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1. Navn 

Gruppens navn: Nettverksgruppe for DIPS systemforvaltere HSØ. Nettverksgruppens kortnavn herunder er 
DIPS SFF. 
 
Roller: 

 Regional systemeier(RSE) (representant for regional systemeier) 

 Regional systemansvarlig (RSKI) 

 Regional tjenesteansvarlig (SP) 

 Lokal systemansvarlig 

 Representant RSKI 

 Løsningsarkitekt (SP) 

 

  

2. Nettverkets eier 

 
Nettverkets eier er regionalt senter for kliniske IKT løsninger og nettverksgruppen rapporterer til fagnettverk 
regional EPJ. 
 
Nettverksgruppen inngår i en regional forvaltningsmodell og er en nettverksgruppe under fagnettverk regional 
EPJ som har beslutningsmyndighet i regionen. 
 

3.  Formål for nettverk DIPS systemforvaltere HSØ (DIPS SFF) 

 
Hovedformålet med nettverksgruppe DIPS systemforvaltere, er å være et samlende nettverk for felles regional 
DIPS i Helse Sør-Øst RHF. Dette formålet utdypes som følger: 
 

 DIPS SFF Helse Sør-Øst skal være et forum der praktiske driftsmessige og tekniske forhold ved 

DIPS PAS/EPJ drøftes mellom regional systemansvarlig, forvaltere i helseforetak (HF), 

Sykehuspartner (SP) og de private ideelle sykehusene med avtale i HSØ.  

 DIPS SFF skal utrede saker på vegne av fagnettverk regional EPJ som er særlig knyttet til 

forvaltning av løsningen 

 DIPS SFF skal bidra til kunnskap/erfaringsutveksling, felles løsninger, økende likhet i oppsett, bruk 

og rutiner i foretakene. 

 DIPS SFF skal bidra til fremme det regionale forvaltningssamarbeidet i regionen herunder krav til 

leverandør. 

 

4. Avgrensninger 

 
Følgende avgrensninger bemerkes spesielt: 

 Selv om de private ideelle sykehus med driftsavtale med HSØ ikke er omfavnet av HSØ sitt 

vedlikeholdsavtale blir behovene fra disse koordinert på lik linje med øvrige HF. 
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5. Oppgaver 

 
Standardiseringsarbeid relatert til bruk av DIPS og som pågår regionalt, skal implementeres lokalt. I denne 
sammenhengen er DIPS SFF et sentralt nettverksgruppe for fagnettverk regional EPJ til å realisere 
fellesregionale standarder ved å:  
 

 Bidra med anbefalinger inn til standardiseringsarbeid og forvaltning 

o Eks: journal og dokumenttyper, arbeidsflyt/arbeidsgrupper, kodeverk, opplæring, mv 

 Være en bidragsyter for at kunnskap om regionale standarder er kjent og etterlevd i eget HF i 

samarbeid med den lokale systemforvaltningen 

 

5.1 Ytterligere oppgaver 
 

 Bidra i feilhåndtering, konsekvensutredning, feilkategorisering og koordinering (SP / HF / DIPS AS / 

RHF) 

 Bidra til å utarbeide kravspesifikasjon og bestillinger til SP og/eller leverandør 

  

6. Ansvar og myndighet 

Nettverkgruppens medlemmer representerer sine respektive helseforetak og møter på vegne av lokal 
systemeier. Medlemmene i nettverksgruppen har derfor ansvar for å sikre at deres innspill er forankret i egen 
virksomhet, og for å forankre og informere videre i egen virksomhet om de temaer som behandles i 
nettverksgruppen.  

 

7. Organisering og deltakelse 

Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger utpeker leder for forumet. 
  
RSKI har sekretariatsansvaret for forumet. I dette ansvaret ligger å: 

Fasilitere gjennomføringen av møter i nettverksgruppen, herunder agenda og referat, tilgjengelig gjøre 
dokumentasjon i valgt verktøy for fildeling, vedlikehold av kontaktliste og distribusjonsliste mv. 

Referat sendes til forumets deltakere, regional systemeier og andre som står på mottakerlisten.  
 
I DIPS SFF møter 

 systemansvarlige HF,  

 regional applikasjonsansvarlig SP 

 representant regional systemeier,  

 representanter RSKI,  

 representanter fra ideelle sykehus med driftsavtale 
 
I tillegg kan representanter med tilknytning til operativ drift og sluttbrukermiljøene delta, evt. representanter 
fra andre nettverksgrupper i fagnettverk regional EPJ 
 
I nettverket stiller HF med 1 representant pr foretak inkludert de ideelle private sykehus med avtale med HSØ. 
Ved fravær må hvert foretak ha en stedfortreder  
 
Nettverksgruppen kan opprette arbeidsgrupper etter behov for å utrede større saker. RSKI har 
koordineringsansvar for slike grupper. 

7.1 Møtehyppighet: 

 
Nettverket avholder 2 møter månedlig som gjennomføres elektronisk (Lync). I tillegg arrangeres 2 fysiske møter 
kvartalsvis som primært holdes i HSØ lokaler på Grev Wedels plass, Oslo. Fysiske møter er heldagsmøter med 
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oppsatt agenda. Leverandør og øvrige kan inviteres å delta. Adhoc møter på Lync ved behov for å kunne ivareta 
oppgaver, endringer og feil som det haster å behandle. 
 
 

8. Finansiering og drift av SFF 

Det enkelte HF dekker kostnader forbundet med reise, opphold og lignende ved deltakelse i møtene.   
Møter avholdes i deltakende helseforetaks lokaler eller i Helse Sør-Øst sine lokaler i Oslo.  
Teknologi og eHelse dekker kostnadene ved evt. leie av møtelokaler og enkel bespisning. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


