
 

Oppsett av nasjonale ledetekster og verdier i dropdown-

felter i sikkerhetsfanen på utstyr.  

 

Dette oppsettet skal støtte minimumskravene til registrering av GDPR-info på utstyrsnivå i Medusa. 

 

Oppsettet er utarbeidet av en arbeidsgruppe utnevnt av nasjonalt forvaltningsråd, og vedtatt av 

nasjonalt forvaltningsråd 21.03.2019. 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 
Forberedelser .......................................................................................................................................... 2 

Endre ledetekster .................................................................................................................................... 2 

Endre verdier i dropdown-felter ............................................................................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Dokument 
Versjon 

Dokument 
Dato 

Kort beskrivelse av 
endring fra forrige 
versjon av 
dokumentet 

Gjelder for 
MTA 
og/eller 
BHM 

Medusa 
modul 

Tilpasset 
Medusa 
versjon 

Utarbeidet 
av HF 

Signatur 
forfatter 

1.0 22.03.2019 Første versjon MTA/BHM GDPR 6.90 FvR Thomas 
Herland 
(OUS) 

1.1 28.03.2019 Lagt til bilde av 
sikkerhetsfane og 
info om at ledetekster 
må endres der også. 

MTA/BHM GDPR 6.90 FvR Thomas 
Herland 
(OUS) 

 



Forberedelser 
A Gi deg selv tilgang til å endre sikkerhetsfane: 

1. I «Medusa Administrasjon», funksjonsrettigheter, under «Utstyr/Anlegg» krysser du av for 

«Rediger sikkerhet på utstyr» 

2. I «Medusa Administrasjon», funksjonsrettigheter, under «Utstyr/Anlegg (støttedata)» krysser 

du av for «Rediger grunnleggende data, sikkerhet» 

 

B Gi deg selv tilgang til å endre ledetekster: 

1. I «Medusa Administrasjon», funksjonsrettigheter, under «Generell tilgang» krysser du av for 

«Endre ledetekst og språk» 

NB! Når du er ferdig med prosedyren så husk å gå inn og fjerne krysset igjen. 

 

Endre ledetekster 
Velg fanen «sikkerhet» på et utstyr. 

I dette bildet skal noen ledetekster endres fra original verdi til nye ledetekster som er bestemt 

nasjonalt. Denne tabellen viser hvilke ledetekster det gjelder, samt ny tekst: 

Original ledetetekst: Skal endres til ny ledetekst: 

Formålet med databehandlingen Formål med databehandlingen (D) 

Type av personopplysninger Kategorier av registrerte (E) 

Informasjonstyper Kategorier av personopplysninger (F) 

Informasjonsklassifisering Kategorier av mottakere (H) 

Rettslig grunnlag Referanse til Normens «Veileder i personvern og 
informasjonssikkerhet på MU versjon 1.1» 

 



 

Du endrer ledetekster ved å klikke på dem. (forutsatt at du har skrudd på funksjonsrettighet til å 

endre ledetekster) 

Når ledetekstene er endret klikker du på «Endre» 

 

 

Du får opp bildet hvor brukeren skal endre/legge inn GDPR-informasjon. Her skal de samme 

ledetekstene endres, markert i gult: 



 

 

 

  



Endre verdier i dropdown-felter 
Når alle ledetekster er endret til nye verdier skal du endre innholdet i dropdown feltene. Det gjør du 

ved å klikke på «Innstillinger» øverst til høyre. 

 

 

Merk at ledetekstene i dette bildet refererer til de originale ledetekstene på feltene. Du legger til nye 

valg i respektive dropdown ved å klikke på «ny»: 



 

 

Deretter skriver du inn det nye valget/teksten i feltet «Identifierare» og «Beskrivelse»: 

 

Denne tabellen viser dropdown felter som skal endres, med tekst på valg og beskrivelse: 

Nytt feltnavn Originalt feltnavn Valg som skal legges inn 
(under «Identifierare») 

Beskrivelse som skal legges 
inn (under «Beskrivelse») 

Kategorier av registrerte 
(E) 

Type av personopplysninger Pasienter  

  Ansatte  

  Pasienter og ansatte  

Kategorier av mottakere 
(H) 

Informasjonsklassifisering Klinisk personell  

  Forskningsmiljøer  

Referanse til Normens 
«Veileder i personvern 
og 
informasjonssikkerhet 
på MU versjon 1.1» 

Rettslig grunnlag 1. MU uten behandling av 
informasjon 

Eksempel: 
Operasjonsbord 

  2. Frittstående MU uten 
lagring 

Eksempel: 
Elektronisk 
blodtrykksapparat som 
måler blodtrykket og 



presenterer kun verdier i et 
display 

  3. Frittstående MU uten 
lagring, med utskrift på papir 

Eksempel: 
CTG apparat som måler 
hjertefrekvensen til et foster 
over tid og skriver det ut på 
papir, men 
data blir ikke lagret 
elektronisk 

  4. Frittstående MU som lagrer 
i et internt arkiv 

Eksempel: 
EKG apparat som tolker 
EKG-data og produserer en 
rapport som kan skrives ut, 
og lagret 
elektronisk i et internt arkiv 

  5. 
Frittstående/nettverkstilkoplet 
MU som viser sanntids 
pasientdata 

Eksempel: 
Overvåkingssentralskop som 
viser pasientnavn og data på 
en eller flere skjermer som 
må stå på alltid. Pasientdata 
blir slettet når pasienten 
ikke lenger blir overvåket, 
eller data blir overført til 
eksterne lagringsmedier før 
pasientens data blir slettet 
lokalt 

  6. Nettverkstilkoplet MU som 
henter arbeidsliste (worklist) 
med pasientidentifikasjon 

Eksempel: 
Spirometriapparat som 
henter pasientidentifikasjon 
fra journalsystem, men 
lagrer det bare lokalt 

  7. Nettverkstilkoplet MU som 
lagrer data/rapport både 
eksternt og internt 

Eksempel: 
EKG apparat som tolker 
EKG-data og produserer 
rapport som kan skrives ut. 
Den blir temporært lagret 
elektronisk i det interne 
arkivet fram til rapporten er 
lagret i det eksterne arkivet. 
Da blir alt slettet i det 
interne arkivet 

  8. Nettverkstilkoplet MU som 
lagrer data/rapport både 
eksternt og internt 

Eksempel: 
CT som lagrer data som det 
blir generert bilder av. Data 
og bilder blir permanent 
lagret lokalt, mens bilder 
også blir lagret eksternt. 
(Årsaken til at data blir 
lagret internt er at det er 
kanskje bare det lokale 
utstyret som kan generere 
nye bilder fra eksisterende 
lokale data) 

  9. Nettverkstilkoplet MU som 
lagrer data eksternt og internt, 
med leverandørtilgang 

Eksempel: 
MR som lagrer data som det 
blir generert bilder av. 
Rådata og bilder blir lagret 
lokalt mens bilder også 
lagres eksternt. (Årsaken til 
at data blir lagret internt er 
at det i en del tilfeller bare 
er det lokale utstyret som 



kan generere nye bilder fra 
eksisterende lokale data). 
Tekniske data overføres til 
en teknisk logg til bruk i 
feilsøking og 
systemadministrasjon 

  10. Nettverkstilkoplet MU som 
er en arbeidsstasjon eller 
server uten pasienttilkopling 

Eksempel: 
En server som får overført 
data fra alle CT og MR på 
avdelingene. På den 
serveren ligger det 
spesialprogram som kan 
utføre mer avanserte 
analyse og tolkinger enn det 
er på arbeidsstasjonene i 
bildelagringsarkivsystemet 

 

  11. MU som overfører data via 
mobilnettverk (f.eks. fra 
ambulanser) 
 
 
 

Eksempel: 
Hjertestarter som kan 
registrere EKG på pasienten 
og sender data over 
mobiltelefonnettet til 
sykehuset for at spesialist 
kan se på det før pasienten 
kommer inn til sykehuset. 
Rapporten blir lagret lokalt, 
og kan lagres eksternt 

  12. MU som pasient har med 
hjem, og der dataoverføring 
skjer ved fysisk tilkobling / 

Eksempel: 
24-timers blodtrykksapparat 
der det en løs standard 
minnebrikke som lagrer 
data. Når pasienten 
kommer inn på sykehuset 
igjen blir minnebrikken 
avlest. Alternativt 24-timers 
EKG der data lagres internt, 
og der avlesning skjer ved at 
det bærbare EKG-apparatet 
kobles til avlesningsstasjon. 
Data blir lagret internt i 
avlesningsstasjonen, og 
rapport kan lagres eksternt. 

  13. MU som pasienten har 
hjemme, og som sender data 
trådløst via aksesspunkt 

MU som blir plassert 
hjemme hos pasient, og 
som sender data trådløst til 
et aksesspunkt i hjemmet. 
Data sendes videre til 
virksomheten for lagring / 
granskning 

  14. MU der data kan lagres i 
skytjeneste 

Eksempel: 
Insulinpumpe 

  15. MU der data lastes opp til 
skytjeneste fra pasienten, og 
der tjenesten omfatter 

MU der data lastes opp til 
skytjeneste fra pasienten, 
og der tjenesten omfatter 
preprosessering før 
resultatet oversendes 
virksomheten 

Konfigurasjonskontroll Konfigurasjonskontroll Virksomheten  

  Leverandør  

 


