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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 
Oppdatert nye felter i JIRA og plassering av saksdokumenter på prosjektplassen 
 

2. Målgruppe og omfang  
 
Veileder gjelder for dedikerte innmeldere i helseforetakene på endringssaker til Regional 
forvaltning.  
Veilederen beskriver hvordan helseforetaket skal opprette sak i sakshåndteringssystem JIRA 
og lagring av saksdokumenter på prosjektplassen.   
 

3. Fremgangsmåte 
 

Innhold: 

3.1. Saksgrunnlag 
3.2. Opprette sak i JIRA 
3.2.1 Koble til saksgrunnlag 
3.3. Endre språk i JIRA 
3.4. Lag egen mappe for JIRA-oppdateringer i Outlook 

 
3.1. Saksgrunnlag  

 

Før saken opprettes må den være forankret i innmeldende helseforetak. Saksgrunnlag og 
presentasjon må være gjennomarbeidet og ferdig utfylt. Klikk på lenken 
http://admininfo.helse-sorost.no/regionaleiktlosninger_/Sider/Fagnettverk-for-EPJ.aspx 
og finn mal for saksgrunnlag og presentasjon nederst på siden under Fagnettverkets 
dokumentasjon. 

 
3.2. Opprette sak i JIRA 

 
1. Åpne JIRA https://hso-rkl.atlassian.net 
2. Logg inn med brukernavn og passord 

3. Klikk  i topplinjen, Opprett sak/create issue åpnes 
4. Fyll inn aktuelle felt 

a. Prosjekt – Velg Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger 
b. Sakstype/Issue Type – Velg Beslutningssak 
c. Sammendrag/ Summary – Skriv navnet/overskrift på saken. Overskriften må gjenspeile 

endringsønske 
d. Innmelder/ Reporter– Skriv inn ditt navn (inkrementelt søk) 
e. Gruppe – Velg Regional EPJ 
f. Ansvarlig/ Assignee – Velg Marianne Rask eller Berit Trøgstad Bungum 
g. Prioritet – La dette feltet stå som Medium 
h. Forfallsdato/ Due date – La dette feltet stå åpent (RSKI setter dato for når det skal opp i 

nettverk) 

http://admininfo.helse-sorost.no/regionaleiktlosninger_/Sider/Fagnettverk-for-EPJ.aspx
https://hso-rkl.atlassian.net/
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i. Beskrivelse/ Description – Skriv inn hva saken handler om i korte trekk 
(innledningen fra saksgrunnlaget) 

j. Behandlingsstatus – Velg Klar til behandling 
k. Helseforetak – Velg helseforetak som melder inn saken 
l. Komponenter/ Components – La dette feltet stå åpent (fylles inn senere i 

saksbehandling) 
m. Merkelapper/Labels – La dette feltet stå åpent (fylles inn senere i 

saksbehandling) 
n. Flagges til – Velg Nye saker 

5. Klikk Opprett/ Create  
 

 

 
 
Saken er nå opprettet og har fått et RSKI-nummer. 
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Nyopprettet sak vil ligge øverst i listen Order by Created 
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Utfylte felter ser nå slik ut: 

 
 
3.2.1 Koble til saksgrunnlag  
 

1. Last opp saksgrunnlag og presentasjon i fellesmappe på Projectplace 
(prosjektplassen) 

2. Lag link til saksgrunnlaget og presentasjonen i JIRA 
a. Skriv først inn RSKI-xxxx nummer i saksgrunnlaget og presentasjonen. Gi også 

filene navn med RSKI-xxxx nummer og navnet på saken. 
b. Åpne Projectplace https://service.projectplace.com 
c. Logg inn med brukernavn og passord 
d. Klikk Regional EPJ for å komme inn på fellesmappene (se Arbeidsområder der 

jeg er medlem) 
e. Klikk Dokumenter på fanen øverst 

 
 

f. Velg mappen 999. RHF Saksunderlag endringshåndtering og deretter relevant 
undergruppe saken tilhører, eksempelvis Økonomi og rapporter 

g. Klikk   øverst til venstre for å laste opp fil 
h. Klikk Velg filer i vinduet som kommer opp 
i. Finn saksgrunnlaget der du har lagret det lokalt, velg åpne slik at det lastes 

opp 
j. Klikk OK 

 

Saksgrunnlaget har nå blitt lastet opp i den valgte mappen i Projectplace. 

https://service.projectplace.com/
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Du skal nå laste opp presentasjonen på samme måte. Det er viktig at dokumentene er 
betegnet med RSKI-XX nummer og navnet på saken. 

Du skal nå lenke saksgrunnlag og presentasjon til saken i JIRA. Dette må gjøres i to 
omganger. Det vil si én lenke for saksgrunnlag og én lenke for presentasjon.  

a. Åpne Projectplace og JIRA i hver sin nettfane 
b. Huk av i feltet til venstre for saksgrunnlaget i Projectplace 

 
 

c. klikk Del og kopier lenke. Kopier deretter URL-adressen som er markert i grønt 

 
d. Gå til nettfanen med JIRA Atlassian 

e. Klikk meny-ikon  i høyre hjørne av saken i JIRA 
f. Velg Lenke/ Link fra menyen slik at du får opp et nytt vindu  

a. Velg Nettkobling/Web Link i venstre marg 
b. URL – lim inn nettadresse til saksgrunnlaget du kopierte fra Projectplace 
c. Koblingstekst – gi lenken navnet «Saksgrunnlag»  
d. Klikk Koble 

 
g. Gjør så det samme med presentasjonen og gi koblingsteksten navnet «Presentasjon 

RSKI-XXXX» 
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Lenkene du nå har laget er synlige i saken i JIRA under Sakskoblinger. 
 

Viktig å huske på til slutt: 
1. Legg til Abonnenter som skal følge saken. (Abonnenter får e-post når det er aktivitet i 

saken).  
a. Klikk på tallet til høyre for Abonnenter. Skriv deretter inn navnene i feltet 

under Legg til abonnenter 

 

2. Til slutt må du sette saken aktiv med å klikke Start Progress 

 
 

Saken er nå ferdig opprettet og RSKI fordeler den til relevant nettverk for behandling. 
 

3.3 Endre språk i JIRA 
Denne brukerveiledningen er på norsk. Du kan selv velge språk i JIRA. Det gjør du på 
følgende måte: 

1. Klikk på profilikonet ditt nederst til venstre og Personal settings 

 
2. Velg språk i øverste felt under Language  

 

 
Merk: Noen av feltene i JIRA er prekodet til engelsk selv om norsk settes som språk.  
 

3.4. Lag egen mappe for JIRA-oppdateringer i Outlook 
 

Når du står som abonnent på saker i JIRA får du e-post hver gang det er oppdatering i 
saken. Dersom du vil samle dette i egen mappe i din Outlokk, gjør følgende: 

 
1. Åpne Outlook 
2. Høyreklikk på innboks i margen til venstre 
3. Velg Ny mappe. Kall mappen for JIRA. Trykk OK. 
4. Trykk på regler i menyen øverst 
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5. Trykk på lag regler 
6. Huk av for Emne-feltet inneholder. I det hvite feltet skriver du: [JIRA] 
7. Huk av for Flytt elementet til mappe. Trykk på velg mappe og velg den mappen du 

opprettet i punkt 3. Trykk OK 
8. Trykk OK  

 

 
4. Definisjoner  

 
5. Referanser 
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