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Brukerveiledning  

Endring/flytting av utdanningsplaner som påvirker URL-en 

På spesialisthelsetjenesten.no/lis lenkes det til alle utdanningsplaner i virksomhetene som er 

publisert ved de enkelte helseforetak: 

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/utdanningsplaner-i-virksomhetene 

Når et helseforetak velger å endre filnavn på utdanningsplanene, flytte utdanningsplanene eller gjøre 

endringer på nettsiden som påvirker URL-ene til utdanningsplanene, vil ikke lenkene lenger fungere 

på spesialisthelsetjenesten.no/lis.  

I noen tilfeller har helseforetak endret plassering eller filnavn på alle utdanningsplanene (uten å gjøre 

endringer på innholdet i planene). Det resulterer i en stor jobb der man må gå gjennom alle lenker på 

spesialisthelsetjenesten.no/lis for å rette opp i dette, slik at det ikke er noen brutte lenker på siden. 

Derfor ber vi dere om å informere webmaster ved deres foretak om å gjøre én av følgende tre 

punkter for å forhindre brutte lenker: 

1. Ikke endre filnavnet på utdanningsplanene. Unngå å endre filnavnet på dokumentene 

dersom det ikke er nødvendig. Da vil URL-ene forbli de samme. 

 

Dersom man har mulighet til det, er det fint om man kan beholde samme filnavn på 

utdanningsplanene også når man endrer innholdet i dokumentene. Benytter man det samme 

filnavnet på den oppdaterte utdanningsplanen som den gamle utdanningsplanen, vil URL-en 

forbli den samme (såfremt man laster filen opp på samme sted i CMS-et). Da unngår man 

brutte lenker. Bruker man SharePoint, drar man den nye PDF-en over i området den skal 

ligge, og så vil den automatisk ta plassen til den gamle PDF-en.  

Eksempel: 

Den gamle utdanningsplanen heter «OUS - Urologi utdanningsplan». Da må den oppdaterte 

utdanningsplanen også ha samme filnavn, altså «OUS - Urologi utdanningsplan». Drar jeg den så over 

dit den skal ligge i CMS-et (samme sted som den gamle ligger) og trykker «erstatt det» i boksen som 

dukker opp (se skjermbilder under), vil den ta plassen til den som lå der fra før. URL-en forblir den 

samme, og vi slipper brutte lenker. 

 

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/utdanningsplaner-i-virksomhetene


2 
29.09.2021  

 

 

 

 

2. Omdirigere den gamle URL-en til den nye. Dersom man flytter utdanningsplanene til et 

annet område i CMS-et, eller gjør andre endringer på nettsiden slik at URL-en til 

utdanningsplanene endres, kan man omdirigere de gamle URL-ene til de nye. Da vil alle som 

har lenket til, eller lagret den gamle URL-en, automatisk komme inn på de nye 

utdanningsplanene når de klikker på URL-ene til de gamle utdanningsplanene. 

 

Dette kan man også gjøre i tilfeller der man har endret innholdet i utdanningsplanen og 

dermed ønsker å endre filnavnet på utdanningsplanen, for eksempel fra «OUS- urologi 

utdanningsplan 2019» til «OUS- urologi utdanningsplan 2020». Gjelder det kun et fåtall 

utdanningsplaner er ikke dette nødvendig, da sender dere en mail til carmau@ous-hf.no med 

informasjon om at utdanningsplan og lenke er oppdatert, slik at vi får gjort endringene på 

spesialisthelsetjenesten.no/lis.   

 

Slik omdirigerer du en URL i SharePoint: 

Klikk deg inn på områdeinnhold og velg boksen som heter «Omdirigeringsliste». 

mailto:carmau@ous-hf.no
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Klikk på «Nytt element» 

 

Legg inn URL-en til den gamle utdanningsplanen i feltet «Omdirigeres fra», men kun det som 

kommer etter «.no/».  

Eksempel: 

Dette er URL-en: 

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/OUS%20-%20Urologi%20-%20Utdanningsplan%202019.pdf  

Dette skal legges inn: 

seksjon/lis/Documents/OUS%20-%20Urologi%20-%20Utdanningsplan%202019.pdf  

 

Legg inn den nye URL-en i feltet «Til», for eksempel: 

seksjon/lis/Documents/OUS%20-%20Urologi%20-%20Utdanningsplan%202020.pdf  

https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/OUS%20-%20Urologi%20-%20Utdanningsplan%202019.pdf
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Trykk deretter på «Lagre». 

NB! Det kan ta litt tid før omdirigeringen er aktiv. Sjekk om det fungerer etter 30-45 min.   

 

3. Hvis dere ikke har mulighet til å beholde samme filnavn på utdanningsplanene eller 

omdirigere URL-ene, må dere informere Regionalt Utdanningssenter HSØ om endringer på 

URL-er, slik at det ikke blir brutte lenker på spesialisthelsetjenesten.no/lis. Send en mail til 

webredaktør på e-post carmau@ous-hf.no dersom dette er tilfelle.  

 

Send alltid mail til carmau@ous-hf.no hvis en utdanningsplan er oppdatert, slik at 

informasjonen til enhver tid er riktig på spesialisthelsetjenesten.no/lis, og vi kan bringe 

informasjonen videre til Helsedirektoratet og Legeforeningen.  
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