: 
Arbeidsgruppe «Svar inneliggende» gis til leger og overleger da det er disse rollene som 
har ansvar for signering av prøvesvar. Et av HF-ene har en sak i Fagnettverket der de 
ønsker at kontor skal ha tilgang til «Svar inneliggende» for å sikre at prøvesvar ikke blir 
liggende usignert. 
Tilgang til Andres arbeidsgrupper er en sak som har vært til behandling i Fagnettverk og på 
grunn av sakens kompleksitet, eskalert til regionalt nettverk for fagdirektører. 
 
Systemoppsett: 

 Systemoppsettene for henvisninger til vurdering har i standardiseringen blitt 
korrigert slik at de blir rutet mot henvisningsgrupper der det har vært avvik fra 
standard 

 Systemoppsett for henvisninger til oppfølging har vært rutet om fra 
henvisningsgrupper til kontor/inntaksgrupper i de tilfeller hvor det er kontor som 
følger opp henvisningene og skriver ut innkallingsbrev. 
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3.4 Dokumenttyper og Journalgrupper 

3.4.1 Regional standard 

Masterark for dokumenttyper ble besluttet i Fagnettverk 20.04.17 og består av 809 
dokumenttyper. Av disse er 123 blanketter og 265 dokumenttyper for skanning. Skanning 
er den største gruppen og består av både generelle og spesifikke dokumenttyper. Forslaget 
til Master for dokumenttyper ble arbeidet frem gjennom en workshop der alle foretakene 
var invitert til å delta med fagpersoner og grundig gjennomgang i arbeidsutvalget i 
prosjektet før innstilling ble levert til fagnettverket. 
Helseforetakene har kun tatt i bruk de dokumenttypene de har behov for, og ingen har 
derfor alle 809. I tillegg er det opprettet lokale skjermede dokumenttyper. Disse har også 
vært behovsvurdert.  
 
Standarden er beskrevet i «EPJ-4865 Masterark dokumenttyper v 1.0». 
 
Det er også utarbeidet en standard for journalgrupper vedtatt i 2014. Disse 
dokumenttypene er benyttet i dokumentet «Master for dokumenttyper» ved at 
dokumentene er knyttet til ulike journalgrupper. For å holde oversikt over bare 
journalgruppene er de i standarden skilt ut i eget ark. Delsystem og abstrakte grupper er 
inkludert i standarden. Journalgruppestandarden er beskrevet i «Master standard for 
journalgrupper». 
 
På området dokumenttyper er det opp til foretakene selv om de ønsker å benytte alle 
regionale dokumenttyper. Her er det store variasjoner.   
 
Dokumenttyper Regional 

standard 
OUS SiV VVHF STHF/ 

BET 
Sunnaas 

Generelle 273  178 210 162 88 70 
Til skanning 265  249 261 248 147 183 
Tabell over hvor mange regionale dokumenttyper foretakene har tatt i bruk. 
 
Sunnaas har en naturlig variasjon da de ikke har psykiatri.  
 
STHF/BET utpeker seg ved å ta få av dokumenttypene i standarden i bruk. Noe av årsaken 
til dette kan være at STHF/BET er de eneste helseforetakene som opprinnelig var på 
dokumenttypestandard og at det ikke ble lest inn nye dokumenttyper. De fikk tilbud om å 
legge til dokumenter fra standarden som de ønsket, men var opptatt av å følge standarden 
og hadde mål om å begrense antall dokumenttyper. 
 
Siv er det helseforetaket som har flest dokumenter tatt i bruk både fra generelle og 
skanningsdokumenter. Årsaken til dette er kanskje at dette ligner mest den 
sammensetningen av dokumenttyper de hadde fra før. 
 
På området journalgrupper er de fleste journalgruppene implementert. I foretak som ikke 
har psykiatri blir det naturlig færre journalgrupper. 
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3.4.2 Variasjon og avvik dokumenttyper 

I løpet av perioden har navn på dokumenttyper endret seg. Dette er hovedårsaken til 
navneforskjeller på dokumenttyper. Et eksempel er at «til utsendelse» er fjernet på alle 
EDI-dokumenter. Disse er markert med lys lilla i sammenligningsarket.  
 
På OUS er det spesielt på område vedtaksdokumenter store navneforskjeller. Årsaken til 
dette er at det ble utarbeidet en felles standard for dokumenttyper på vedtaksdokumenter 
etter at OUS innførte DIPS. Disse er ikke endret i OUS da OUS ikke har vært en del av 
prosjektets mandat.  
 
I tillegg er det ekstra dokumenttyper som forklart nedenfor i tabeller. Enkelte av disse er 
antakeligvis benyttet i import av dokumenter (gjelder OUS). Noen dokumenter har 
tidligere vært en del av standarden, men er utelatt i settet av dokumenttyper som ble 
vedtatt av fagnettverket.  
 
Generelle dokumenttyper 
Dette er dokumenttyper som har vanlig tekstmal (RTF – rik tekst format). Tabellen 
nedenfor viser ekstra dokumenttyper som er i bruk utover regional standard. 
 
Totalt ekstra 18 
dokumenttyper 8 ekstra 7 ekstra 
OUS dokumenttype Siv dokumenttype Telemark dokumenttype 
Begjæring om samtykke til å 
ta urinprøve Egenerkl. om helse 

Evalueringsnotat psykiatri 
(edi) 

Benmargutstryk 
Egenerkl. om helse for barn 
under 16 år Garanti 

Blodutstryk 
Egenerkl. om helse planlagt 
lokalanestesi 

Info om utprøving av 
medikasjon 

Brev engelsk ESAS-r (bl) Innkomst nyfødt 

Brev til utenlandsk pasient 
Prosedyrebeskrivelse til 
utsendelse (edi) Overflyttingsnotat (edi) 

BUP Miljøobservasjon Pårørende notat SPL Sykepleieplan 

EUS Radiologi og Nukleærmedisin 
SPL Telefonnotat til 
utsendelse (edi) 

Gastro/Koloskopi Årsskjema - TX-pasienter (sk)  
Genetisk notat til utsendelse 
(edi) 

 

Genetisk poliklinisk notat 
Kontaktlege info til pas og 
fastlege (edi) 
Manometri/pH 
MDT Tverrfaglig møte (edi) 
SPL Preoperativ sjekkliste 
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Test IT - teknisk/drift kun 
for SP 
Volds- og 
trusselsregistrering 
Voldsintervensjonsplan 
Voldsrisiko sjekkliste V-
RISK10 
 
 
5 ekstra dokumenttyper 2 ekstra dokumenttyper 
Vestre Viken 
dokumenttype 

Sunnaas 
dokumenttype 

Brev engelsk ERG kartlegging... 
Enteroskopinotat Henvisning til OCH 
Nyvisittnotat  
Prosedyrebeskrivelse 
(edi)... 
Risikovurdering 
Tabell over ekstra generelle dokumenttyper 
 
Skanningsdokumenter 
I dokumenttyper som kun brukes for skanning er det betydelig mindre variasjon enn på 
generelle dokumenter. 
 
Base Dokumenttype 
 Telemark Utleveringsskjema LAR (sk) 
 Telemark Unilabs-Mikrobiologi,viro og sero (sk) 
 Telemark Triage/Obs.Kurve (sk) 
 Telemark Sykepleie signaturskjema (sk) 
 Telemark Samtykkeerklæring MS-register (Nyre 

RH) (sk) 
 Telemark MHAQ skjema (sk) 
OUS Patologi-Histologi (sk) 
SiV §2-2 Begjæring om samtykke TPH (sk) 
Sunnaas ERG Kartlegging (sk) 
Sunnaas FYS Kartlegging (sk) 
Sunnaas Spesialisterklæring (sk) 
Tabell over ekstra skanning dokumenttyper i DIPS databasene 
 
 
Sunnaas har en egen avdeling som heter Regional koordinerende enhet (RKE) som 
vurderer og videresender henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-
øst. Enheten er ikke standardisert.  Det ble gitt beskjed om at ingen journalgrupper eller 
dokumenttyper skulle endres på denne enheten. Det er derfor både dokumenter og 
journalgrupper som er unntak fra standarden. 
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Sunnaas Dokumenttyper Journalgrupper 
 RKE_Anmodning om ny vurdering (sk) 

RKE_Avslag fra institusjon (sk) 
RKE_Brev Inntaksstopp 
RKE_Brev_Ad hoc til pasient 
RKE_Brev_Adhoc til lege 
RKE_Brev_Avslag 
RKE_Brev_Avslag Anmodning om ny vurdering 
RKE_Brev_Avslag institusjon 
RKE_Brev_Avslag klager 
RKE_Brev_Feil institusjon 
RKE_Brev_Fra relevant spesialist / sykehus 
RKE_Brev_Fylkesmannen 
RKE_Brev_Helse Midt 
RKE_Brev_Helse Nord 
RKE_Brev_Helse Vest 
RKE_Brev_Henvises sykehus 
RKE_Brev_Institusjoner uten avtale 
RKE_Brev_Purring Utilstrekkelige opplysninger 
RKE_Brev_Rett til behandling med frist 
RKE_Brev_Rett til utredning med frist 
RKE_Brev_utenfor 
RKE_Brev_Utilstrekkelige opplysninger 
RKE_Fylkesmannsdokument (sk) 
RKE_Henvisninger (sk) 
RKE_Journaldokument (intern dok.) 
RKE_Klage fra pasient (sk) 
RKE_Tilleggsopplysninger 
RKE_Utredes spesialist (avslag) 

 

 

Tabell med oversikt over spesielle dokumenttyper og journalgrupper avdeling RKE 
 

3.4.3 Variasjon og avvik journalgrupper 

I utgangspunktet deles journalgrupper i 3 kategorier: 
 Delsystem 
 Abstrakte grupper 
 Journalgrupper 

 
OUS er de eneste som har journalgruppene SO Prosessdokumenter og PS 
Prosessdokumenter, de er opprettet i forbindelse med bruk av DIPS Arena. Når andre 
sykehusene også tar Arena mer i bruk, må journalgruppene bli inkludert i regional 
standard for journalgrupper. Disse to journalgruppene er godkjent i Fagnettverket. 
 
 Antall tatt i bruk fra Antall skjermet  Antall ekstra lokale  
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standard 
Regional standard 186   
OUS 179 14 26 
SiV 184 9  
Vestre Viken 186 3  
STHF 183 1 7 
Betanien 92  1 
Sunnaas 107 2 3 
Tabell over viser fordeling av journalgrupper i kategorier på de ulike foretakene 
 
OUS peker seg ut med et større antall ekstra journalgrupper ut over standarden, det er 
hovedsakelig grupper som er opprettet på grunn av konvertering i 2014. I regional 
standard er det ikke angitt standard for skjermede journalgrupper. Her er det stor 
variasjon, se tabell. 
 
Det er også en del mindre navneforskjeller, særlig mellom OUS og Master for 
dokumenttyper som er godkjent mars 2017.  Dette må justeres før en mulig konsolidering 
(felles journal) da ikke identiske navn vil oppfattes som ulike journalgrupper ved en 
sammenslåing. 
 

3.4.4 Vedlegg 

Det er utarbeidet tre Excelark som beskriver variasjon på dokumenttyper og 
journalgrupper: 

 Master DT sammenligning – viser dokumenttype sammenligning 
 Master JG sammenligning – viser journalgruppe sammenligning 
 Master forklaring forskjeller DT og JG – et uttrekk av de vesentlige avvikene 

 
 
 

3.5 Systemoppsett og kodeverk 

3.5.1 Regional standard 

3.5.1.1 Systemoppsett 

Den regionale arbeidsgruppen for systemoppsett tok utgangspunkt i systemoppsettet som 
ble implementert på OUS og regional anbefaling i Helse Vest. De kodene som ikke hadde 
samme verdi ble gjennomgått av gruppen og fordelt på regionale og lokale systemoppsett. 
Alle regionale systemoppsett har fått anbefalt verdi. Regional standard for systemoppsett 
ble vedtatt i styringsgruppen desember 2015. 
Se «Leveransedokument regionale systemoppsett» for ytterligere detaljer. 
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3.5.1.2 Kodeverk  

Kodeverk er grupper i DIPS av sammensatte verdier som benyttes ved registrering i felter. 
Kodeverkene er delt opp i flere grupper ut i fra hva slags pasientopplysninger man 
arbeider med og hvilke opplysninger som registreres.  
Prinsipper som legges til grunn for regional løsning: 
NPR-kodeverk benyttes til offentlig rapportering og må være regional standard. 
Det finnes 37 NPR-kodeverk blant de totale 456. Disse skal til enhver tid være like 
kodeverk tilgjengelig på Volven.no – NPR samlingen 
Det er 272 kodeverk som ikke kan endres lokalt i DIPS, disse anbefales å standardiseres. 
Hovedregelen er at regional standard for disse er de verdier som leveres fra DIPS. 51 av 
disse (Vedlegg: «Lokalt redigerbare, ønskes tilpasset») bør gjennomgås. Dette anbefales 
blant annet for å redusere antall verdier som i dag er til dels overlappende. Den 
opprinnelige regionale standarden for kodeverk er utarbeidet i juni 2014. 
Det er i løpet av standardiseringen i 2016 vedtatt noen endringer av den opprinnelige 
standarden for HSØ.  Det har i alt vært 27 saker i Fagnettverk knyttet til kodeverk i 2016. Ti 
førte til en endring av standard, tre fikk innvilget avvik og en fikk endret status til at 
kodene kan endres lokalt.  
Det er også utarbeidet et nytt masterdokument over kodeverk, «1. Nytt Masterdokument 
kodeverk», som ble besluttet tatt i bruk av Fagnettverk 15.12.2016 (sak EPJ-1803). Dette er 
mer utfyllende enn første versjon, og har bl.a. tatt høyde for parametersetting per 
kodeverk. Dokumentet er oppdatert etter besluttede saker i Fagråd og har egen fane med 
endringslogg. 
 

3.5.2 Variasjon og avvik systemoppsett  

I løpet av standardiseringsløp 1 er det utført følgende antall endringer på systemoppsett 
for de ulike HF-ene (tall hentet fra «Konfigurasjonsstyring løsningsbasen _ testmiljø_xxHF» 
for de respektive HF-ene): 

 SiV: 224 
 Sunnaas: 66 
 STHF/BET: 79 
 VVHF: 197 

 
Sammenstillingen i regnearket er basert på databaseuttrekk fra juni 2017.  
 
STHF og BET har to rader per systemoppsett, der det er mulig å knytte systemoppsett-
verdier til sykehus. Det samme gjelder Sunnaas og Regional Koordinerende enhet (RKE). 
RKE har også andre avvik, da det ble besluttet at denne enheten ikke skulle standardiseres. 
 
Standardiseringen har identifisert oppsett hvor det med fordel kan ryddes ytterligere 
utover det som var mulig i standardiseringsperioden, eksempel er VVHF som har to rader 
for enkelte systemoppsett, hvor begge har standardverdi. Dette er synliggjort og beskrevet 
i regnearket vedlagt. 
 
Systemoppsett koblet til integrasjon har naturlig variasjon pga ulik integrasjonsportefølje. 
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Der hvor defaultverdi levert fra DIPS, er lik regional standardverdi har flere foretak ikke 
satt inn verdi, dette har i standardiseringsløp 1 blitt godtatt uten endring da det gir 
tilsvarende resultat. Dette er kommentert i regnearket. 
 
Eksempel på variasjon er systemoppsett Domainserver hvor det er angitt serveradresse 
som matcher OUS, da det ved arbeidet med standarden var planlagt en sammenslåing av 
alle databasene til OUS-basen. Planen for sammenslåingen er foreløpig ikke vedtatt, og det 
er naturlig å vente til en eventuelt konsolidering er besluttet. 
 
Systemoppsett for operasjon står i oversikten, men siden området ennå ikke er 
standardisert, kan det forekomme ulike oppsett på disse. For Sunnaas er oppsettene 
uaktuelle da de ikke utfører operasjoner. Sunnaas benytter heller ikke psykiatrimodulen i 
DIPS og har derfor variasjon i enkelte oppsett pga. dette. 
 
Avvik og variasjon fra standard er beskrevet i kolonne Oppsummering i regnearket, og 
oversikten viser at Sunnaas, naturlig nok, har flest variasjoner (26). 
 
Versjonsoppgradering er implementert i standardiseringsløp 2, og har medført endringer i 
standard underveis. De første HF-ene er enda ikke på versjon 7.3.16.0 og det er derfor en 
variasjon i oppsettet knyttet til de nye systemoppsettene som kommer med den nye 
versjonen. 
 
Lenke til sammensatt regneark med verdier for de første fem HF. 
 

3.5.3 Variasjon og avvik kodeverk  

I løpet av standardiseringsløp 1 er det utført følgende antall endringer på kodeverk for de 
ulike HFene(tall hentet ut i fra «Konfigurasjonsstyring løsningsbasen _ testmiljø_xxHF» for 
de respektive foretakene): 

 SiV: 500 
 Sunnaas: 158 
 STHF/BET: 342 
 VVHF: 419 

 
Sammenstillingen i regnearket er basert på databaseuttrekk tatt i uke 25, 2017.  
 
Standarden har vært i endring – den er utvidet fra de 4 første HF og frem til nytt masterark 
godkjent – dette gir bakgrunn for variasjoner mellom disse HF-ene og den nye regionale 
standarden. Det nye masterarket er mye mer detaljert og har tatt høyde for lik 
parametersetting, noe som ikke var tydelig hos de første HF-ene i standardiseringen. 
Resultatet har allikevel blitt ganske ensartet. 
 
Det er ikke gjort tilpasning til regional standard for kodeverk knyttet til psykisk helsevern/ 
BUP på Sunnaas. Dette ble nedprioritert da disse kodeverkene ikke er tilgjengelige for 
ansatte på Sunnaas, og av den grunn ikke ville få noen konsekvenser før en evt. 
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konsolidering. Sunnaas ble standardisert parallelt med SiV og STHF, så det var høy aktivitet 
og mange frister i denne perioden. Disse kodeverkene bør standardiseres i Sunnaas sin 
løsning før en evt. konsolidering. 
 
Det er noen avvik på kodeverk som angir vedtak og formalia i psykisk helsevern. Disse 
kodeverkene er komplekse, f.eks har en kodeverdi i kodeverk PY-PARAGRAF hele 16 
parameterer, som skal samstemmes. Ser også at noen av beslutningene som er fattet i 
Fagnettverk i etterkant av standardiseringen har noen forglemmelser ved utførelse av 
forvaltere. 
 
Avvik fra standarden er markert med gul bakgrunnsfarge i regnearket. De fleste avvikene 
finnes hos OUS, som var først ute med standardisering. De har vært i endring siden 2014. I 
hovedsak har de flere verdier enn det som er i standarden. I noen kodeverk mangler de 
også kodeverdier, som er besluttet i etterkant av deres standardisering, dette gjelder bl.a. 
kodeverkene som benyttes til tilgangskontroll, basert på regional rolleliste.  
Variasjonene kan kanskje skyldes at OUS er større og mer fagspesifikke, og at de kan ha 
større behov for sortering av ventelister osv. (f.eks. kodeverk for kontakttype). 
Andre eksempler på avvik hos OUS er to koder i «Roller overfor pasient», Kontaktlege 
(kodeverdi levert fra DIPS) er ikke satt ut av bruk og koden Forløpskoordinator finnes ikke i 
standard, kun i OUS. 
I kritisk info har OUS en ekstra verdi på «kritisk info type» Sperre for pasientinnsyn, denne 
er ikke implementert i standarden. 
Det burde vært ryddet i skrivefeil for kodeverk Kritisk informasjon klassifisering. Eksempel 
på skrivefeil: Organtransplantat, finnes i OUS og Sunnaas. Øvrige har det som er standard: 
Organplantat. Et saksgrunnlag er under utarbeidelse. 
Kritisk info – alvorlighetsgrad: kodene på SIV er byttet om, og bør rettes opp. Kan skyldes 
at de hadde oppdatert disse kodene før standardiseringsprosjektet. For brukeren er det 
ingen forskjell. 
 
Noen kodeverk oppdateres nasjonalt, f.eks FE-FYLKER, FE-POSTNUMMER, FE-KOMMUNER 
De oppgraderes via DIPS - disse har vi ikke analysert. En annen gruppe kodeverk som gir 
variasjon er de som oppdateres via andre integrasjoner/tjenester, f.eks FEST, PPS. 
 
Kodeverk koblet til integrasjon kan ha naturlig variasjon pga ulik integrasjonsportefølje.  
 
Enkelte kodeverk har fortsatt ikke en helt klar regional standard. Disse er markert med 
lyserød bakgrunnsfarge i regnearket. Disse bør det gjøres en ny vurdering av.  
 
Kodeverkene for kritisk informasjon (SIV hadde implementert en tilnærmet standard ved 
standardisering av DIPS) er betydelig endret for de fleste HF. Prioritetskodene er også 
merkbart endret. Ellers er det få av disse kodeverkene som brukeren er påvirket av. 
 
Sammensatt regneark med verdier for de første fem HF finnes i «Sammenstilt ark 
systemoppsett 17.08.17». 
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3.6 Ventelistebrev 

3.6.1 Regional standard 

Regional standard for ventelistebrev består av åtte prinsipper. Antall ventelistebrev er 
justert fra den første besluttede standard for ventelistebrev og består nå av 32 brev.  Noen 
av brevene blir opprettet i flere versjoner (BEH/UTR eller poliklinikk/innleggelse) Totalt 
antall etter flerversjonsmaler er 40. 
 
De regionale brevene er: 
1. Svar på første gangs henvisning 

01 PAS-Time for vurdering av henvisning 
02a PAS-Svar på henv, Innleggelse BEH 

02b PAS-Svar på henv, Innleggelse UTR 

03a PAS-Svar på henv, Time BEH 

03b PAS-Svar på henv, Time UTR 

04a PAS-Svar på henv, Venteliste innleggelse BEH 

04b PAS-Svar på henv, Venteliste innleggelse UTR 

04c PAS-Svar på henv, Venteliste poliklinikk BEH 

04d PAS-Svar på henv, Venteliste poliklinikk UTR 

05 PAS-Svar på henv, Avslag 

2. Svar på videresendte henvisninger 
06 PAS-Svar på viderehenv, Time 

07 PAS-Svar på viderehenv, Innleggelse 

08 PAS-Svar på viderehenv, Venteliste innleggelse 

08 PAS-Svar på viderehenv, Venteliste poliklinikk 

3. Innkallingsbrev  

09 PAS-Time (etter vent + kontrolltime) 

10 PAS-Innleggelse (etter vent) 

11 PAS-Endret Time, Pas-bestemt 

12 PAS-Endret Time, HF-bestemt 

13 PAS-Endret Time, Ikke møtt 

14 PAS-Endret Innleggelse, Pas-bestemt 

15 PAS-Endret Innleggelse, HF-bestemt 

16 PAS-Endret Innleggelse, ikke møtt 

17 PAS-Reinnkalling (til pasienter som meget ofte går til kontroller, for eksempel 
kronikere) 

18 PAS-Reinnleggelse Innkalling (til pasienter som ofte blir lagt inn ofte, for 
eksempel kronikere) 

24 PAS innkalling – drop-in time 

25 PAS-Kurs  

29 PAS-Telefontime 
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4. Kapasitetsbrev 

19 PAS-Svar på henv, Avslag pga kapasitet 

20a PAS-Viderehenv pga kapasitet BEH 

20b PAS-Viderehenv pga kapasitet UTR 

31 PAS-Viderehenvisning kontroll pga kapasitet 

5. Andre brev 

21a PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO innleggelse 

21b PAS-Varsel om fristbrudd til HELFO poliklinikk 

22 PAS som takker nei fra HELFO 

23 PAS hvor HELFO ikke finner behandler 

26 PAS-Avsluttet ikke møtt 

27 PAS-Lang ventetid 

28 PAS-Avsluttet pasientbestemt 

30 PAS-Sekundærhenvisning-venteliste 

 
Nylig godkjente brev (ikke lagt inn i noen baser pr 24/8-17): 
27 PAS-Lang ventetid 

EPJ 
5073 

Ikke overføring av behandlingsansvar/returnering til henvisende sykehus 

 
 
1. Prinsipp  
I det prinsipielle brevoppsettet legges det vekt på at informasjonen skal organiseres på en 
slik måte at det blir lett for leseren å tilegne seg informasjonsinnholdet.  
Brevet har følgende fire hoveddeler: 

 Del 1 er svar på henvisning med innkalling eller avslag 
 Del 2 Individuell rettighetsvurdering 
 Del 3 Forberedelse og praktisk informasjon ang. oppmøte og helsehjelpen 
 Del 4 Generell informasjon om pasientrettigheter  

 
HF i regional standard 
Alle HF’ene i regional standard har dekket dette prinsippet 
 
2. Prinsipp  
Oppsett og informasjonselementer i brevets del 1 (Svar på henvisning) og del 2 
(Rettighetsvurderingen) skal være like i HSØ.  
 
HF i regional standard 
Da standarden er blitt endret underveis er det noen elementer som ikke er blitt oppdatert i 
basene som kom opp på standarden tidlig. 
 
Tabellen under viser hvilke brev som har variasjoner: 
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HF Variasjon 
Alle HF, Alle 
maler 

Mangler ordet telefontid i avsnittet «Mer informasjon» 

BET 
SIV 
ST 
SUN 
VV 

Mangler intelligent frase i avsnittet «Egenandel, frikort og fritak for 
egenandel» (hardkodet) 
Mangler intelligent frase v-Ikkemote (hardkodet) 

BET 
VV 

05- Feil i tekst i 2 avsnitt, skal være annen tekst i fet skrift 
 

SIV 02- Tillegg min journal 
02- Fjernet SMS varsling 

SUN 
AHUS 
VV 

Mangler markørmerker 

 
 
Ekstra informasjon i tabell for time/innleggelse (innkallingsbrev) 
Noen HF har valgt å legge til lokaliseringens navn sammen med oppmøtebeskrivelsen i 
tabellen i innkallingsbrev. 
 
Under er listet opp hvilke HF som har tilleggsinformasjon. 
 
  
Sykehus Mal 
REV 
SI 
VV 
SIV 
AHUS 

Gjelder kun brev med innkalling 
til innleggelse eller time 

 
Nye prinsipper er besluttet  
Tilleggsinformasjon er besluttet inn i standarden i EPJ-7072 Vedlegg 1 VB Prinsipper og 
informasjonselementer regionale ventelistebrev vedlegg. 
Beslutningsdato i fagnettverket 24/8-17.  
 
Vedlegg: Variasjonsanalyse ventelistebrev, arkfane Ekstra informasjon oppmøtested 
 
Rekkefølge Avdeling, Merknad/ Merknad 
Rekkefølgen skal i forhold til regional standard være Merknad, Avdeling.  Alle HF unntatt 
ST og BET har byttet om rekkefølgen på disse to malvariablene. ST og BET har utelatt 
Avdeling. 
   
Sykehus Rekkefølge 
REV Avdeling, Merknad 
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SI 
SIV 
AHUS 
SUN 
VV 
Ingen Merknad, Avdeling 
ST 
BET 

Merknad 

 
Nye prinsipper er besluttet  
Rekkefølge er besluttet til Avdeling, Merknad i EPJ-7072 Vedlegg 1 VB Prinsipper og 
informasjonselementer regionale ventelistebrev vedlegg. 
Beslutningsdato i fagnettverket 24/8-17. 
 
Overskrifter 
Det er ikke gjennomgående lik standard på overskrifter i alle brev. 
 
Det er laget en egen tabell i vedlegget som viser hvilke overskrifter som er benyttet på de 
forskjellige HF’ene. 
 
Nye prinsipper er besluttet  
Overskrifter er besluttet endret i EPJ-7072 Vedlegg 1 VB Prinsipper og 
informasjonselementer regionale ventelistebrev vedlegg. 
Beslutningsdato i fagnettverket 24/8-17 
 
Vedlegg: Variasjonsanalyse ventelistebrev, arkfane overskrift 
 
3. Prinsipp  
Alle deler av brevet skal ligge i DIPS og i pasientens journal, slik at det er dokumentert 
hvilken informasjon som er sendt ut. Da det er begrenset funksjonalitet i DIPS, vil det være 
behov for å ha vedlegg utenfor DIPS inntil funksjonalitet er utbedret. 
 
HF i regional standard 
Det finnes funksjonalitet knyttet opp mot feltet for diagnosegruppe. Man kan lage fraser 
som automatisk hentes inn i brev ved å ha intelligente fraser i malen. Dette krever grundig 
kartlegging av enheter og var ikke en del av mandatet til prosjektet ved innføring av 
Regional EPJ. Dette krever også endring av arbeidsrutiner. 
 
Det varierer hvordan vedlegg håndteres. De fleste HF har vedlegg i e-Håndboken eller EK, 
noen enheter ved HF’ene har kopier av vedlegg liggende som de legger ved 
brev/innkallinger. 
Noen HF velger å sette inn en kort frase som viser til vedlegg som legges ved brevet, mens 
andre HF kun legger vedleggene med brevet uten at det dokumenteres i journalen. 
Det er også noen HF som legger inn vedleggene i del 3 av brevene, dette er fraser som 
settes inn manuelt ved oppretting av brevene. 
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Vedleggene er ikke en del av regional standard, det er derfor ikke gjort noen sjekk opp mot 
hvordan dette forvaltes lokalt ved HF’ene. 
 
4. Prinsipp  
Dersom vedlegg er utenfor DIPS, skal det i brevet fremkomme hva som er sendt ut som 
vedlegg, slik at dette er dokumentert i pasientens journal. 
 
HF i regional standard 
Noen HF har rutiner for å sette inn fraser som gir informasjon om vedlegg, andre ikke. 
Sykehusene må selv oppretteholde rutiner rundt dette og det er ikke kjørt noen analyse om 
hvordan HF’ene håndterer vedlegg. 
 
5. Prinsipp  
Det er et ønske at DIPS utvikler en malvariabel som kan skille mellom brev knyttet til 
utredning (uavklart tilstand) og brev knyttet til behandling (avklart tilstand). Inntil denne 
er på plass må det enten utarbeides egne maler for svarbrev der den juridiske fristen 
relaterer seg til utredning (uavklart tilstand) og egne maler når fristen gjelder behandling 
(avklart tilstand), eller det etableres en felles mal for utredning/behandling og dette 
redigeres i det enkelte brev før utsendelse.  
 
HF i regional standard 
Det er ikke laget en slik malvariabel ennå. Det er derfor anbefalt at HF’ene dupliserer opp 
brevene for behandling og utredning eller alternativt har begge i samme brev og redigerer 
brevet før man sender det. 
 
Malvariablen [Plan.kontakttype] skal ikke benyttes i ventelistebrevene da menyvalget i 
henvisningen/planlagt kontakt inneholder flere valg enn behandling/utredning. Enkelte HF 
har valgt å benytte denne malvariablen da standarden ble tolket slik at man kunne benytte 
denne malvariablen eller HF’et har gode rutiner på at det er riktige valg i henvisning som 
gir rett informasjon i brevene. 
 
Noen HF har valgt å slå sammen malene for behandling og utredning, disse er listet opp i 
tabellen under. Se spesielt kolonne «Merknad» for beskrivelse hvordan de håndterer valg 
på behandling eller utredning. 
 
Sykehus Mal Merknad 
ST 02-Svar på henv, Innleggelse 

03-Svar på henv, Time 
04-Svar på henv, Venteliste 
innleggelse 
20-Viderehenv pga kapasitet 

Manuell redigering i brev 
[Plan.kontakttype] 
Manuell redigering i brev 
Manuell redigering i brev 

BET 02-Svar på henv, Innleggelse 
03-Svar på henv, Time 
04-Svar på henv, Venteliste 
innleggelse 
04-Svar på henv, Venteliste 

Manuell redigering i brev 
[Plan.kontakttype] 
Manuell redigering i brev 
[Plan.kontakttype] 
Manuell redigering i brev 
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poliklinikk 
20-Viderehenv pga kapasitet 

SUN 03-Svar på henv, Time 
04-Svar på henv, Venteliste 
poliklinikk 
20-Viderehenv pga kapasitet 

[Plan.kontakttype] 
[Plan.kontakttype] 
Manuell redigering i brev 

SIV 02-Svar på henv, Innleggelse 
03-Svar på henv, Time 
04-Svar på henv, Venteliste 
innleggelse 
04-Svar på henv, Venteliste 
poliklinikk 
20-Viderehenv pga kapasitet 

Manuell redigering i brev 
[Plan.kontakttype] 
Manuell redigering i brev 
[Plan.kontakttype] 
Manuell redigering i brev 

AHUS 03-Svar på henv, Time 
04-Svar på henv, Venteliste 
poliklinikk 

[Plan.kontakttype] 
[Plan.kontakttype] 

VV 20-Viderehenv pga kapasitet Annen mal uten spesifikasjon av 
behandling/utredning 

 
Standarden er klar på at plan.kontakttype ikke skal benyttes til å spesifisere 
behandling/utredning. De anbefales derfor at det HF’ene som benytter denne malvariablen 
endrer brevene slik at det enten redigeres ved oppretting av hvert brev eller at de 
dupliserer opp slik at det er ett brev for behandling og ett brev for utredning. 
 
6. Prinsipp  
Det skal fremgå av brevet hvem som har vurdert henvisningen (ref. Helsedirektoratets 
anbefalinger) Vurdering er foretatt av: Navn, tittel og spesialitet. Der det er et team som har 
gjennomført vurdering, skal navn, tittel og spesialitet til ansvarlig for vurderingen fremgå.  
 
HF i regional standard 
Alle HF’ene i regional standard har dekket dette prinsippet 
 
7. Prinsipp  
HF’ene kan velge om brev kun skal signeres med enhetens /avdelingens navn, eller om det 
skal signeres med personlig navn til den som har skrevet brevet, for eksempel sekretær. 
Dersom brev signeres med personlig navn, skal også tittel være med.  
 
HF i regional standard 
Alle HF’ene i regional standard har dekket dette prinsippet 
 
Tabellen under viser signaturene i de forskjellige HF’ene 
 
Sykehus Hvordan Tekst i malen 
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REV Benytter intelligent frase som signatur 
v-hILSENREV 

Med vennlig hilsen 
 
Revmatismesykehuset HF 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

SI Benytter intelligent frase som signatur 
v-hILSEN 

Med vennlig hilsen 
 
Sykehuset Innlandet HF 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

VV Hardkodet signatur Med vennlig hilsen 
 
Vestre Viken HF 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

ST Benytter intelligent frase som signatur 
v-HILSEN 

Med vennlig hilsen 
 
Sykehuset Telemark 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

ST Avslagsbrev Med vennlig hilsen 
 
[Forf.tITTEL] [Forf.nAVN] 
Sykehuset Telemark 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

BET Benytter intelligent frase som signatur 
v-HILSENBET 

Med vennlig hilsen 
 
Betanien Hospital 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

BET Innkallingsbrev Med vennlig hilsen 
 
Betanien Hospital 
[Plan.Post.mERKNAD]/[Plan.Sted.mERKNAD] 

BET Avslagsbrev Med vennlig hilsen 
 
[Forf.tITTEL] [Forf.nAVN] 
Betanien Hospital 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

SUN Hardkodet signatur Med vennlig hilsen 
 
Sunnaas sykehus HF 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 
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SIV Hardkodet signatur Med vennlig hilsen 
 
Sykehuset i Vestfold 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

SIV Avslagsbrev Med vennlig hilsen 
 
[Forf.tITTEL] [Forf.nAVN] 
Sykehuset i Vestfold 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

OUS Hardkodet signatur Med vennlig hilsen 
 
Oslo universitetssykehus 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

OUS Hardkodet signatur Med vennlig hilsen 
 
[Forf.tITTEL] [Forf.nAVN] 
Oslo universitetssykehus 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

AHUS Benytter intelligent frase som signatur 
v-HILSEN 

Med vennlig hilsen 
 
Akershus universitetssykehus 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

AUHS Avslagsbrev Med vennlig hilsen 
 
[Forf.tITTEL] [Forf.nAVN] 
Akershus univeritetssykehus 
[Avd.aNSVARSOMRAADE] 

 
Vedlegg: Variasjonsanalyse ventelistebrev, Signatur 
 
8. Prinsipp  
Del 1 og del 2 av brev skal også sendes til henviser. Del 1 og del 2 til pasient og henviser 
skal være like med unntak av følgende:  

 I brev til henviser må det komme frem hvilken pasient det gjelder 
 I brev til pasient må det komme frem at kopi er sendt til henvisende lege 

 
HF i regional standard 
Det er noe ulik praksis i forhold til dette prinsippet. Alle malene skal ikke sendes både til 
henviser og pasient (og eller pårørende), dette er ikke gjennomført likt i alle HF’ene. 
 
Følgende variasjoner er avdekket i forhold til kopi til HENV/PAS/PÅRØR: 
 
HF Merknad 
BET Benytter ikke brev til pårørende 
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SI Brev 25 og 29 sendes ikke til henviser 
RS Brev 25 og 29 sendes ikke til henviser 
OUS Brev 09 sendes ikke til henviser 
 
Det bør tas en overordnet gjennomgang og beslutning om hvilke brev som skal sendes til 
henviser som kopi. 
 
Annet 
Malvariabler i ventelistebrev 
Foretakene har valgt forskjellige malvariabler i brevene basert på forskjellige rutiner. Noen 
HF har egne ventelistekoordinatorer som tar imot alle telefoner om timer og 
ventelisteplasser som er satt opp. Dette gjelder både poliklinikk og sengepost. 
 
Malvariablene som benyttes: 

 Plan.sted.telefon 
 Plan.Sek.telefon 
 Plan.post.telefon 
 Plan.post. telefax 

 
Vedlegg: Variasjonsanalyse ventelistebrev, Malvariabler 
 
Annet 
Logo 
I følge standarden skal HF’ene ha regional logo men med opsjon på å vente med denne 
endringen til overgang til Arena. De fleste HF’ene må gjennom en stor omstilling i forhold il 
lokalt profilprogram ved endring av logo. Dette er derfor ikke endret i HF’ene som er gått 
opp på regional standard. 
 
Brev om avslag, venteliste, fristbrudd 
Disse brevene mangler informasjon om lokalisering, det vil si at pasienten ikke har 
mulighet til å se hvor henvisningen er vurdert avslått eller de står på venteliste. Dette er 
spesielt problematisk ved de HF’ene som har flere spredte lokaliseringer. 
 
Det bør vurderes endring i disse malene som gir informasjon omlokalisering. 
 
Enkelte HF har løst dette midlertidig ved å ha lokaliseringens adresseinformasjon i 
bunnteksten. 
 
Bunntekst 
Det varierer om HF’ene har hardkodet bunnteksten eller om den er laget med malvariabler. 
Tabellen under viser de forskjellige bunntekstene i ventelistebrev. 
 
HF  
BET Betanien Hospital 

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6 
Sentalbord: 35 90 07 00 
Org.nr.: 981 275 721 
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3722 SKIEN www.betanienhospital.no 
ST Sykehuset Telemark 

Postboks 2900 Kjørbekk 
3710 Skien 

Sentralbord: 35 00 35 00 
Org.nr.: 983 972 267 
www.sykehuset-telemark.no  

SI Sykeuhset Innlandet HF 
Postboks 104 
2381 Brumunddal 

Sentralbord: 06200 
Org. Nr.: 983 971 709 
www.sykehuset-innlandet.no   

SI Sykeuhset Innlandet HF 
[Plan.Avd.Adresse] 
[Plan.Avd.pOSTNRSTED] 

Sentralbord: 06200 
Org. Nr.: 983 971 709 
www.sykehuset-innlandet.no    

RS Revmatismesykehuset AS 
Margrethe Grundtvigsvei 6 

Sentralbord: 61 27 95 00 
Org.nr.: 985 773 238 

VV Besøksadresse: [Avd.aDRESSEPOSTSTED] 
Postadresse: 
[Bru.Sted.aDRESSEPOSTSTED] 
Sentralbord: [Bru.Sted.tELEFON] 

Webadresse: 
[Bru.Sted.wEBADRESSE] 

AHUS Akershus universitetssykehus 
Postboks 1000 
1478 Lørenskog 

Sentralbord: 02900  
Org.nr.: 983 971 636 
www.ahus.no  

SIV Sykehuset i Vestfold 
Postboks 2168, 3103 Tønsberg 
Besøksadresser: www.siv.no/adresser  

Telefon 33 34 20 00 
Organisasjonsnummer: 
983 975 259 
Internett: www.siv.no  

OUS Oslo universitetssykehus 
Postadresse: [Plan.Avd.Adresse] 
[Plan.Avd.postnrsted] 

Sentralbord: [Plan.Avd.Telefon]  
Org. nr. NO: 993 467 049 MVA  
www.oslo-universitetssykehus.no  

OUS 
(Avslag) 

Oslo universitetssykehus 
Postadresse: [Avd.Adresse] 
[Avd.postnrsted] 

Sentralbord: [Avd.Telefon]  
Org. nr. NO: 993 467 049 MVA  
www.oslo-universitetssykehus.no 

SUN Sunnaas sykehus HF 
Postadresse: [Plan.Avd.Adresse] 
[Plan.Avd.pOSTNRSTED] 

Sentralbord: [Plan.Avd.tELEON] 
Org.nr.NO: 883 971 752 MVA 
www.sunnaas.no  

 
Intelligente fraser 
De fleste brevene har intelligente fraser. Disse frasene ligger i det samme registeret som 
vanlige fraser, men disse ligger i malen og henter inn teksten automatisk ved oppretting av 
brev. Dette er fraser som kun benyttes i ventelistebrev. Frasene er opprettet slik at det skal 
være enklere å forvalte brevene. Mange av frasene går igjen i flere brev, fordelen med å ha 
disse som intelligente fraser er at man har ett sted å redigere tekstene når det skjer 
endringer i standarden. Dersom man ikke benytter intelligente fraser vil man måtte endre 
teksten i alle malene som inneholder teksten det er gjort endringer i. 
 
I vedlegget ligger en sammenstilt versjon av alle de intelligente frasene på HF’ene.  
 
Vedlegg: Variasjonsanalyse ventelistebrev, Intelligente fraser 

http://www.betanienhospital.no/
http://www.sykehuset-telemark.no/
http://www.sykehuset-innlandet.no/
http://www.sykehuset-innlandet.no/
http://www.ahus.no/
http://www.siv.no/adresser
http://www.siv.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
http://www.sunnaas.no/
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3.6.2 Variasjon og avvik ventelistebrev 

Antall ventelistebrev 
Tabellen under viser en oversikt over antall ventelistebrev som er opprettet i DIPS-basene, 
og hvilke som har variasjon og avvik. 
Ventelistebrev – 
navn 

Regional 
standard 

OU
S 

SI
V 

SU
N 

ST BE
T 

VV SI RE
V 

Ahu
s 

Antall 
ventelistebrev 

32 x brev til 
pas/pårørende/fas
tlege 

115 98 96 95 61 10
7 

10
8 

10
8 

111 

Sekundærhenvisn
ing ventelistebrev 

Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Pas-time 
poliklinikk 
sengepost 

Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ne
i 

Nei Nei Ja 

Henv-manglende 
rettighetsopplysn
inger 

Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ventelistebrev –  
skilt behandling 
og utredning 
poliklinikk 

Ja Ja Ne
i 

Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja 

Ventelistebrev –  
skilt behandling 
og utredning 
innleggelse 

Ja Ja Ne
i 

Ja Nei 
 

Nei Ja Ja Ja Ja 

Ventelistebrev –  
skilt behandling 
og utredning 
venteliste 
poliklinikk 

Ja Ja Ne
i 

Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja 

Ventelistebrev –  
skilt behandling 
og utredning 
venteliste 
innleggelse 

Ja Ja Ne
i 

Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja 

Henv-svar 
forespørsel 

Nei Ja Ne
i 

Nei Nei Nei Ne
i 

Nei Nei Nei 

Henv-Endret time 
pasientbestemt 

Ja Ja Ne
i 

Nei Nei Nei Ne
i 

Nei Nei Nei 

PAS-FØD Svar på 
henv, 
viderehenvist pga 
kapasitet 

Nei Ja Ne
i 

Nei Nei Nei Ne
i 

Nei Nei Nei 
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Villa Derma Drop-
in innkalling 
(Henv/Pas/Pårør
) 

Nei Ja Ne
i 

Nei Nei Nei Ne
i 

Nei Nei Nei 
 

  
 
Antall ventelistebrev 
Som vist i tabellen over er det ulikt antall ventelistebrev i HF-basene. Det skyldes ulike 
behov for ventelistebrev til pårørende, og ulik behov for brev for både psykiatri og 
somatikk.  
 
Beskrivelse av variasjon i det enkelte ventelistebrev 
Godkjente ventelistebrev 

 HENV/PAS/PÅRØR-Sekundærhenvisning er godkjent som regionalt ventelistebrev og 
er implementert ved alle HF unntatt Sunnaas 

 Henv-Endret time pasientbestemt er regional standard, og er implementert ved OUS. 
De resterende HF sender dette brevet kun til pasient og eller pårørende 

 HENV/PAS/PÅRØR Villa Derma Drop-in-innkalling er godkjent som regionalt 
ventelistebrev, implementert ved OUS. Ikke aktuelt for øvrige HF. 

Ikke godkjente ventelistebrev 
 PAS-Time poliklinikk sengepost er ikke regional standard (navnet). Innholdet er likt 

som brev 09 Time (etter vent). Dette brevet er opprettet da sengepostene hadde 
behov for annet telefonnummer i brevet. Det er kun malvariablen for 
telefonnummer som er forskjellig. 

  Henv-manglende rettighetsopplysninger er ikke regional standard. Er implementert 
ved alle HF på grunn av behov for å etterspørre rettighetsopplysninger fra annet HF 

 HENV-Svar på forespørsel er ikke regional standard. Er implementert ved OUS. Vi 
har ikke avdekket grunnen til at dette brevet er opprettet på OUS  

 PAS-FØD Svar på henv, viderehenvist pga kapasitet er ikke regional standard. Er 
implementert ved OUS. Vi har ikke avdekket grunnen til at dette brevet er opprettet 
på OUS. Antageligvis har de behov for å viderehenvise fødende på grunn av 
manglende kapasitet 

 
Navnsetting av maler 
Det er visse variasjoner i forhold til navnsetting av malene. Variasjonene beskrives ikke i 
detalj her men det henvises til vedlegges som gir oversikt over alle navnene. 
 
Eksempler på variasjoner er: 

 Forkortelser og navn skrevet fullt ut om hverandre 
 Små eller store bokstaver 
 Mangler postfix BEH/UTR 
 Bindestrek / ikke bindestrek 
 Manglende komma 
 Noen helt ulike navn 
 Skrivefeil 
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Vedlegg: Variasjonsanalyse ventelistebrev, Navn_Maler i basene 
 
Avsnitt 2: Eksempel på variasjon  
Eksempel på variasjon fremkommer i tabell over og beskrives ikke i dette avsnittet.  
 
Avsnitt 3: Henvisning til uttømmende analyse i excel, denne er også en del av JIRA sak 7072 
som ble besluttet som gjeldende standard 24 august 2017. Samtlige foretak må gjennomgås 
ventelistemalene sine for å sikre at de er i henhold til regional standard. Denne analysen 
ble ferdigstilt før saken ble vedtatt i fagnettverket, derfor er det nylig godkjent tekstlige 
endringer i standarden som også må gjennomgår på HF-ene. 
 
VEDLEGG: 
 Variasjonsanalyse ventelistebrev (EPJ-7072 Vedlegg 1 VB Prinsipper og 

informasjonselementer regionale ventelistebrev vedlegg) 
 EPJ-7072 VB Prinsipper og informasjonselementer Regionale ventelistebrev 

 
 
Andre dokumenter benyttet i analysearbeidet: 
 EPJ6458-VVHF-ventelistebrev 
 EPJ6469-OUS-ventelistebrev 
 EPJ6470-SIV-ventelistebrev 
 EPJ6472-SUN-ventelistebrev 
 EPJ6473-STHF_BET-ventelistebrev 
 Ventelistemaler Admin PDF av malene fra de forskjellige basene) 


