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3 Innledning
3.1 Nasjonale veiledere
Nasjonale veiledere gir et felles grunnlag for lik føring og muliggjør sammenlignbare data mellom sykehus. Dette skaper bedre grunnlag for
samarbeid, faglig utveksling, analyser og nasjonale nytteeffekter som gjenbruk av veiledere, felles rapportmaler, tooltip og en større kilde til faglig
underlag og beslutningsstøtte.
Nasjonale veiledere legger til grunn Medusas design og tiltenkte bruk. Enkelte steder kan det likevel være tatt hensyn til behov som Medusa i dag
ikke har egen funksjonalitet eller egne felter for. Det er i tilfelle markert og forklart. Veilederen forutsetter bruk av NKKN-koder (nkkn.medtekn.no/),
jobbkoding i henhold til veileder (Arbeidsordre - koding), nasjonal deling (www.kilden.sykehusene.no).
Nasjonale veiledere forutsetter at de som skal bruke veilederene først har fått grunnleggende opplæring i Medusa.

3.2 Mønsterpraksis (best practice)
Det kan være flere måter å gjøre ting på i Medusa. Forholdene på sykehusene er også forskjellige. I denne veilederen er det lagt til grunn en antatt
mønsterpraksis. Det er hensyntatt Medusas design og tiltenkte bruk kombinert med det som fremstår som beste praksis under de vanligste
forholdene.
Vær nøye med språket i fritekstfelt. Skriv tydelig slik at andre forstår det som er skrevet, vær konkret og presis. Tekst skal være informativ og til
nytte. Unngå pasientopplysninger og annen sensitiv informasjon. Tekst skal ikke være "avslørende", unngå navn, personbeskrivelser o.l.

3.3 Tilpasninger og lokale veiledere
Bruk av lokale veiledere, retningslinjer, tilpasninger eller tilføyelser skal legge til grunn hensikten gitt i den nasjonale veilederen, slik at formålet
med deling og felles database oppnås. Felt som er spesielt viktig for nasjonal deling er nevnt under 5.3 Felter som er særlig viktige for nasjonal deling.
Lokale veiledere skal lenke til den nasjonale. Alle nasjonale veiledere finnes på: https://kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA/Veiledere.
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4 Omfang og avgrensninger
Denne veilederen angir hvordan man oppretter en plan for PV på kode og objektnivå (utstyr og anlegg) i Medusa.
En PV kan være en engangsforekomst eller periodisk etter et satt intervall.
Arv av PV fra kode på nyregistrert utstyr vil forekomme, så det anbefales å registrere PV på koden før nytt utstyr registreres.

5 Nasjonale retningslinjer for denne veilederen
5.1 Krav fra forskrift om medisinsk utstyr
I henhold til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (§ 11), så skal vedlikehold av medisinsk utstyr skal være planlagt, systematisert og
basert på utstyrets anvisninger og en vurdering av risiko, slik at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare. Samt at utført
vedlikehold, endringer og reparasjoner av medisinsk utstyr skal dokumenteres. Derfor må alt MTU i Medusa ha et PV-skjema for å
dokumentere hvilket PV-nivå som er fastsatt for det aktuelle utstyret, dette inkluderer også utstyr som det ikke er PV på.

5.2 Andre veiledere som kan ses i sammenheng



Veileder for «Arbeidsordre»
Veileder for «Planlagt vedlikehold oppdatere utvalg»

5.3 Felter som er særlig viktige for nasjonal deling




Nyttig for beregning av ressursbehov
o PV-intervall
o Beskrivelse
o Plan. Tid
Nyttig i forbindelse med å avdekke behov for dokumentasjon av risikovurdering
o Produsentens anbefalte intervall
o PV-type

De ovennevnte feltene gir nyttig informasjon for å sammenligne PV-vurderinger av samme (type) objekt på forskjellige HF og er derfor å anse som
viktige for nasjonal deling.
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6 Oppsett av PV på kodenivå
6.1 Fra oppslag på kode
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Velg fane for «PV» fra hovedbilde til
en kode.



Her vil du kunne se en liste med
samtlige PV’er som er knyttet til
koden.



Deretter trykk på «Ny PV».
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6.2 Oppsett av PV på kode 1/3
Når du setter opp PV på Kode:
 Vil du kunne lagre den som en mal.
 Den vil deretter kunne velges når du
setter opp PV på enkeltutstyr med
denne koden.
 Malnavn bør inneholde informasjon
om type PV slik at den lett kan
gjenkjennes fra en drop-down liste.
 PV-status
o Aktiv settes som aktiv (eller
inaktiv v/ bruk av PV-type
«Ikke PV»).
o Tilbakevendende aktiveres
for gjentagende PV og gjør
utfylling av intervall
obligatorisk.
 PV-intervall
o Tillat automatisk aktivering
gjør at PV aktiveres når
tilstand på objekt endres fra
«satt på lager» til aktiv.
o Bestemt/Seneste definerer
om dato for utførelse er fast
eller beregnes ut ifra siste dato
for gjennomføring.
o Avvik fra produsentens
anbefaling benyttes der man
avviker fra produsentens
anbefaling for PV intervall.
o Produsentens anbefalte
intervall fylles ut med
produsentens anbefalte
intervall for PV.
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6.3 Oppsett av PV på kode 2/3
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PV dato
o Siste PV benyttes ikke ved
oppsett av PV på kode.
Øvrig
o PV-Kategori og PV-type fylles ut
etter lokal rutine. Se vedlagt
oversikt over PV-typer med
forklaring.
 PV-Kategori kan per
versjon 6.92.XX ikke
masseoppdateres.
 Det er heller ingen
tilknytning mellom
kategori og type.
 FvR anbefaler derfor ikke
bruk av feltet PVkategori inntil videre.
o Beskrivelse av PV’en.
 Denne teksten blir hentet
inn i feltet
Oppgave/feilbeskrivelse i
arbeidsordre når PV
utføres.
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6.4 Oppsett av PV på kode 3/3
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Plan- og ressurskrav
o Signatur og Faggruppe fylles
ut etter lokal rutine.
o Plan. tid fylles ut med
forventet antall timer for
utførelse av PV.
 For oppsett av flere
PV’er med samme
innstillinger, på samme
kode, anbefales det å
legge inn en
desimalforskjell i Plan.
Tid, da dette er
nødvendig for
søkbarhet ved
masseendring.
PV ikke utført
o Deaktivert/benyttes ikke på
kodenivå.
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7 Oppsett av PV på objektnivå
7.1 Fra oppslag på utstyr og anlegg
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Velg fane for «Planlegg vedlikehold»
fra hovedbildet til et objekt.
o Det vil si et Utstyr eller
Anlegg.



Her vil du kunne se en liste over
samtlige PV’er som er knyttet til
objektet.



Deretter trykk på «Ny PV».
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7.2 Oppsett av PV på objekt 1/3
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Basert på mal er en drop-down liste
som inneholder navngitte maler fra
kodenivå som kan velges på
objektnivå.
PV-status
o Aktiv settes som aktiv (eller
inaktiv v/ bruk av PV-type
«Ikke PV»).
o Tilbakevendende aktiveres
for gjentagende PV og gjør
utfylling av intervall
obligatorisk.
PV-intervall
o Tillat automatisk aktivering
gjør at PV aktiveres når
tilstand på objekt endres fra
«satt på lager» til aktiv.
o Bestemt/Seneste har
betydning for om dato for
utførelse er fast eller beregnes
ut ifra siste dato for
gjennomføring.
o Avvik fra produsentens
anbefaling benyttes der man
avviker fra produsentens
anbefaling for PV intervall.
o Produsentens anbefalte
intervall fylles ut med
produsentens anbefalte
intervall for PV.
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7.3 Oppsett av PV på objekt 2/3
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PV dato
o Neste PV fylles ut med dato for
neste ønskede gjennomføring av
vedlikeholdet.
o Siste PV fylles ikke ut av bruker,
men vil få innhold etter første
gang PV’en er utført.
Øvrig
o PV-Kategori og PV-type fylles ut
etter lokal rutine. Se vedlagt
oversikt over PV-typer med
forklaring.
 PV-Kategori kan per
versjon 6.92.XX ikke
masseoppdateres.
 Det er heller ingen
tilknytning mellom
kategori og type.
 FvR anbefaler derfor ikke
bruk av feltet PVkategori inntil videre.
o Beskrivelse av PV’en.
 Denne teksten blir hentet
inn i feltet
Oppgave/feilbeskrivelse i
arbeidsordre når PV
utføres.
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7.4 Oppsett av PV på objekt 3/3
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Plan- og ressurskrav
o Signatur og Faggruppe fylles
ut etter lokal rutine.
o Plan. tid fylles ut med
forventet antall timer for
utførelse av PV.
 For oppsett av flere
PV’er med samme
innstillinger, på samme
objekt, anbefales det å
legge inn en
desimalforskjell i Plan.
Tid, da dette er
nødvendig for
søkbarhet ved
masseendring.
PV ikke utført
o Fylles ut når bruker aktiverer
ikon for «Ikke utført» i PV liste
(se bildeeksempel på neste
side).
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7.5 PV «Ikke utført» og «Opprett PV»
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PV ikke utført
o Lite ikon av et ark med et rødt
flagg på.
o Ikonet er tilgjengelig i samtlige
lister over PV’er:
 PV-fanen på objekt.
 Mine, Gruppens, Alle og
Søk PV
o Valg av ikonet for «Ikke utført» i
PV liste vil åpne et vindu for
kommentar.
 Her kan bruker sette dato
for kommentar og
begrunne hvorfor PV’en
ikke er utført.
o PV ikke utført er ikke synlig i
kundeweb per versjon 6.92.XX.
o Bruk av feltet:
 Benyttes til å gi en kort
beskrivelse av hvorfor PV
ikke er blitt utført.
 NB!: For tilfeller hvor
avvikling blir betydelig
utsatt anbefales
opprettelse av en sak for
bedre sporbarhet og
oppfølging via kundeweb.
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Opprett PV
o Lite ikon av et ark.
o Ikonet er tilgjengelig i samtlige
lister over PV’er:
 PV-fanen på objekt.
 Mine, Gruppens, Alle og
Søk PV
o Åpner vindu for effektuering av PV
arbeidsordre.

Medusa - Nasjonal forvaltning

Planlagt vedlikehold – Oppsett av PV

Nasjonal veileder

8 Oversikt over PV
8.1 Oversikt over PV i Medusa
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PV Fanen
o Inneholder følgende lister over aktive PV’er:
 Mine PV
 PV’er med din Signatur
 Gruppens PV
 PV’er med din Faggruppe
 Alle PV
 PV’er med Filter tilknyttet din
Signatur
 Søk PV
 Her kan du fritt søke på aktive
og inaktive PV’er
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8.2 PV-typer
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PV-typer
o PV-typene listet i
drop-down
menyen på bildet
er beskrevet i liste
over PV-typer.
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9 Masseendring
NB!: Alle masseendringer bør bekreftes av en annen bruker før oppdatering, da de ofte er irreversible! Funksjonen er også rettighetsstyrt på brukernivå.

9.1 Masseregistrering av nye PV’er
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PV på kode
o Masseendring på kodenivå kan ikke
utføres.
o Når det gjøres en endring på PV-skjema
på kode må denne replikeres på
objektnivå. D.v.s. at det må
gjennomføres en masseendring av alle
relevante PV’er.



Masseregistrering av nye PV-skjema gjøres på
følgende måte:
o Velg Oppdatere utvalg under Utstyrmenyen.
o Deretter definer søkekriteriene dine
under de forskjellige underfanene på
utvalg.
o Når du har fått huket av ønsket utvalg i
fanen søkeresultat trykker du på
knappen oppdatere utvalg.
o I vindu for oppdatere utvalg (se bilde)
fyller du ut detaljer for ønsket PVskjema.
 Forfallsdato for PV kan kun angis
ut ifra innkjøpsdato eller
egendefinert dato.
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9.2 Masseendring av eksisterende PV’er
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Masseendring av allerede registrerte
PV-skjema
o Velg Søk PV under PV-menyen.
o Deretter definer søkekriteriene
dine under de forskjellige
underfanene på utvalg.
 Her finner du verdien av
å desimalskille planlagt
tid på PV-skjema med
like innstillinger, da det
vil gi økt mulighet for å
avgrense utvalget ditt.
o Når du har fått huket av ønsket
utvalg i fanen søkeresultat
trykker du på knappen
oppdatere utvalg.
o I vindu for oppdatere utvalg (se
bilde) fyller du ut detaljer for
ønsket endring av PVskjemaene.
 Du kan fremskynde
(tidligere legge) eller
utsette utvalget med et
gitt intervall.
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10 Utdypninger, eksempler og referanser
10.1 Liste over PV-typer
PV- type
PV - anbefalt av
produsent

Tilsvarer
Beskrivelse (autotekst)
Kommentar
Normal,
Planlagt vedlikehold (PV), repeterende, i samsvar med Aktivt tilbakevennende PV-skjema. Bør beskrive
Leverandør
produsentens anbefaling.
innhold.
avtale og "blank"
Produsent har ikke beskrevet behov for planlagt
vedlikehold (PV), eventuelt kun angitt enklere
vedlikehold, ofte mer frekvent, på brukernivå.

Ikke PV - anbefalt av
produsent

Ikke PV og
"blank"

Inaktivt PV-skjema. Kan eventuelt yterligere
beskrive eller referere til manual etc.

PV - avvikende
(risikovurdert)

Planlagt vedlikehold (PV), repeterende, som avviker
Avvik fra anbefalt fra produsentes anbefaling (innhold og/eller
og "blank"
frekvens). Fastsatt PV-nivå er dokumentert i egen
risikovurdering.

Aktivt tilbakevennende PV-skjema. Børe refrere
til gjeldene risikovurderingen.

Ikke PV - avvikende
(risikovurdert)

Ikke PV, Avvik fra Etter utført risikovurdering, er konklusjonen at det
anbefalt og
ikke er behov for gjennomføring av planlagt
"blank"
vedlikehold (PV).

Inaktivt PV-skjema. Børe refrere til gjeldene
risikovurderingen.

PV - risikograd
(PMFU)

Planlagt vedlikehold (PV), repeterende, i samsvar med
Aktivt tilbakevennende PV-skjema. Bør beskrive
produsentens anbefaling, og der risikograd er over
innhold.
innslagspunkt for gjennomføring av PV.

Ikke PV - risikograd
(PMFU)

Planlagt vedlikehold gjennomføres ikke, siden
risikograd er under innslagspunkt for gjennomføring
av PV.

Inaktivt PV-skjema. ??

Sikkerhetsmelding

Engangs planlagt vedlikehold (PV) etter mottatt
sikkerhetsmelding fra leverandør/produsent.

Ikke-tilbakevennende PV-skjema. Må referer til
sikerhetsmeldingens navn eller nummer.

Garantibefaring

Garantibefaring, sjekk av utstyrstilstand og eventuelle
Aktivt Ikke-tilbakevennende PV-skjema. Forfall
utestående forpliktelser fra leverandør, før dato for
settes typisk 2månder før garantiutløp.
garantiutløp.

Annet

Annen planlagt aktivitet eller vedlikehold.
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Brukes hvis ingen ting annet passer.
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373/%C2%A711#%C2%A711
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