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Innledning 
Hvis det foreligger et behov om å avvike fra produsentens anbefaling, skal skjemaet  

«Fravalg fra produsentens PV-plan for medisinsk teknisk utstyr» fylles ut.  

 

Fravalg som er aktuelle kan være:  

 forlengelse av vedlikeholdsintervallet,  

 vedlikeholdsbehov endres fra PV til ikke PV,  

 vedlikeholdet utføres mindre omfattende enn det produsenten anbefaler (bare deler av 

vedlikeholdet gjøres eller færre deler skiftes ut) eller  

 utstyret byttes ut i stedet for å ta PV. 

 
Utfylling av fravalgsskjema:  
 

UTSTYR, ANBEFALING og PLASSERING: 

Aktuell utstyrsinformasjon, produsentens anbefaling og PMFU-tall fylles inn i skjemaet. Berørte 

avdelinger fylles også inn. 

ÅRSAK TIL FRAVALG FRA PV-PLAN: 

Funksjon/økonomi: Kan brukes hvis det er økonomiske betraktninger som er årsaken til 

at fravalget gjøres, og at utstyrets funksjon ikke blir forringet. Blir 

sannsynligvis mest brukt. 

Virksomhetskritisk funksjon: Hvis utstyret ikke er spesielt virksomhetskritisk for avdelingen. 

Eks: dublering av utstyr, brukes lite, brukes bare til undervisning osv. 

Kundens spesielle ønske: Hvis utstyret brukes på annen måte enn det er beregnet og dette er 

et ønske fra kunde. For eksempel transportabel overvåking som 

brukes stasjonært og er koblet til UPS-strømuttak, trenger ikke 

batteriskifte. 

Pasientsikkerhet: Brukes fortrinnsvis sammen med en fullstendig risikoanalyse hvis vi 

kommer fram at pasientrisikoen er lavere enn det risikotallet i PMFU 

tilsier. 

Beskrivelse og kommentarer:  Kort beskrivelse av omfanget av opprinnelig vedlikehold og hvorfor 

det er forsvarlig med fravalg.  

Hvem som har foreslått fravalg fylles ut samt faggruppen som tar avgjørelsen. Det kan også være 

aktuelt at klinisk personale deltar i vurderingen,  spesielt hvis årsaken til fravalget er 

virksomhetskritisk funksjon, kundens spesielle ønske eller pasientsikkerhet. 
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VURDERING 

Full risikoanalyse skal gjennomføres hvis fravalg gjøres på utstyr som har risikotall 4 eller 5. For utstyr 

som har risikotall 1, 2 eller 3 er det tilstrekkelig med en enklere risikobedømming ved å fylle ut 

fravalgsskjemaet. 

Under vurdering skriver man evt. flere opplysninger /vurderingskriterier som ikke har kommet fram 

under årsak til fravalg. Det kan også tas hensyn til historikk/erfaring for service og vedlikehold for 

berørt utstyr under vurdering. 

BESLUTNING 

Endring i PV: Endringen kan være; 

- forlengelse av vedlikeholdsintervall 

- vedlikeholdsbehov endres fra PV til ikke PV 

- vedlikeholdet utføres mindre omfattende enn det produsenten anbefaler. (Bare 

  deler av vedlikeholdet gjøres eller færre deler skiftes ut)  

- utstyret byttes ut i stedet for å ta PV 

Det krysses også ut om beslutningen skal gjelde inntil videre eller fram til en bestemt dato.  

Ferdig utfylt dokument gjøres om til PDF-dokument og legges som dokument for hver utstyrsenhet 

som omfattes av fravalget. Dette gjøres enten ved å lage en arbeidsordre som kopieres til alle 

utstyrsenheter, eller ved å legge dokumentet under type.  

Fravalgsdokumentet lagres i tråd med korrekte retningslinjer for dokumentering ved MTA 

Se eksempel på utfylt fravalgsskjema på neste side. 
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UTSTYR 
Gruppe 

Overvåking, transportabel 
NKKN 

11309-17339 
Fabrikat 

Philips 
 

Modell / Handelsnavn 
M3002A / Intellivue X2 

 

ANBEFALING 
Produsentens anbefaling (intervall) 
12 mnd 

Poeng (PMFU) 

18 
Risiko 

1 
Vedlikeholdsbehov 

5 
Virksomhetskritisk funksjon 

6 
 

PLASSERING 
Berørte avdelinger / virksomheter 

Anestesi, Oppvåkingen, Intensiv, MOA, Med H og Barneavdelingen 
 
 

ÅRSAK TIL FRAVALG FRA PV-PLAN  

☒  Funksjon/Økonomi ☐  Pasientsikkerhet 

☐  Virksomhetskritisk funksjon ☐  Personalsikkerhet 

☐  Kundens spesielle ønske ☐  Klikk her for å skrive inn evt. annen årsak. 
Beskrivelse og kommentarer 

Vingmed tester nøyaktighet og lekkasje i blodtrykksdelen av X2 i tillegg til vanlig funksjonskontroll. Dette 
anses ikke å være nødvendig for å opprettholde apparatets funksjon. Brukerne utfører vanlig 
funksjonskontroll og apparatet har en selvtest ved påslag.  
Fravalg ønskes av 

Oddgeir Tanem 
Faggruppe 

Oddgeir Tanem, Kari Helene 
Arneberget og Tommy Krogstad 

Dato 

14.01.2015 

 

VURDERING 
Skal riskanalyse gjennomføres? 

☐ Ja                    ☒ Nei 
Vurdering 

Etter flere år med test av blodtrykksmoduler på Philips overvåking har vi aldri funnet feil på kalibreringen. 
Visuell kontroll og funksjonskontroll utføres av brukerne.  
 

BESLUTNING 
Endring i PV (omfang, intervall) 

PV-intervall endres fra 12 mnd til 24 mnd 
Beslutningen gjelder 

☒ Inntil videre     ☐ Fram til:    
Utført av 

Oddgeir Tanem 
 
 

Dato: 14.01.2015 
 
Olav Fikse 
Leder MTA 
 


