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1. Hensikt og omfang 
Sykehuspartner mottar henvendelser fra ansatte i Helse Sør-Øst som av forskjellige årsaker behøver 

å få tilsendt nytt passord. Dette kan være ansatte som har glemt passord eller nyansatte som skal få 

tilsendt passord for første gang. 

Dette dokumentet beskriver hvordan passord skal distribueres til ansatte i Helse Sør-Øst. 

2. Behov for passordutsendelse 
Det primære verktøyet for å bytte passord er Sykehuspartners self service-verktøy Fastpass. Det er 

derimot noen begrensninger ved dette, herunder passord til systemer eller helseforetak som ikke er 

integrert med Active Directory (SIKT, Ahus og OUS). I tillegg forutsettes bruk av Fastpass at brukere 

har registrert mobilnummer i Personalportalen. 

Denne fremgangsmåten gjelder for alle ansatte i Helse Sør-Øst. For ansatte som har et arbeidsforhold 

som ikke er registrert i Personalportalen, se kapittel For ansatte som ikke er registrert i 

Personalportalen. 

3. Fremgangsmåte for utsendelse av passord 
Ansatte i Helse Sør-Øst registreres i lønns- og personalsystemet Multi Ekspert (tidligere PAGA), som 

er autoritativ for den ansattes digitale identitet. Her ligger personalia om den ansatte, herunder 

navn, telefonnummer, fødselsnummer eller D-nummer, adresse og nærmeste leder. Ansatte og 

ledere forholder seg til Personalportalen. 

Når brukerstøtte får henvendelser om passordutsending, og det av forskjellige årsaker ikke er mulig å 

benytte Sykehuspartners Fastpass, benyttes følgende fremgangsmåte. For rutine knyttet til Fastpass 

henvises det til B2-7 Rutine for Glemt Passord - Låst konto: 

1. Passord skal kun byttes når det er sannsynliggjort at innringer er den som innringer utgir seg 
for å være. 
 

2. For andre passord enn AD-passord: Når identitet er bekreftet, sendes passord til innringers 
registrerte mobiltelefonnummer (registrert i Personalportalen). SMS skal kun inneholde 
passord, ikke brukeridentitet. 
 

3. Om innringer ikke kan benytte self-service, eller mobiltelefonnummer enten ikke er registrert 
eller ikke er oppdatert, eller at innringer ikke har mobiltelefon tilgjengelig, kan passordet 
sendes i klartekst til den ansattes registrerte leder. 
 

4. Ingen passord skal utleveres til den ansattes e-postadresse. Dette gjelder også midlertidige 
passord. 
 

5. Passordet skal ikke lagres i HPSM eller tilsvarende verktøy. Dette gjelder også midlertidige 
passord. 
 

6. Med mindre systemet teknisk forhindrer det, skal passordet settes med følgende krav til 
kompleksitet. 

a. Minimum 8 tegn 
b. Store og små bokstaver, samt minst ett tall  

mailto:sikkerhet@sykehuspartner.no
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/norsk-identitetsnummer/d-nummer/
https://sykehuspartner.bluegarden.no/facelift/#/
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c. Unikt passord per bruker (gjenbruk av passord som «sommer2015» eller «Passord2» 
skal ikke forekomme.  

d. Passordet skal byttes ved første pålogging.  
 

7. Er ikke mobiltelefonnummer eller nærmeste leder registrert i Personalportalen, kan ikke nytt 
passord utleveres. Brukeren må avvises og bes å henvende seg til sin leder for å få denne 
informasjonen korrekt inn i Personalportalen.  

4.  Forutsetninger for bruk 
Det forutsettes at brukerstøtte etablerer prosedyrer for å kunne sannsynliggjøre at innringer er den 

som innringer utgir seg for å være. Det vil som minimum være nødvendig at innringer kan sitt eget 

fødselsnummer eller D-nummer, og enkelte detaljer fra arbeidsforholdet (for eksempel navn på 

leder, avdelingsnavn, arbeidsforholdets varighet m.v.). Dette vil likevel ikke kunne gi en helt sikker 

identifisering, og er årsaken til at passord ikke skal utleveres via telefon. 

Passord som sendes til leder kan sendes gjennom SMS og e-post, og gå i klartekst. Det forutsettes at 

det som hovedregel byttes passord ved første pålogging (der det er mulig), samt at SMS og e-post 

ikke inneholder kontonavn/tjenestenavn. 

5. E-post/SMS-mal til nærmeste leder 
Følgende mal for utsending av e-post og SMS til nærmeste leder er besluttet å brukes der Fastpass 

ikke kan benyttes: 

En av dine ansatte har bedt om nytt passord. Nytt passord er [Nytt Passord] 
 
Av sikkerhetshensyn sendes ikke brukeridentiteten til den ansatte, men vedkommende vil kontakte deg. 
 
Utlevering av passord bør overleveres direkte til brukeren.  
 
Hensyn til konfidensialitet: Utlevering av passord forutsetter at passordet overleveres til brukeren. Pålogging 
og eventuelt uautorisert innsyn i lagret informasjon (e-post, hjemmeområder m.v.) av andre enn bruker selv, 
vil være et brudd på policy i Helse Sør-Øst. 
 

 

6. For ansatte som ikke er registrert i Personalportalen 
For ansatte som har arbeidsforhold hos virksomheter som ikke benytter Personalportalen, må 

IAM etablere tilsvarende rutiner for å identifisere innringer, og få bekreftet vedkommendes 

kontaktinformasjon.  
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