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Kommunikasjonstjenester for medarbeidere 
  

  
 
Linkene i dokumentet som kan trykkes på (ord/setninger understreket i blått¹¯²) fungerer kun når du er på SØ’s plattform. 
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1. Hjemmekontor - Tekniske løsninger 

Nedenfor følger en oversikt over tekniske løsninger SØ-ansatte kan benytte seg av når de jobber utenfor lokalene til 
SØ. Oversikten viser hvordan bærbar SØ pc og mobiltelefon skal settes opp for å få tilgang til flere av programmene 
som benyttes daglig. 

 

1.1. Bestilling av nytt PC-utstyr eller første gang på hjemmekontor 

Bestilling og status på IKT utstyr - rettes til Sykehuspartner innkjøp som bistår deg i valg av produkter og hvordan 
bestille. Ta kontakt med Sykehuspartner innkjøp. 
 
NB! Har du mottatt ny bærbar pc og skal jobbe hjemmefra for første gang. Husk å logge på maskinen fra SØ’s 
nettverket på arbeidsplassen før du tar med den bærbare PC’en hjem. Alle PC’er krever tilkobling til SØ nett på 
arbeidsplassen ved første pålogging, dette kan gjennomføres ved alle Sykehuset lokasjoner i tillegg til 
Sykehuspartner på Skøyen. 

1.2. Bærbar pc og tilganger 

Bærbar pc kan gi tilgang til arbeidsflate, filområder, Office og andre relevante programmer via SØ’s plattform 
med hjemmekontorløsning (VPN) via Wifi eller mobilnett 4G. 

 Det er for tiden ikke mulig å bestille ny bærbar pc, da SØ avventer ny løsning fra Sykehuspartner. 

 Eksisterende bærbare pc’er har tilgang til VPN standard via bank-ID. 

 Veiledning på hvordan man kobler seg på sykehusets nett hjemmefra når man har en sykehus pc, følg linken. 

 Fungerer ikke VPN løsningen ta kontakt med Sykehuspartner support for å sjekke ut VPN tilgangen mm. 

1.2.1. Bestille tilganger til VPN og arbeidsflate 

a) VPN standard SØHF 

 Tjenesten gir tilgang til SØ`s nett for å lese e-post, tilgang til Office-programmer og filområder. 

 Trykk link for bestilling - VPN Standard SØHF 1  

 Søk på VPN i søkefeltet - (Engangskostnad).  
 Ansatt logger seg på VPN via bank-ID når tilgang er gitt. 

b) Ekstern tilgang til klinisk arbeidsflate SØHF 

Tjenesten gir ansatte tilgang til kliniske applikasjoner og filer via 
arbeidsflate. Tjenesten krever at du har tilgang til/bestiller VPN Standard 
SØHF.  

 Trykk link for bestilling - Ekstern tilgang til klinisk arbeidsflate SØHF 1 

 Søk på Ekstern tilgang i søkefeltet. 

1.2.2. Tilgang til mobilnett 4G  

4G er et alternativ til trådløst nett (Wifi) for å koble bærbar SØ pc mot mobilt nett. 
Benyttes av de som er på farten eller har dårlige signaler på lokal internett (Wifi), den ansatte kan søke om 
å få løsningen aktivisert.  

  
Fremgangsmåte 

 Sjekk om "4G-modulen" er installert på din bærbare pc: Ta kontakt med Sykehuspartner support.  

 Mangler modulen kan den bestilles fra Sykehuspartner Innkjøp.    

 Dersom du ikke har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver, må det avklares med nærmeste leder at 
kostnadene for datatrafikk dekkes av avdelingen. 

 Har du mobiltelefon dekket av arbeidsgiver, får du også dekket datakort med inntil 10 GB data. 

 SIM-kort bestilles/hentes hos internt servicesenter 1 på Kalnes, Morten Lie kontaktes for aktivering 
av kortet og ev spørsmål rundt selve kortet. 

 Kontakt Sykehuspartner support for klargjøring av "4G-modulen" med SIM kort.  

                                                 
1 Linken til vil kun fungere når man er pålogget SØ sitt nettverk. 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
https://sykehuspartner.no/SiteAssets/SIKT%20VPN.pdf
https://tilgang.sykehuspartner.no/IdentityManager/page.axd?RuntimeFormID=f2be4f58-1468-47f6-a048-118b656f0711&aeweb_handler=p&aeweb_rp=&wproj=0&MenuID=Portal_IAM_MyIdentity&ContextID=CCC_ITShop_ProductSelection
https://tilgang.sykehuspartner.no/IdentityManager/page.axd?RuntimeFormID=f2be4f58-1468-47f6-a048-118b656f0711&aeweb_handler=p&aeweb_rp=&wproj=0&MenuID=Portal_IAM_MyIdentity&ContextID=CCC_ITShop_ProductSelection
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/so/divisjon-fm/teknisk-avdeling/internt-servicesenter/9fc3e747-76fe-4b5c-a8c4-aa1f0d03a33a
mailto:Morten.Lie@so-hf.no
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1.3. Kommunikasjonstjenester til mobiltelefoner 

Det tilbys kommunikasjonstjenester som e-post og skype til jobb mobiltelefon som eies av SØ.  
 

 Jobb mobil – kan sette opp med synkronisering av tjenester til mobilen. 
Ansatt får muligheten til å 
o motta og sende e-post. 
o oppdatere kalender og kontakter. 
o Skype for business (bestilles som egen tjeneste). 

 
Morten Lie kan kontaktes hvis du har spørsmål eller trenger bistand for oppsett av mobil. 
 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
mailto:Morten.Lie@so-hf.no
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1.3.1. Bestillingsalternativer til mobiltelefon (Gjelder kun mobiler som eies av SØ) 

a) E-post mobil 

Tjenesten som gir tilgang til e-post, kalender og kontakter på din mobil heter «Secure Mail». 

 Tjenestene må godkjennes av nærmeste leder. 

 Det er kun tillatt å ha e-post på bobiltelefon eid av helseforetaket, 
ikke privat mobiltelefon. 

 Trykk link for bestilling - Secure Mail 1  

 Søk på Secure i søkefeltet, velg «EMM - Applikasjon på mobil enhet 
SØHF». 

 Veiledning for oppsett av e-post på mobiltelefon ligger i EK og i Min Sykehuspartner, følg linken. 

b) Skype for Business på mobil 

Tjenesten gir ansatte mulighet for å delta i Skype møter via mobiltelefonen. 

 For mer informasjon rundt Skype for Business følg linken. 

 Trykk på linken for bestilling: Skype- Enterprise eller Federation 1. 

 Søk på Skype i søkefeltet.  
 

Oppsett på mobiltelefon 
 

1. Last ned "Skype for 
Business" via app 
butikken 

2. Åpne Skype ikonet 
 

 
  

 
 
Figur 1 

3. Velg " Vis avanserte 
alternativer" 

4. Skriv inn ditt brukernavn, 
"SIKT\brukernavn".  

5. Trykk pil tilbake til 
forsiden 

 
Figur 1 

 
6. I feltet 

"Påloggingsadresse for 
organisasjon" fyll inn din 
e-post adresse, ditt fulle 
navn eks. 
Ola.nordmann@so-hf.no 

 

7. Legg inn ditt passord, trykk 
"Logg på" 

8. Mottar man melding om 
sertifikat problem, kryss av 
og aksepter 

 

 
Figur 2 

Figur 2 
9. Skriv inn ditt mobilnummer 

                                                 
1 Linken til vil kun fungere når man er pålogget SØ sitt nettverk. 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
https://tilgang.sykehuspartner.no/IdentityManager/page.axd?RuntimeFormID=6ee5df72-7f27-46fa-aa5c-e5f6ca06489f&aeweb_handler=p&aeweb_rp=&wproj=0&ContextID=CCC_ITShop_ProductSelection
https://portal.sykehuspartner.no/IKT/emm/Sider/Forside2.aspx
https://tilgang.sykehuspartner.no/IdentityManager/page.axd?RuntimeFormID=326b4740-800f-4508-ac4b-a2d425262cf3&aeweb_handler=p&aeweb_rp=&wproj=0&MenuID=Portal_IAM_MyIdentity&ContextID=CCC_ITShop_ProductSelection
mailto:Ola.nordmann@so-hf.no
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2. Startportalen 

Startportalen til Sykehuspartner benyttes på privat pc’er. Portalen gir deg mulighet til å lese e-post, jobbe med 
filer og administrative/kliniske programmer via arbeidsflaten.  

 For å komme i gang med Startportalen, følg linken den gir deg en detaljert bruksanvisning. 
Installering av program 

 Det må installeres ett eget program, "Citrix Workspace" for at portalen skal kunne fungere. Følg 
linken for å laste ned og installere programmet.  

 
Bestilling 

 Trykk på linken for bestilling: Ekstern portal SØHF 1. 

 Søk på Ekstern portal i søkefeltet.  
 
Bruk av «Startportalen»  
 Trykk på linken https://ekstern.sykehuspartner.no, den gir tilgang til startportalen. 

 Bruk Bank-ID for å logge deg på arbeidsflaten. 
 

3. Tilgang til e-post utenfor SØ sitt nettverk  

Outlook Web Access (OWA) er ikke tilgjengelig før 2022. 
Tilbyr mulighet til å lese e-post, kalender og kontakter, på hvilken  
som helst pc utenfor SØ.  
 Følg linken for å logge på https://epost.sykehuspartner.no/owa/ 

 Legg inn ditt brukernavn og passord. 

 Legg inn koden som du mottar på din mobil. Mottar du ingen kode ta kontakt med 
 Sykehuspartner support , de legger inn ditt mobilnummer i personalportalen. 

  

4. Skype-møter 

Skype for Business benyttes når man har behov for å prate med en eller flere kolleger via en møteplass.  
Skype kan benyttes på de fleste SØ pc’er i tillegg til mobiltelefoner.  

 Direkte samtaler - Skype gir mulighet for å starte samtaler direkte med en eller flere personer. 

 Møteinnkalling – I Outlook kan man velge "Nytt Skype-Møte" når det skal innkalles til ett møte til en 
bestemt dato/tid. Start Outlook lokalt på bærbar klient ikke via arbeidsflaten. 

 Dele skjerm - løsningen gir mulig for å dele egen skjerm med andre møtedeltakere. 

 Status - gir indikasjon på når kontakter er ledige eller opptatte. 

 Ansatte må selv søke om å få tjenesten aktivisert, se "4.3 Bestilling av skype" nedenfor.  

 Brukerveiledning publisert av Sykehuspartner, se link Brukerveiledning 1. 

 

4.1. Det tilbys to Skype varianter 

 Skype Enterprise - for å kunne invitere til møter, kjøre med lyd, skjermdeling, med brukere i SIKT på SØ.  

 Skype Federation - for å kunne invitere til møter, kjøre med lyd, skjermdeling, med brukere som også er 
utenfor SØ (eksterne firmaer), herunder også OUS og AHUS (da de er på andre domener). 

NB! Eksterne firmaer som ønsker å kommunisere med SØ via "Skype Federation", må selv ha "Skype for 
Business". 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
https://sykehuspartner.no/Documents/Brukerveiledning%20ekstern%20arbeidsflate.pdf
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html
https://tilgang.sykehuspartner.no/IdentityManager/page.axd?RuntimeFormID=326b4740-800f-4508-ac4b-a2d425262cf3&aeweb_handler=p&aeweb_rp=&wproj=0&MenuID=Portal_IAM_MyIdentity&ContextID=CCC_ITShop_ProductSelection
https://ekstern.sykehuspartner.no/
https://epost.sykehuspartner.no/owa/
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=9bc792e0-1758-440f-aa85-fd652ab4cc25
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4.2. Nødvendig utstyr 

Det kan være behov for ekstra IKT-utstyr, alternativene er vist i punkt 6 IKT-tilleggsprodukter. 

4.3. Bestilling av Skype 

 Trykk link for bestilling - Bestilling av Skype Enterprise eller Federation 1 

 Søk på Skype i søkefeltet. 
 

5. Videokonsultasjon med pasienter 

Sykehuset tilbyr to løsninger for Videokonsultasjon mellom behandler og pasient-er.  

 Videokonsultasjonen gir behandler mulighet til å kommunisere via video og tale direkte med pasienten. 

 Behandler kan kommunisere via bærbar eller tykk-SØ pc. Ved bruk av tykk-SØ pc er det behov for ekstra 
web-kamera i tillegg til hodetelefoner og/ eller Jabra høyttaler.  

 Pasienten må kommunisere med løsninger som har lyd og kamera, dvs bærbar pc, nettbrett eller 
mobiltelefon. 

5.1. Norsk Helsenett – Join (Pexip) – En til en kommunikasjon 

Løsningen er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset. Benyttes for Videokonsultasjon med 
pasient alene eller med pasient og samhandlingsparter 

5.2. Whereby – En til flere kommunikasjon 

Benyttes for Videokonsultasjon med pasienter i gruppe eller i sensitive møter med flere.  

5.3. Hva må til for å komme i gang 

På intranett siden til Sykehuset er det opprette en egen side som viser prosessen for å komme i gang med 
Videokonsultasjon, trykk her ¹. Siden gir deg tilgang til prosedyrer, veiledninger, informasjon og support. 

5.4. Nødvendig utstyr 

Sørge for at behandlere har nødvendig utstyr, alternativene er vist i punkt 6 IKT-tilleggsprodukter. 

                                                 
1 Linken til vil kun fungere når man er pålogget SØ sitt nettverk. 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
https://tilgang.sykehuspartner.no/IdentityManager/page.axd?RuntimeFormID=326b4740-800f-4508-ac4b-a2d425262cf3&aeweb_handler=p&aeweb_rp=&wproj=0&MenuID=Portal_IAM_MyIdentity&ContextID=CCC_ITShop_ProductSelection
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ikt/videokonsultasjon/a84b44e3-2c94-4065-a950-ad4b5adc90e4
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6. IKT-tilleggsprodukter 

 

6.1. Audiovisuelle løsninger – Videokonsultasjon 

 

Bærbar SØ klient 
  

Stasjonær klient ved Sykehuset 
  

 
Bærbar klient har kamera, mikrofon og 
høyttaler innebygd.  
  
Det kan også kobles på ekstra skjerm 
koblet direkte til den bærbare-klienten 
eller via en docking-stasjon. 
Dette gir fordelen med at man kan 
dokumentere i DIPS samtidig som man 
har videokonferanse på den andre 
skjermen. 
  
Følgende ekstra audio løsninger kan 
benyttes: Headsett og Jabra.  
  
Dette må kjøpes i tillegg 

 
Benyttes det en stasjonær klient må 
avdelingen selv bestille Sykehuspartner 
for tilpasning av løsningen. Klientene som 
er valgt ut av avdelingen, vil bli satt opp 
med oppsett for tykk klient tilpasset 
videokonsultasjon. Det bør også vurderes 
om man ønsker to skjermer, en for 
videokonsultasjon og en for 
dokumentbehandling. 
  
Følgende audiovisuell løsninger må 
benyttes: Headsett eller Jabra og Web 
kamera 
  
Dette må kjøpes i tillegg. 

  

  

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
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6.2. Oversikt over produkter & tjenester 
 

 Produkter Hjemmekontor  
Tekniske løsninger 
til bærbare klienter 

Skype-
møter 

Videokonsultasjon 
med pasienter 

 
Hodetelefoner  
Benyttes i miljø der man ikke ønsker at 
andre skal høre hva pasienten sier. 
Bestilles hos Sykehuspartner 

  O 
  

O 

 
Jabra høyttaler 
Benyttes når man ønsker å få bedre lyd 
enn hva klienten kan levere. Bestilles hos 
Sykehuspartner 

  O O 

 
Webkamera 
På stasjonær klient bestilles det opp eget 
web-kamera. 
Bestilles hos Sykehuspartner 

  O O 

 
  
Møterom SØ 
Det er mulig å booke møterom i SØ med 
integrert video- og konferanseutstyr. 
For oversikt og booking av møterom, se 
her 1 

  O O 

 
4G-modul - til bærbar klient.  

O     

  

                                                 
1 Linken til vil kun fungere når man er pålogget SØ sitt nettverk. 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.safedeck.no%2Fprodukt%2Ftaktile-skilt-moterom%2F&psig=AOvVaw09m6QVQQoUlJq3dg4dKTC9&ust=1585226712153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDbw-7TtegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok29414.pdf
javascript:;
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Tjenester Startportalen Outlook 
Web 

Access 
SØHF 

Synkronisering 
av e-post, 

kalender og 
kontakter 

Skype-
møter 

Videokonsultasjon 
med pasienter 

Bærbar - sykehus pc O NA O O O 

Stasjonær - sykehus 
pc 

  NA   O O 1 

Privat - stasjonær pc O NA       

Privat - bærbar pc O NA       

Tjeneste mobil    NA O O   

Privat mobil    NA  O   

  

7. Bestilling av produkter 

Utvalg av tilleggsprodukter ligger i varekatalogen 2 og bestilles via ERP eller bestillingsskjema ². 
Andre spørsmål som omhandler type produkter og bestilling rette til Sykehuspartner-innkjøp, 
bp@sykehuspartner.no.  

  

8. Kontaktinformasjon 

 Sykehuspartner support - Kontakt Sykehuspartner hvis du har spørsmål rundt de forskjellige  
løsningene vist ovenfor, ta kontakt på. 

o Tlf. 32 23 53 30 

 Sykehuspartner innkjøp – Spørsmål og bestillinger kan rettes til  
o bp@sykehuspartner.no  
o Tlf. 32 23 53 30  
o Sykehuset Østfold har en egen bestillingsside for IKT produkter, denne siden har en varekatalog og 

bestillingsskjema ².  
 

 Videokonsultasjon - Eventuelle spørsmål rettes til postboks. 
o  videokonsultasjon@so-hf.no 

 

9. Nyttige web sider 

 Sykehuspartner har samlet informasjon og veiledninger til de som benytter hjemmekontor, trykk på linken. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eventuelle innspill til dokumentet kan sendes på e-post til jon.arne.kolstad@so-hf.no  
 

                                                 
1 Bestill opp web kamera, hodetelefoner eller Jabra høyttaler. Sykehuspartner vil bistå med installasjon. 
2 Linken til vil kun fungere når man er pålogget SØ sitt nettverk. 

http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/showfile.ashx?fileinstanceid=f54e92a0-ca16-49fb-ad04-fec77db6fa2d
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ikt/bestilling-av-ikt-produkter/b4308a0e-8f21-4a09-881f-ceb196d26977
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ikt/bestilling-av-ikt-produkter/b4308a0e-8f21-4a09-881f-ceb196d26977
mailto:bp@sykehuspartner.no
mailto:bp@sykehuspartner.no
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ikt/bestilling-av-ikt-produkter/b4308a0e-8f21-4a09-881f-ceb196d26977
http://intranett-sohf.sykehuspartner.no/ikt/bestilling-av-ikt-produkter/b4308a0e-8f21-4a09-881f-ceb196d26977
http://videokonsultasjon@so-hf.no/
https://sykehuspartner.no/brukerservice-ikt
http://jon.arne.kolstad@so-hf.no/

