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3 Innledning 
 

Med deling av data i nasjonal database er det ekstra viktig med fokus på at informasjon som deles er relevant og at den ikke bryter med lover og forskrifter i 

forhold til personven etc. 

For å gjøre bruker spesielt oppmerksom på riktig bruk av Medusa bør alle Medusa-installasjoner benytte vilkår som hver bruker (også kundeweb-bruker) må 

godkjenne før bruk av Medusa. Vilkår kan senere oppdateres slik at hver bruker igjen må godkjenne tilsvasende eller endrede vilkår. Det anbefales at dette 

gjøres systmatisk slik at man for eksempel en gang i året må godkjenne vilkår for bruk. 
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4 Tekst for «Vilkår for bruk» 
 

4.1 «Vilkår for bruk» i regional- eller foretaksvis Medusa instans 
 

Deling av data 

Medusa forvaltes av et felles nasjonalt råd. I tråd med beslutninger her vil nøkkelinformasjon om utstyr og arbeid kunne bli delt internt og mellom 

helseforetak. 

Sensitiv informasjon 

Sensitive personopplysninger skal ikke forekomme.  

For BHM: Viktig at personopplysninger ikke blir brukt utenfor pasientmodulen, f.eks i øvrige tekstfelt. 

Vær bevisst på hvilke vedlegg du huker av for deling på Kundeweb. 

Data er helseforetakenes eiendom 

Informasjon i Medusa er helseforetakenes eiendom og skal kun distribueres innad mellom helseforetakene og den offentlige forvaltningen i Norge. 

Informasjon fra Medusa kan være verdifull for utenforstående. For eksempel vil anbudsprosesser utilsiktet kunne påvirkes dersom en eller flere 

utstyrsleverandører gjøres kjent med utstyrsfordeling og annen utstyrsinformasjon ved foretakene. Utstyrsliste begrenset til hva leverandør selv har levert 

til det aktuelle helseforetaket kan distribueres til denne leverandøren. 

Om bruk av nedlastede dokumenter 

For en del utstyr vil du finne manualer som bruksanvisninger etc. Ofte finnes manualer i flere ulike versjoner og revisjoner. Det er meget viktig at du 

vurderer hvorvidt dokumenter du finner er relevante for utstyret du benytter. Utstyr kan finnes i ulike konfigurasjoner. Dette medfører at dokumentet kan 

være korrekt for en konfigurasjon, mens det for en annen kan være mangelfull og direkte feil. Bruk av feil dokument kan føre til svært alvorlige hendelser. 

Datakvalitet 
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Data som legges inn i Medusa skal ha høyest mulig kvalitet. Informasjonen kan leses av andre, og vil ha nytte for andre. Bestreb presise og gode 

formuleringer. 

 

4.2 «Vilkår for bruk» i nasjonal fellesdatabase 
 

Deling av data 

Felles database samler fortløpende informasjon fra de lokale/regionale Medusa-installasjoner som er tilsluttet nasjonal løsning.  

OBS! Pr. mars 2021 er det bare data knyttet til utstyr som er koblet til nomenklaturet NKKN som deles. 

Hensikt med deling er overordnet å forbedre økonomi og pasientsikkerhet samt bidra til bedret beslutningsstøtte. Medusa forvaltes av et felles nasjonalt 

råd. Deling av data i felles database er basert på beslutninger tatt av Medusa forvaltningsråd og godkjent i Systemeierstyret. 

Data er helseforetakenes eiendom 

Informasjon i Medusa er helseforetakenes eiendom og skal kun distribueres innad mellom helseforetakene og den offentlige forvaltningen i Norge. Deling 

av informasjon fra felles database til uvedkommende er ikke tillatt. Informasjon fra Medusa kan være verdifull for utenforstående. For eksempel vil 

anbudsprosesser utilsiktet kunne påvirkes dersom en eller flere utstyrsleverandører gjøres kjent med utstyrsfordeling og annen utstyrsinformasjon ved 

foretakene. Utstyrsliste begrenset til hva leverandør selv har levert til det aktuelle helseforetaket kan distribueres til denne leverandøren, men skal bare 

deles av eller i samarbeid med det HF som eier utstyret. 

Datakvalitet 

Det er kontinuerlig fokus på å bedre datakvalitet for data som deles i felles database, men data har vekslende kvalitet. Det er viktig at du har et bevisst 

forhold til begrensinger i datakvalitet og at det pr mars 2021 bare er utstyrsinformasjon for utstyr tilknyttet nomenklaturet NKKN som deles. 
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5 Etablering av vilkår for bruk 

 
Oppsett av «Terms and conditions» krever at du er gitt rettigheter til å opprette dette.  Merk: I nasjonal fellesdatabase er «vilkår for bruk» gjengitt på 

forsiden, og skal ikke legges inn for godkjennelse av hver enkelt bruker (den funksjonen er ikke støttet i fellesdatabase) 

 

 
 

 
 
 
 

 Gå til Medusa administrasjon 
 

 Velg Instillinger 
 

 Velg fane Terms and conditions 
 

 Velg Ny versjon 
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6 Referanser 
 

 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 

 Normen - Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten 

 kilden.sykehusene.no 

https://kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA/Kilden+-+Medusa+forvaltning
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
https://ehelse.no/normen/normen-for-informasjonssikkerhet-og-personvern-i-helse-og-omsorgstjenesten
http://www.kilden.sykehusene.no/

