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1. Bakgrunn 
Alle personer som er ansatt, innleid, eller på annen måte utfører arbeidsoppgaver i Helse Sør-Øst gis 

en digital identitet gjennom Personalportalen, basert på personens ID-nummer (hovedsakelig F-

nummer, D-nummer, pass-nummer eller tilsvarende).  

Under noen omstendigheter kan ansatte føle behov for å bytte brukernavnet de mottar. Eksempler 

på dette kan være: 

- Den ansatte har gjennomført et navneskifte, hvor brukernavnet inneholder deler av 
gammelt navn, som fremstår som uønsket og/eller støtende for den ansatte. 

- Støtende brukernavn automatisk tildelt i brukerbestillingen 
 

Dette dokumentet omhandler hvordan slike henvendelser bør håndteres.  

2. Om digital identitet, brukerkontoer og tilganger 
Ansatte i Helse Sør-Øst har en egen, individuell digital identitet. Den ansatte kan ha flere unike 

kontoer (brukerobjekter), men hver konto skal entydig og uten tvil identifisere den ansattes digitale 

identitet. Kontoen gjenkjennes ved et brukernavn. Den vanligste formen for brukerkonto er 

domenekontoen, det vil si brukernavnet den ansatte benytter for å logge på sin datamaskin, og som 

ofte er første delen av vedkommendes e-postadresse. 

Et eksempel på at en digital identitet kan ha flere kontoer (brukerobjekter) kan være bruken av 

adminkontoer i Helse Sør-Øst, hvor det opprettes et eget brukerobjekt som gis unike rettigheter 

basert på tjenstlig formål, og som ikke tildeles til en ordinær domenebruker. På denne måten 

understøttes informasjonssikkerhetsmessige krav, samtidig som brukerobjektet kan entydig og uten 

tvil spores tilbake til den ene, unike digitale identiteten.  

Digital identitet 
(person)

Brukerobjekter 
(brukerkontoer)

Tilganger

 

 Figur 1: Konseptuell fremstilling av digital identitet 
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Mens tilganger har stor grad av fleksibilitet mht. endringer i tråd med tjenstlige behov, så er den 

digitale identiteten statisk – den endres ikke, den er alltid koblet til en fysisk person. 

3. Vurdering 
En brukerkonto skal entydig og uten tvil kunne spores tilbake til en digital identitet. Det betyr at 

denne koblingen også må være historisk ivaretatt i logger og dokumentasjon. Når en ansatt i Helse 

Sør-Øst ber om å få byttet et brukernavn, vil dette medføre at denne sporbarheten blir brutt.  
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Figur 1: Eksempel på tidslinje 

 

Følgende hypotetiske scenario: 

1. Ansatt med brukernavn «bruker1» gjør endringer i et informasjonssystem, for eksempel 
dokumenterer vedkommende et behandlingsforløp i EPJ 

2. Ansatt med brukernavn «bruker1» ønsker nytt brukernavn, og får tildelt «bruker2» som 
nytt brukernavn. 

3. På et senere tidspunkt klager pasienten på behandlingen, og «Leder1» må vurdere saken, 
herunder å vurdere sakens historisk dokumentasjonen. Derimot finnes det ikke lengre 
«bruker1» – sporbarheten er brutt. 

 

Helse Sør-Øst har svært mange forskjellige informasjonssystemer, som i varierende grad er koblet 

opp mot felles identitetsstyringsverktøy: noen systemer er integrert med felles 

identitetsstyringsverktøy, men mange er ikke. Kravet om sporbarhet er likt i alle disse systemene. 

Dette medfører at om en ansatt etter tid ønsker å bytte brukernavn, vil ikke Helse Sør-Øst på en 

tilfredsstillende eller effektiv måte kunne utføre dette uten at prinsippet om sporbarhet brytes. I 

tillegg til kravet om sporbarhet, vil en endring medføre komplekst merarbeid som også vil ha en 

økonomisk konsekvens.  

Leder kan selv ved registrering av nyansatt i Personalportalen godkjenne eller endre det 

maskingenererte brukernavnet; dette må gjøres før arbeidsforholdet er ferdig opprettet i 

Personalportalen. I Personalportalen omtales brukerkonto for «signatur», dette er innholdsmessig 

det samme. 
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Figur 2: Fra Personalportalen 

 

4. Konklusjon 
Det er ikke mulig for ansatte i Helse Sør-Øst å få innvilget bytte av brukernavn etter at brukerkonto 

først er opprettet. 
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