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Mottar medusa data fra 3. part system? 
Eksempel: 

 

 HMN har integrasjon mot SAP 

 Medusa henter noe informasjon fra 
SAP, og oppretter utstyret 
automatisk. Dette håndteres ved at 
utstyret fra SAP opprettes med en 
midlertidig kode som heter «Utstyr 
fra SAP, HMR.», «Utstyr fra SAP, HNT» 
etc. 
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Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før? 

Trinn 1 

 

 Gå inn på Søk utstyr 

 Legg inn serienummeret på 
utstyret som skal registreres 

 Pass på at du søker etter «alt» 
utstyr. 

  



 
07.04.2017                             Versjon: 1.0 Forfatter: Helse Midt-Norge HF 

Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før? 

Trinn 2 

  

 Gå inn på fanen Øvrig 

 Sett filter blank.  

 Velg Søk 
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Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før? 

Trinn 3 
 

 

 I dette tilfellet fikk vi treff på 
at utstyret finnes i 
databasen fra før. 

 Hvis man ikke får treff, så 
går man til punktet: Finnes 

identisk utstyr i databasen fra før? 
 Gå inn på utstyret. 
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Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før? 

Trinn 4 

  

 Gå inn på menyen endre, og 
velg Aktivere. 
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Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før? 

Trinn 5 

  

 Velg aktivere 
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Lån/innleie: Finnes aktuelt utstyr i databasen fra før? 

Trinn 6 

  

 Kompletter 
utstyrsinformasjon, slik at det 
blir korrekt. 

 Typiske felt som må endres er: 
1. Ansvarlig 
2. Faggruppe 
3. Filter 
4. Eier (Ved kjøp av låneutstyr) 
5. Plassering 
6. Innkjøpspris 
7. Finansiell status 
8. Innkjøpsdato 
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Finnes identisk utstyr i databasen fra før? 

Trinn 1 

 

 Gå inn på Søk utstyr 

 Skriv inn deler av, eller 
hele modellnummeret til 
utstyret 

 Velg riktig kode for 
utstyret.  

 Velg Søk 
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Finnes identisk utstyr i databasen fra før? 

Trinn 2 

 

 Velg et av apparatene som kommer frem i 
søket. 
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Finnes identisk utstyr i databasen fra før? 

Trinn 3 

 

 Gå til Utfør menyen og 
velg Kopiere. 
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Finnes identisk utstyr i databasen fra før? 

Trinn 4 

 

 Forslag til nyttige felt å 
kopiere 

 Oppdater feltene 

 Gå til Neste 
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Finnes identisk utstyr i databasen fra før? 

Trinn 4 

  

 Legg inn serienummer 

 Velg effektuere 
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Finnes identisk utstyr i databasen fra før? 

Trinn 5 

  

 Kompletter utstyrsinformasjon, slik at det blir 
korrekt. 

 Typiske felt som må endres er: 
1. Ansvarlig 
2. Faggruppe 
3. Filter 
4. Eier (Ved kjøp av låneutstyr) 
5. Plassering 
6. Innkjøpspris 
7. Finansiell status 
8. Innkjøpsdato 
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Registrering av utstyr 

Trinn 1 

 

 Velg et av følgende alternativ i 
nedtrekksmenyen: 

o MTU 
o MTU Tilbehør 
o MTU IKT 
o Annen 

 

 Se etter at det er merket av for utstyr. 
 

 Dersom det er flere apparater av 
samme type, kan man velge å huke av 
for «Intervall».  
Se «Registrering av flere MTU av 
samme type». (Lenke kommer) 

 

 Klikk på «Neste». 
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Registrering av utstyr 

Trinn 2 

 

 Velg kode. Du kan klikke på + for å få 
opp et eget søkefelt, eller du kan bare 
skrive fabrikat, modell, utstyrsgruppe 
og utstyrsnavn i det blå søkefeltet. 

 Hvis det er behov for en ny kode, så 
kan du få veiledning her: Link til  
«veileder NKKN» 
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 Velg fortrinnsvis NKKN som 
kodestandard. Dersom en NKKN kode 
ikke finnes, velg NKKN Temp.  
Dersom typen ikke finnes verken på 
NKKN eller NKKN Temp, må du lage en 
midlertidig kode.  
Se «Lage midlertidige NKKN-koder». 
(Lenke kommer) 
 

 Fyll inn informasjon om utstyr og klikk 
på «Søk». 
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 Velg riktig apparattype ved å 
dobbeltklikke på den eller merk den 
og klikk på Ok. 
 

 NB! Unngå å bruke apparattyper med 
lokal kodestandard. Ved nyregistrering 
av utstyr skal det bare brukes NKKN 
eller NKKN(temp) koder. 
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 Skriv inn serienummer på apparatet. 
 

 Velg «Neste». 
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Registrering av utstyr 

Trinn 3 

 

 Legg til leverandør. Både opprinnelig 
og nåværende leverandør, samt 
servicefirma skal legges inn. 
 

 I noen tilfeller kan leverandør være 
lagt inn på typekode, da vil denne 
komme opp som default her i trinn 3. 
Dersom leverandør ikke stemmer, må 
det legges inn rett leverandør. 
Kommer riktig leverandør opp med en 
gang, kan du bare klikke «Neste». 
 

 Skriv inn leverandørnavn i søkefeltet. 
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 Velg riktig leverandør ved å klikke på 
den. 

 

 Alternativt kan man søke etter 
leverandør ved å klikke på + til høyre 
for søkefeltet. 
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 Valgt leverandør kommer automatisk 
opp i alle tre feltene. For nytt utstyr 
skal opprinnelig og nåværende 
leverandør være lik. Dersom det er et 
annet firma enn leverandør som 
utfører service, legges det inn som 
servicefirma. Fjern da evt det som står 
der ved å trykke på -, og søk opp rett 
firma. 
 

 Når leverandør og servicefirma er 
korrekt, klikk på «Neste». 
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Registrering av utstyr 

Trinn 4 

 

 Søk opp eier/avdeling ved å skrive inn i 
søkefeltet. 
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 Velg riktig eier ved å klikke på den. 
 

 Man kan også søke opp eier/avdeling 
ved å klikke på + til høyre for 
søkefeltet. 
 

 Innlånsutstyr registreres som 
«Lån/leieutstyr» som eier. 
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 Dersom eier og plassering er den 
samme, så kan du klikke på «kopier». 
Da vil data fra eier kopieres over til 
plassering. 
 

 Dersom plassering er noe annet enn 
eier, så skrives det inn i søkefeltet på 
samme måte som når man søker opp 
eier. 
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 Når eier og plassering er korrekt utfylt, 
klikk på «Effektuere», og apparatet er 
registrert. 
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Registrering av utstyr 

Eier/Plassering 
 

 

 Her skal det stå ansvarlig person for 
utstyr. 

 Her setter du hvilken faggruppe som 
skal ha ansvaret for utstyret. 

 Her settes inn hvilket sykehus du 
jobber på. 

 Her skal det stå eier for utstyret. 

 Denne skal brukes når «Eier» er 
eksternleverandør  

 Her skal det stå avdelingen som 
utstyret er plassert på. 

 Her kan du skrive hvilket rom/lab 
utstyret står på. 
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Skriv ut etikett 

Trinn 1 

  

 Gå til utskrift på menyen, og velg Etikett. 
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Skriv ut etikett 

Trinn 2 
 

 

 Velg Skriv ut. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Notater 

 

 Allment: Her settes 
notater som kun 
vises for MTA 

 Loggbok: Her er logg 
som avdelingene 
skriver inn i 
KundeWeb 
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Utstyr – detaljert støtte 

Arbeidsordre 

 

 Det skal opprettes en arbeidsordre 
når du mottar nytt utstyr. Her skal du 
dokumentere testene du utfører. Den 
skal ikke avsluttes før alt er ferdig 
som risikovurdering, alt av 
dokumentasjon, oppsett av PV. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Ekstern service 

 

 Under ekstern service finnes all historikk i forhold 
til reparasjoner og service utført av eksterne 
leverandører.  

 Leverandør: Den leverandøren som har utført 
ekstern service. 

 Utlevert: Den datoen da den aktuelle reparasjonen 
eller vedlikeholdet ble aktivert som ekstern. 

 Kommentar (lev): Her vises tekst som er skrevet 
som melding til ekstern leverandør. 

 Tilbakestill: Dato for når utstyret er kommet 
tilbake fra reparasjon. Denne datoen blir også satt 
dersom arbeidsorderen ferdigstilles, selv om det 
ikke er satt noen dato for når utstyret kom tilbake 
under ekstern service. Dersom det ikke står noen 
dato her, har ikke utstyret kommet tilbake fra 
leverandør enda. 

 Kommentar (in) er kommentar som kan skrives når 
utstyret kommer tilbake og dato for tilbakestill 
settes.  

 Under signatur vil navnet på den som har sendt inn 
utstyret stå. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Tester 

 

 Under Tester kan man angi om 
det aktuelle utstyret er testutstyr. 
Her kan man også legge inn 
manuelt registrerte tester. 
 

 Huk av her dersom apparatet er 
testutstyr. 
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 Under manuelt registrerte kan 
man se tidligere registrerte tester 
utført på det aktuelle apparatet. 

 

 Dersom man ønsker å legge til en 
ny test, klikker man på «Opprett 
ny test». 
 

 

 Dersom man har utført en test, 
skal det opprettes en 
arbeidsordre, og tester legges inn 
der. 
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 Velg testutstyr som ble brukt ved 
testen.  

 Endre dato hvis testen ikke ble 
utført på dagens dato. 

 Skriv inn kommentarer og 
resultater. 

 Det kommer automatisk opp det 
registreringsnummeret som 
aktuelt utstyr har. Men man kan 
søke opp et annet nummer og 
legge inn test på det apparatet 
isteden. 

 Klikk på «Lagre og lukk» når all 
informasjon er fylt inn.  

 Dersom test ble lagt inn på 
arbeidsordre, vil 
arbeidsordrenummer vises her. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Drift-, tilstand-, og øvrig informasjon 
 

 

 Driftstid 
o Driftstid (skrives i timer): Legg inn avlesing av 

vesentlig driftstid for lampe bytte, filter bytte, 
osv.  

o Måling laget: Dato for avlesing. 
 

 Tilstand 
o Tilstand: Gir valg for vurdering av tilstand. 
o Vurdering gjort: Angi dato vurderingen ble gjort. 

 

 Risikograd: Beregnet EMR verdi ut fra angitte verdier i 
feltene under. Se  for veiledning. 

o Risiko: Verdi mellom 0 (tom) og 5  
o Vedlikeholdsbehov: Verdi mellom 0 (tom) og 5 
o Virksomhetskritisk: Verdi mellom 0 (tom) og 10 
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Utstyr – detaljert støtte 

Dokument 

 

 Under dokument finner man alle 
dokumenter som er knyttet opp 
mot apparatet eller 
apparattypen. 

 Klikk på forstørrelsesglasset for å 
se på dokumentet. 

 Dokumenter som er spesifikt kun 
for det ene apparatet, skal lastes 
opp i utstyrsbildet. Det kan være 
dokumenter som bestilling, 
medfølgende testrapporter fra 
leverandør (som ikke har 
tilknytning til arbeidsordre), ++ 

 Bruksanvisninger og 
servicemanualer skal lastes opp 
på typenivå, ikke direkte på 
apparatet. 

 Servicerapporter skal lastes opp 
på arbeidsorderen. 

 Dokumenter lastet opp på 
utstyrsnivå vil være tilgjengelig 
for redigering her.  

 Se hvordan man laster opp 
dokumenter her. (Lenke 
kommer) 
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Utstyr – detaljert støtte 

Leverandørinformasjon 

 

 Her settes inn leverandør av utstyret. 

 Her settes inn firmaet som gjør 
service på utstyret. 

 Her står opprinnelig leverandør. Kan 
være forskjell fra leverandør. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Økonomi- og Innkjøpsdata 

 
 

 

 
 
 

 Innkjøpsdato: Datoen utstyret er levert/innkjøpt. 

 Lev. Godkjent: Dato leveransen er godkjent/mottatt. 

 Garanti t.o.m.: Dato for utløp av garanti.    

 Innkjøpsnr.: Referansenummer for innkjøp. 

 Innkjøpspris (inkl. moms): Den faktiske prisen som 
ble betalt far utstyret. 

 Finansiell status: Angi ut fra gitte valg fra 
nedtrekksmeny. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Planlegg vedlikehold 

 

 Planlegg vedlikehold – her 
finner man vedlikehold som 
er planlagt, og man kan legge 
til flere planlagte vedlikehold. 

 For alt nytt utstyr som 
registreres, skal man innom 
denne siden og legge inn et 
planlagt vedlikehold, selv om 
utstyret i utgangspunktet ikke 
trenger vedlikehold. 

 For å legge til en PV, klikk på 
«Ny PV». 

 

 

 

 

 

 



 
07.04.2017                             Versjon: 1.0 Forfatter: Helse Midt-Norge HF 

Normal PV 

 

 Merk av for «Aktiv» 

 Merk av for «Repeterende» og skriv 
inn intervall.  

 Se etter at «Seneste» er valgt. 
«Bestemt» brukes bare i noe få 
tilfeller der det er ønskelig at PV 
kommer til akkurat samme tid hver 
gang. Når «Seneste» er valgt, vil det 
si at neste PV beregnes ut fra når 
siste PV ble utført. 

 Velg dato for Neste PV. 

 Velg PV-type «Normal» fra 
nedtrekksmenyen. 

 Legg evt til en beskrivelse. 

 Legg til signatur og/eller faggruppe. 
PV vil komme på lista til den som er 
valgt her. 

 Legg til hvor lang til PV vil ta. 

 Klikk på «Lagre og lukk», og en PV-
profil er opprettet for apparatet. 
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Vedlikehold med avvik fra leverandørens anbefaling 

 

 Legg inn hvor ofte PV skal 
utføres. 

 Huk av for avvik fra 
leverandørens anbefaling. 

 Legg til anbefalt intervall. 

 Velg PV-type «Avvik fra 
anbefalt» fra nedtrekksmenyen. 
En default tekst vil da komme 
opp i beskrivelsen. 

 Legg til signatur og/eller 
faggruppe og planlagt tid. 

 Husk lagre og lukk. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Avtale 

 

 Oversikt over hvilke og hva 
slags avtaler apparatet er 
knyttet opp mot. 

 Avtaler administreres ikke i 
dette skjermbildet. 

 Ved å klikke på 
avtalenummeret får man opp 
en oversikt over avtalen som 
apparatet inngår i. 

 Dersom avtalen for dette 
apparatet opphører, kan man 
klikke på hånda og apparatet 
blir fjernet fra avtalen. Avtalen 
vil fortsatt være synlig i dette 
skjermbildet. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Henvendelser 

 

 Her kommer innkommende 
henvendelser fra KundeWeb 
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Utstyr – detaljert støtte 

IT Allment 

 

 IT-kategori: Her settes inn hvilken type 
PC det er.  

 IT-vurdering: Her velges det hvilket type 
miljø pcen står i. 

 Antivirus: Her velges det hvilken måte 
oppdatering av antivirus skal foregå.  

 OS: Her velges det hvilken måte 
oppdatering av OS skal foregå. 
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 Navn på harddisken. 

 Hvilket filsystem som brukes på 
harddisken. 

 Størrelse på harddisken. 

 Hvilken bokstav den har på PC. 
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Utstyr – detaljert støtte 

IT DICOM/Nettverk 

 

 Se figur for standard 
oppsett. 
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Utstyr – detaljert støtte 

IT Software 

 
 

 Se figur for standard 
oppsett. 
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Utstyr – detaljert støtte 

IT Tilkoblinger 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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Utstyr – detaljert støtte 

IT Konto 

 

 Konto type: Hvilken 
type konto er det? 
Pålogging, 
applikasjonspålogging
, etc. 

 Beskrivelse: Her 
beskrives hvilken type 
konto det er. 
Administrator, vanlig 
bruker, etc. 

 Brukernavn: Her 
skrives kontoens 
brukernavn inn. 

 Passord: Her skrives 
kontoens passord inn. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Anlegg Anleggsinfo 

 

 Anleggsinfo: Viser om utstyret er koblet til et anlegg. Er 
utstyret tilknyttet et anlegg vises dette også med 

symbolet  oppe til høyre i utstyrsvinduet. Velg 
utstyr/anlegg ved å klikke på ønsket utstyr/anlegg i listen 
til venstre slik at feltet blir merket gult. 

 Koble inn: Her kan du koble inn utstyr til anlegget. Egen 
søkeboks kommer opp. Her må anlegget markeres før 
utstyr kan kobles inn.  

 Koble ut: Her kan du koble valgt utstyr fra anlegget. 

 Utstyr historikk: Viser inn- og utkoblingshistorikk for valgt 
utstyr eller for alt utstyret i anlegget. 

 AO Historikk: Viser arbeidsordre for valgt utstyr i 
anlegget. Velges anlegget vises alle arbeidsordre for alt 
utsyr og anlegg. 

 System kostnad: Gir kostnader for valgt utstyr i anlegget. 
Velges anlegget vises en liste med kostnader for alt 
utstyret i anlegget.  

 Vis utstyr/anlegg: Gå direkte til hovedbildet for det valgte 
utstyret/anlegget. 
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Utstyr – detaljert støtte 

Anlegg Summering 
Utstyr som er tilknyttet et anlegg: 

 
 
Utstyr som ikke er tilknyttet et anlegg: 

 
 

 Summering:  
o Er utstyret tilknyttet et anlegg, får en oversikt 

over total verdien på anlegget og alle kostnader 
som er registrert på anlegg og utstyr tilknyttet 
anlegget. 

o Er utstyret tilknyttet et anlegg vises symbolet  
oppe i høyre hjørne. 
 

o Er utstyret ikke tilknyttet et anlegg, vil verdi og 
kostnader for utstyret vises.  
Dette vil være den samme informasjonen du får 
under «Økonomi- og Innkjøpsdata» for utstyret. 

 

 

 


