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Innledning
Sikkerhetsfanen på utstyr i Medusa er utviklet for å kunne ivareta krav om registrering av «GDPR» informasjon på utstyr, slik at Medusa skal kunne 

brukes som protokoll for databehandling av data som lagres eller mellomlagres på MTU. 

Denne prosedyren beskriver fremgangsmåte for å registrere informasjon i den såkalte «sikkerhetsfanen» på utstyr i Medusa. Innholdet i 

sikkerhetsfanen, og hvordan feltene skal brukes er vedtatt i nasjonalt forvaltningsråd. 

Bruk av denne veilederen forutsetter at sikkerhetsfanen i Medusa er konfigurert ihht det nasjonalt bestemte oppsettet. Konfigurasjon av 

sikkerhetsfanen gjøres manuelt i henhold til en egen veileder («Oppsett av sikkerhetsfanen for GDPR-registrering v1.1.PDF»).  
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1. Utfylling av sikkerhetsfanen på utstyrsindivid 
 

 
 
 
 

Du åpner sikkerhetsfanen på utstyr ved å velge klikke på 
fanen «Sikkerhet» 
For å fylle ut eller endre innholdet i fanen må du først 
klikke på  «Endre» 
Her kan du eventuelt skrive kommentarer eller 
tilleggsopplysninger til informasjon som er gitt i fanen. 
Disse feltene vil være forhåndsavkrysset ihht 
sikkerhetsfanen på respektive utstyrskode. 
Kryss av dersom det faktisk lagres helse- eller 
personopplysninger på dette utstyrsindividet 
Kryss av dersom de lagrede helse- eller 
personopplysninger inneholder informasjon som kan 
identifisere personen 
Kryss av dersom identifiserbar informasjon er anonymisert 
 
Bokstav i parentes refererer til kolonner i dokumentet 
«Artikkel30-protokoll behandlingsansvarlig.xlsx» (se 
referanser) I dokumentet forklares bruken av hver 
kolonne, samt eksempler i egen fane.  
 
Valgfritt: Dersom bruken av dette utstyrsindividet 
sammenfaller med en av bruksscenarioene i Normens 
veileder, så kan man knytte scenario her. Det kan forenkle 
en mulig senere kobling mellom sikkerhetsfanen og 
scenarioene i normens veileder.  
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Her krysser du av ihht det som vil være gjeldende for 
dette utstyrsindividet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angi hvem som har konfigurasjonskontroll på dette 
utstyrsindividet. Velg virksomheten selv, eller ekstern 
leverandør. 
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2. Utfylling av sikkerhetsfanen på kode 

 

Velg sikkerhetsfanen på kode 
 
Fanen består av tre spørsmål som kan besvares med «Nei» eller 
«Ja» 
 
Velg «Ja» dersom denne utstyrstypen har mulighet til å håndtere 
helse-/personopplysninger 
 
Velg «Ja» dersom denne utstyrstypen har mulighet til å kunne 
kobles i nettverk (gjelder både kablet og trådløst) 
 
Velg «Ja» dersom denne utstyrstypen har mulighet til å lagre (eller 
midlertidig mellomlagre) data 
 
 
Viktig! 
Nasjonal deling av informasjon på kode og utstyr forutsetter bruk 
av NKKN-koder. Nasjonalt forvaltningsråd har lister med ferdige 
utfylte verdier på sikkerhetsfanen på mange NKKN-koder. Denne 
listen kan importeres i Medusa for ditt HF. 
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3. Forklaring på symboler knyttet til sikkerhetsfane på kode og utstyr 
 

Status på utfylling av sikkerhetsfanen vises ved hjelp av symboler øverst på utstyrsbildet og i utstyrslistevisninger. Tabellen nedenfor forklarer disse 

symbolene 

Symbol  Forklaring 

 Sikkerhetsinformasjon finnes og er fullført korrekt på både kode og utstyrsindivid 

 Sikkerhetsinformasjon er ukomplett på utstyret (ikke i samsvar med sikkerhetsinformasjon 
gitt på kodenivå) 

Intet 
symbol 

Sikkerhetsinformasjon er ukomplett på både utstyr og kode 
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4. Masseoppdatering av informasjon i sikkerhetsfanen på flere utstyr samtidig 
 

 

Det er mulig å masseoppdatere flere utstyr med informasjon på 
sikkerhetsfanen. 
Følg vanlig prosedyre for «Oppdater utvalg» på utstyr i Medusa. 
 
I oppdater utvalg-bildet velger du «Sikkerhet» 
 
Fyll ut deretter ut på samme måte som forklart i kapittel 1 
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5. Søk og rapportering basert på informasjon i sikkerhetsfanen 
 

 

Velg søk utstyr 
 
På «utvalg»-fanen er det avkrysninger for å kunne filtrere 
resultatet til å vise kun utstyr med fullført 
sikkerhetsinformasjon og/eller utstyr med ukomplett 
sikkerhetsinformasjon 
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Referanser 

Artikkel 30 i personvernforordningen 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk/forordningen/artikkel-30_protokoll-behandlingsansvarlig.xlsx 

Artikkel-30_protokoll-

behandlingsansvarlig.xlsx 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk/forordningen/artikkel-30_protokoll-behandlingsansvarlig.xlsx

