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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

2. Hensikt og omfang  
Det er behov for å sikre riktig informasjon om brukere som skal ha opprettet 
talegjenkjennings-profil.  
 
Denne prosedyren beskriver nødvendige aktiviteter både for HF og Sykehuspartner for å 
sikre riktig kjønn, navn, brukernavn, gruppetilhørighet og kvalitetssikre at bruker har 
talegjenkjenning (TGK) installert på sin/sine arbeidsstasjoner. I tillegg må det avdekkes om 
bruker har profil fra tidligere ansettelsesforhold. 

 
3. Ansvar  

Forvaltere av TGK i Sykehuspartner og lokal HF-forvaltning 

 
4. Fremgangsmåte  

 
HF 

 Brukere melder seg på TGK-kurs i Læringsportalen 

 Følgende info om påmeldte registreres/eksporteres til excel: 
Fullt navn, Brukernavn, Kjønn, Context, Sykehus, Gruppe, e-post, mobiltelefon  
Med denne strukturen kan SP kopiere direkte fra excel-arket til sitt logg-system for 
nye/endrede profiler 

 Sak opprettes i Min SP – minst 5 virkedager før kursdato 

 Saksnummer sendes til alle TGK-forvalterne samt ordboksforvalter. Mailadresser kan 
fås fra SP applikasjonsforvalter 

 Etteranmeldte meldes direkte til TGK-forvalter i SP 
 

 
Sykehuspartner 

 Den TGK-forvalteren som tar saken, melder tilbake til HF og informerer internt til de 
andre forvalterne 

 Excel-ark i saken lagres på SP fellesområde i mappen for TGK kurs. Standard passord 
til kursbrukerne settes av TGK-forvalter ved oppretting av kursbrukere 

 Saker som er ferdig behandlet overføres til mappen TGKKURS Opprettet 

 Ved sykdom må de andre forvalterne sjekke om det ligger ubehandlede excel-ark i 
mappen TGKKURS og ev. sørge for fullføre saken og gi beskjed til HF-et om ny 
kontaktperson 

 Før ny profil opprettes sjekkes følgende i Personalportalen: 
o Velg Utvidet søk og fjern haken i feltet Inkluder inaktive 
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o kjønn avledes av 3. siste siffer i fødselsnummer, oddetall = mann, partall = 
kvinne 

o informasjon i kolonnen organisasjonsenhet kan si noe om hvorvidt bruker 
kan ha profil fra tidligere, sjekk i så fall om vi har profilen lagret 

o Sjekk om navnet stavet riktig 
o Er brukernavn riktig 

 Når ovenstående er sjekket, opprettes profil iht. bestilling 

 Excel-ark for nye/endrede profiler oppdateres 

 Excel-ark fra HF-et overføres til mappen TGKKURS Opprettet 

 Gi beskjed til HF-kontaktperson og avslutt saken 
 

Om bruker har TGK-profil fra tidligere informerer TGK-forvalter bestiller om profilens 
dikteringstid, samt gir en anbefaling om profilen bøt bygges videre eller ny profil bygges. 

 

5. Definisjoner  
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