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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: www.kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA/Veiledere. 
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4 Omfang og avgrensninger 
Veilederen viser hvordan forslag til nye NKKN-koder - NKKN(temp) - opprettes og forutsetninger for at NKKN-koder kan godkjennes. Veilederen forklarer 

videre hva slags utstyr NKKN-kodeverket omfatter. Her er det flere gråsoner og dette blir diskutert og eksemplifisert. 

Medusa støtter bruk av flere kodeverk samtidig som f. eks. lokale koder. Denne veilederen omfatter kun NKKN-koder. 

5 Nasjonale retningslinjer for denne veilederen 

5.1 Overordnet prosess 

NKKN-koder gir en enhetlig og strukturert registrering av MTU. Omslutning om NKKN-kodene gir et felles grunnlag og muliggjør sammenligning av likt utstyr. 

Dette danner utgangspunktet for nasjonalt sammarbeid og muliggjør felles Medusa-database (statistikkdatabasen). Det forutsettes at alle HF som er en del 

av den nasjonale forvaltningen av medusa bruker NKKN-kodeverket. 

For å oppnå god kvalitet på søknadsforslag om nye NKKN-koder bør det vurderes om opprettelse av NKKN (temp)-koder skal ligge på et fåtall personer. 

5.2 Andre veiledere som kan ses i sammenheng 

 Veiledere for registrering av utstyr. 

 Veileder for PV-planlagt vedlikehold. 

5.3 Felter som er særlig viktige for nasjonal deling 

 Utstyrsgruppe, fabrikat, modell og handelsnavn. 

 Gode bilder. 
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6 Utstyrstyper (NKKN) versus koder i Medusa 
 

6.1 NKKN (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur) 

NKKN ble i juli 1994 opprettet som en landsdekkende funksjon for å ivareta det norske behovet for et nomenklatur for medisinsk teknisk utstyr (MTU). Siden 

har nomenklaturets omfang blitt utvidet til medisinsk utstyr (MU) for å være i overensstemmelse med EUs gjeldende direktiver. 

NKKN utvikler og distribuerer NKKN-kodeverket for medisinsk utstyr.  Kodeverket omfatter flere typer fellesdata som brukes i datasystemer beregnet til 

forvaltning av medisinsk utstyr, og består av disse delene: 

 Kategorier - Øverste nivå i kodeverket; det finnes 16 kategorier som gir en grov inndeling av alle produkter som er definert som medisinsk utstyr. 

 Utstyrsgrupper - Utstyrsgrupper eller termer er standardiserte navn brukes til å navngi en eller flere utstyrstyper. NKKN-kodeverket inneholder flere 

tusen utstyrsgrupper (inkludert synonymer og maltermer). 

 Utstyrstyper - En utstyrstype defineres av dataelementene fabrikat og typebetegnelse (modell), og NKKN er ansvarlig for å samle inn og 

kvalitetssikre slike data. NKKN-kodeverket inneholder nå ca 16 000 verifiserte utstyrstyper. 

En utstyrstype er unik og defineres av kombinasjonen av fabrikat og modell. Handelsnavn er en del av utstyrstypen, men det er ikke unikt. Det kan være 

flere utstyrstyper som har samme handelsnavn, men det kan ikke være mer enn en utstyrstype med samme kombinasjon av fabrikat og modell. 

Formålet med et nomenklatur for medisinsk utstyr er, på en entydig og systematisk måte, å kunne gi et utstyr en generisk betegnelse. En generisk 

betegnelse angir hva utstyret skal omtales som, slik at folk med en rimelig innsikt i helsevesenet skal skjønne hva slags utstyr det henvises til. Den generiske 

betegnelsen må være nøytral og upartisk. . 

Les mer på http://nkkn.medtekn.no/. 
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6.2 Koder i Medusa 
Forslag til  nye NKKN-koder skjer ved å opprette en kode i kodestandarden NKKN (temp). Når en ny NKKN (temp) tilfredsstiller kravene for registrering blir 

den overført til NKKN påfølgende natt for behandling. Dersom koden godkjennes vil den være en del av kodestandarden NKKN. NKKN (temp)-koden som ble 

opprettet omgjøres automatisk til en NKKN-kode. Dermed vil utstyr registrert på NKKN (temp)-koden automatisk bli knyttet mot NKKN-koden. Eventuelle 

dokumenter, og  øvrig informasjon i andre faner på NKKN (temp)-koden, blir også overført til NKKN-koden i Medusa. 

 

I Medusa kalles en utstyrstype for en «kode». Koden består av 
elementene «Utstyrsgruppe», «Fabrikat» og «Modell» som kalles 
«kodedeler». Medusa oppbevarer hver av disse kodedelene i tre 
uavhengige "lister" og en kode har pekere til hver av disse tre 
kodedelene. En kode peker på tre kodedeler - en fra hver av listene. 
Mange koder kan derfor peke på de samme kodedelene. I tillegg 
består koden av «Handelsnavn» som er en ikke-obligatorisk del av 
koden. Handelsnavnet er ikke en kodedel. 
 
For å opprette en kode i NKKN (temp) må de tre kodedelene 
(utstyrsgruppe, fabrikat og modell) først være registrert i 
kodestandarden NKKN (temp). Dersom en eller flere av kodedelene 
ikke eksisterer som NKKN (temp) må de opprettes. 
 
NKKN-koden er angitt med et nummer i to deler. Den første delen 
har fem siffer og angir utstyrsgruppen. Eksemplet i bildet til venstre 
viser utstyrsgruppen «Infusjon, pumpe, flerformål» som har 
nummer 11318. De fem siste nummerene genereres av NKKN. 
 
I Medusa skrives Handelsnavnet inn i et fritekstfelt som legges til 
som en del av Medusas kode. Når NKKN-koden er godkjent låses 
handelsnavnet samt pekerene til de tre kodedelene. 
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6.3 Før opprettelse av ny NKKN (temp) - viktige avgrensninger 

Ikke alt som blir brukt i pasientbehandlingen er MU. Selv om ikke-MU blir brukt i eller i tilknytning til pasientbehandling er det ikke omfattet av NKKN. 

 Er det et MU? 

o At et utstyr er MU skal normalt være angitt på selve utstyret eller i samsvarserklæringen (angis hvilket direktiv CE-merkingen er i henhold 

til). Er du usikker må du undersøke dette før du søker om ny NKKN-kode. 

o Programvare som er MU er omfattet av NKKN (eksempelvis en overvåkingssentral som kjører på standard PC - applikasjonen kan være MU). 

o Testutstyr dedikert for MU er omfattet av NKKN (måleutstyr, testfantomer o.l.).  

o Sterilteknikk som autoklaver og dekontaminatorer er MU. 

o UPSer kan være MU (sjekk samsvarserklæring) 

o MU-dedikerte traller og rack kan være MU (sjekk samsvarserklæring) 

 

 LAB-utstyr: generelt laboratorieutstyr og analyseinstrumenter er omfattet av NKKN 

 

 Følgende er ikke MU og ikke omfattet av NKKN 

o Ordinære hvitevarer som frysere, kjøleskap, vaskemaskiner 

o Ordinære brunevarer som lyd- videorutere/-prosessorer, foto- og videokamera, forsterkere 

o Ordinært kontorutstyr som skjermer, datamaskiner, nettbrett, skrivere 

o Ordinært IKT-utstyr som rutere, switcher 

o Generelt testutstyr som multimeter og temperaturmåler 

Utstyr som ikke er omfattet av NKKN skal registreres med kodestandarden «lokal» i Medusa. Se 9.5 Avviste NKKN (temp)-koder for framgangsmåte. 

For en Medisinsk-teknisk avdeling vil det være behov for å registrere mye utstyr som ikke er omfattet av NKKN. Det kan for eksempel være et MTU som 

skriver ut til en ordinær skriver plassert utenfor pasientnær sone. Dersom skriveren skal registreres i Medusa skal kodestandarden «lokal» brukes. 
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7 Opprette ny kode - NKKN (temp) 
 

 

Grunnregistre  Koder  Legg til 
 
All registrering av nye koder skjer ved å først 
opprette en kode i kodestandarden «NKKN 
(temp)». 
 
Før en ny NKKN (temp) opprettes må du 
undersøke nøye om koden allerede eksisterer  
7.1 Sjekke om kode finnes + søketips. 
 
Viss du vet at koden ikke finnes  gå direkte til 
7.3 Opprette ny NKKN (temp). 
 
Før en ny NKKN (temp) opprettes må du 
undersøke om de tre kodedelene 
(utstyrsgruppe, fabrikat og modell) finnes som 
NKKN (temp)  7.2 Sjekke om kodedeler finnes. 
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7.1 Sjekke om kode finnes + søketips 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Grunnregistre  Koder  Søk 
 
Når du har et utstyr som skal registreres må du først 
sjekke om NKKN-koden allerede finnes. 
 
Velg kodestandard NKKN og søk i feltene Utstyrsgruppe, 
Fabrikat, Modell og Handelsnavn. 
 
Bildet til venstre viser et søk etter kode hvor bare feltet 
modell er brukt. Du kan søke i alle feltene samtidig, men 
søk på så lite som mulig for å få med eventuelle variasjoner 
i søkeresultatet. Fabrikatet kan for eksempel ha endret seg, 
selv om modellen er den samme. 
 
 
Søketips - ett lett og ett vanskeligere eksempel. 
Søketipsene gjelder alle feltene, men er vist for modell.  
 
Eksempel 1 - enkelt typeskilt 
 
Dette er et eksempel på et klassisk tyeskilt som er lett å 
tolke. Her virker det åpenbart at modellnavnet er «TP101». 
Det er ikke like sikkert om fabrikatet er Karl Storz eller Storz 
 søk derfor kun på modell. 
 
Tips! Selv om det virker åpenbart hva et modellnavn er, kan 
det allikevel være en god regel å uansett bruke jokertegn - 
søk derfor på %TP%101. Da får du med alle modeller som 
inneholder bruddstykkene TP og 101 - inkludert TP101. 
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På forsiden er det to handelsnavn: 

 CASMED® 
 

 740SELCET™ 
 
 
Handelsnavn /-merke etterfølges av ™ eller ® 
® = registrert varemerke 
™ = uregistrert varemerke  
 
 
 
 
 
 
 
Modell kan være «740 SELECT -XN000». 
 
 
REF-nummer er «01-02-1002» og betyr ofte 
produsentens artikkelnummer på utstyret. 
Nummeret vil da også være å finne i 
produsentens varakatalog. 

 
 
Tips! Søk på bruddstykker. Får du mange treff kan du kombinere et bruddstykke i to 
forskjellige søkefelter  f. eks. fabrikat og modell. 
 
 
 

 
Eksempel 2 - vanskeligere typeskilt 
 
De to bildene til venstre viser forsiden av et utstyr og 
typeskiltet. I dette tilfellet er det vanskeligere å konkludere 
med hva som er modell og handelsnavn. 
 
 
Forsiden viser CASMED® og 740 SELECT™. Begge er 
handelsnavn og i en eventuelt eksisterende NKKN-kode kan 
de være i bruk alene eller i kombinasjon. 
 
 
Fra typeskiltet kan se ut som om «740 SELECT -XN000» er 
modellnavn, men 740SELECT (uten mellomrom) er også et 
handelsnavn på utstyrets forside. 
 
 
Her er det lurt å søke med bruddstykker. 
 
Søk f. eks. etter modell med jokertegnet %: 

 %740%SELECT eller %XN%000 
 

Søk f. eks. etter handelsnavn med jokertegnet %: 

 %CASMED, %740 eller %SELECT 
 
 
I dette tilfellet konkluderte NKKN slik: 
Fabrikat: CAS Medical Systems 
Modell: 740 SELECT -XN000 
Handelsnavn: CASMED 
Sjekk selv på http://nkkn.medtekn.no/ 
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Å tolke et utstyrs typeskilt og merking kan være vanskelig 
 
De vanligste vanskelige vurderingene er ofte: 

 å skille mellom hva som er modell, REF-nummer og handelsnavn. 

 å skille mellom fabrikant, produsent. 

 at utstyr er merket med flere ® (registrert varenavn/-merke) og ™ (uregistrert 
varenavn/-merke). Merkingen kan vise til selve utstyret, men det kan også vise til en 
teknologi, deler av en programvare (f. eks. en patentert algoritme), materiell som kan 
tilkobles eller annet. 

 
Tips! Noen typeskilt er vanskelige å tolke. Spør lokale superbrukere om råd. 
 
Tips! Søk på bruddstykker 
Søk på bruddstykker i bare ett søkefelt vil kunne gi et større søkeresultat, men da kan du 
lettere sammenligne og vurdere koder som ligner. 
 
Det er mange eksempler på at typeskilt tolkes varierende. Mellomrom, store og små 
bokstaver, bindestrek, skråstrek o.l. kan være brukt forskjellig. 
 
Søk på bruddstykker er en god praksis som 

 kan være til hjelp for å finne koder viss du er usikker på tolkningen av typeskiltet. 

 kan være til hjelp for å finne koder du mistenker at "må" ligge inne fra tidligere, men 
allikevel ikke finner. 

o NKKN kan ha gjort en annen vurdering enn det du oppfatter som åpenbart. 
o NKKN kan ha tatt et historisk hensyn ved opprettelse av koden som bryter 

med hvordan NKKN vanligvis tolker typeskilt. 
o Produsentens design av typeskiltet kan ha endret seg fra da koden 

opprinnelig ble godkjent. 

 generelt bidrar til å oppdage / avsløre eventuelle feiltolkninger. 
 

 
Viss koden ikke finnes må du opprette ny kode: 
 
 
 7.2 Sjekke om kodedeler finnes 
 7.3 Opprette ny NKKN (temp) 
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7.2 Sjekke om kodedeler finnes 

 

 

 
 
 
Tips! Søket er rekkefølgeavhengig. 
 
Disse to søkene vil gi forskjellige resultat: 

 %740%SELECT 

 %SELECT%740 
 
 
 
 

Grunnregistre  Kodedeler  Søk 
 
Her kan du søke etter kodedelene Utstyrsgruppe, Fabrikat og 
Modell. Du kan ikke søke etter Handelsnavn, da det ikke er en 
kodedel i Medusa. 
 
Velg «Kodedelstype» og skriv inn søkekriteriet i feltet 
«Beskrivelse». «Kodestandard» kan stå blank. 
 
Bildet til venstre viser et søk etter modell med to bruddstykker. 
 
 
 
Du kan få tre resultater 

1. Kodedelen finnes  ok 
2. Kodedelen finnes ikke  kodedel må opprettes  Gå til 

7.2.1 Kodedelen finnes ikke --> kodedel må opprettes 
3. Kodedelen finnes, men ikke som NKKN (temp)  Gå til 

7.2.2 Kodedelen finnes, men ikke som NKKN (temp) --> 
rediger kodedel. 
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7.2.1 Kodedelen finnes ikke --> kodedel må opprettes 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Kodedelen finnes ikke  kodedel må opprettes  klikk «Legg til» 
 
Ved søknad om ny NKKN-kode kan du kun legge til Fabrikat og Modell. 
 
Utstyrsgrupper 
Vær oppmerksom på at det i Medusa kun vises utstyrgrupper som det er registrert 
NKKN-koder på. Ved behov for en ny gruppe  spør en superbruker. Sjekk derfor 
etter mulige utstyrsgrupper på 

 http://nkkn.medtekn.no/. Se forklaring i 9.6.1 Søke etter grupper i NKKN. 

 http://medtekn.no Se også alternativt søkeverktøy for liste over alle 
utstyrsgrupper   9.6.2 Alternativt søkeverktøy 

 
Det må søkes NKKN via epost før du søker om ny NKKN-kode i Medusa. Send en epost 
til nkkn@medtekn.no hvor du dokumenterer (med bilder og beskrivelse) utstyret du 
søker om og foreslår navn på ny utstyrsgruppe. Forslaget skal være i tråd med 
hvordan NKKN-gruppene er bygget opp (basert på GMDN). 
 
Her er opprettelse av kodedel vist for modell. Velg «Kodedelstype» Modell og skriv 
modellnavnet inn i «Beskrivelse»  klikk «Lagre og lukk». Kodedelen er nå opprettet. 
 

 Husk å skrive modellnavnet eksakt slik det står på typeskiltet (mellomrom, 
store og små bokstaver, bindestrek, skråstrek o.l.) 

 Du skal ikke skrive noe i feltet «Kodedel beskrivelse». 
 
Modellen «Xyz-1234 AB-D» er automatisk opprettet både i kodestandarden NKKN 
(temp) og som lokal. 
 
Tips! For nye modeller opprettet som NKKN (temp) er det god rutine å slette den 
lokale versjonen for å hindre at den senere feilaktig blir tatt i bruk for en lokal kode på 
samme utstyr. 
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7.2.2 Kodedelen finnes, men ikke som NKKN (temp) --> rediger kodedel 

 
 

 
 

    
 

 

Kodedelen finnes, f. eks. som lokal, men ikke som NKKN (temp)  klikk 

rediger kodedel . 
 
 
 
 
 
 
Klikk «Legg til kodestandard». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velg kodestandard NKKN (temp). 
Klikk «Lagre og lukk». 
Klikk «Tilbake» i forrige bakgrunnsvindu. 
 
 
 
 
Kodedelen eksisterer nå som både lokal og NKKN (temp). 
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7.3 Opprette ny NKKN (temp)-kode 

7.3.1 Opprette ny NKKN (temp)-kode 

 
 

 
 

Fra hovedmeny for kode  klikk «Legg til». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velg «Kodestandard» NKKN (temp). 
 
 
 
 
 
 

Klikk  for å søke opp og legge til kodedel. 
 
 

NB! Ikke trykk ! Det er en snarvei for å redigere en valgt kodedel, men 
det redigerer samtidig kodedelen for andre koder som peker på den samme 
kodedelen. 
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Søk på kodedel i feltet «Beskrivelse». 
(Her vist for kodedelen modell.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søkeresultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velg linjen ved å klikke på linjen og klikk deretter «Ok». 
Alternativt kan du dobbelklikke på linjen. 
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Alle kodedeler er nå valgt. Skriv inn «Handelsnavn» og klikk «Lagre». 
 
«Handelsnavn» er et fritekstfelt og ikke en kodedel. Handelsnavnet blir låst 
når NKKN (temp)-koden blir godkjent som NKKN-kode. 
 
NB! Husk å skrive handelsnavnet eksakt slik det står (mellomrom, store og 
små bokstaver, bindestrek, skråstrek o.l.). 
 
 
Klikk «Lagre». 
 
 
 
Et kodenummer for NKKN (temp)-forslaget blir automatisk generert. 
 
Gå til neste side - 7.3.2 Laste opp bilder til ny NKKN (temp) - som viser 
hvordan påkrevde bilder lastes opp. 

 

 

 

 

https://kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA/Kilden+-+Medusa+forvaltning


 Søke om ny NKKN-kode / opprette NKKN (temp) 

kilden.sykehusene.no  Side 19 av 29   

Medusa - Nasjonal forvaltning Nasjonal veileder 

7.3.2 Laste opp bilder til ny NKKN (temp) 

 

 
 

 
 
 

Velg fanen «Dokumenter»  klikk «Nytt dokument» og legg ved minimum to bilder 
 
Alle NKKN (temp)-forslag må ha minimum to JPG-bilder vedlagt av følgende to 
dokumenttyper for å bli overført til NKKN for behandling: 

 «Bilde - Apparat» (oversiktsbilde av utstyret) 

 «Bilde - Typseskilt» (bilde av typeskiltet) 

 Bildefilene skal navngis <fabrikat_handelsnavn_modell.jpg> før opplasting 
 
Viktig! 

 All informasjon i NKKN (temp)-forslaget må framkomme av de vedlagte 
bildene. Send flere bilder dersom de to obligatoriske bildene ikke viser all 
informasjon oppgitt i NKKN (temp)-koden. Bruk kun dokumenttypene 
«Bilde - Apparat» og «Bilde - Typeskilt», da kun de overføres. 

 Noe utstyr har ikke typeskilt  ta bilde av utstyret sammen med 
emballasjen som viser typeinformasjonen. 

 
Se veilederen «Dokumenter» for generell og detaljert beskrivelse av hvordan 
dokumenter lastes opp og refereres til. 
 

 Dokumenttype: velg «Bilde - Typeskilt» for typeskiltet og bilder av 
handelsnavn. Velg «Bilde - Apparat» for oversiktsbilde og andre bilder av 
utstyret. 

 Synlig for kunde: hakes av for å gjøre bildet synlig på utstyret i kundeweb. 

 Bildevisere: Hak av for å muliggjøre forhåndsvisning. «Plassering» angir 
hvor i rekkefølgen bildet vises. Oversiktsbildet bør typisk ha plassering 1. 
«Vis på - Utstyr» gir forhåndvisning i utstyrsbildet. 

 Lagring: «Opplastet» - dokumentet lastes opp til Medusas plassering for 
dokumenter. 

 
Legg eventuelt til «Dokumentnavn» og «Beskrivelse» i henhold til intern rutine. 
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Eksempler 
 

God kvalitet 
Høyoppløselig, i fokus og 
typeskiltet fyller bildet. 

 

Dårlig kvalitet 
Lav oppløsning, ikke i fokus og ikke 

beskåret 

 

 
 

Nyttig «ekstrabilde» som 
viser et utstyrs innganger. 

 

Bilde med tilkoblet tilbehør får bedre 
fram hva slags utstyr det er og dets 

funksjon. 

 
 

Viktig om bilder 
Gode bilder letter arbeidet for NKKN og gir en raskere behandling.  Det reduserer 
også risikoen for at forslaget vurderes feilaktig, blir avvist eller skaper behov for 
tidkrevende manuell oppfølging. 
 
Billedkvalitet 

 Bildene må være av JPG-format 

 Bildene må ha høy oppløsning 

 Bildene må være i fokus 

 Bildene skal eventuelt beskjæres slik at unyttig bakgrunn fjernes 

 Bildet skal ha ryddig og nøytral bakgrunn uten forstyrrelser 
 
Informasjonen i kodeforslaget må stemme med bildene 
All informasjon i NKKN (temp)-forslaget må framkomme av de vedlagte bildene. 
Send flere enn to bilder om nødvendig. 
 

 Handelsnavn kan være på en plass på utstyret som ikke er synlig på 
oversiktsbildet  last opp bilde av handelsnavnet. 

 Det kan være flere handelsnavn og -merker på utstyret  få med alle. 

 Dersom det er tvil om korrekt utstyrsgruppe kan det være nødvendig å laste 
opp flere bilder som viser utstyrets funksjon. Det kan være bilder som: 

o viser utstyret i et anlegg 
o viser utstyrets tilbehør 

 
Bildene blir gjort offentlig tilgjengelig som del av NKKN og brukes av service, 
forvaltning, Kundeweb og andre. 
 
Last gjerne opp andre nyttige bilder som eksempelvis bilde av utstyrets tilkoblinger 
/ innganger og tilbehør. Dette letter identifikasjonsmulighetene for alle som jobber 
med utstyret. Bruk kun dokumenttypene «Bilde - Apparat» og «Bilde - Typeskilt», 
da kun de overføres. 
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7.3.3 Oppfølging og behandling av søknaden 

En NKKN (temp)-kode som er opprettet korrekt, og med påkrevde bilder, vil automatisk overføres til NKKN påfølgende natt. Dersom behandlingen 

godkjennes vil NKKN (temp)-koden automatisk bli omgjort til en NKKN-kode.  Eventuell oppfølging (som for eksempel at NKKN ber om ytterligere 

opplysninger) vil foregå per epost. Se 9.4 Kommunikasjon med NKKN ved behandling av NKKN (temp)-koder. 
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8 Hva som omfattes og ikke omfattes av NKKN 
 

8.1 Utstyr som omfattes av NKKN 

Alt medisinsk utstyr (MU) som er CE-merket, med unntak av forbruksutstyr, vil ved søknad (NKKN (temp)-forslag) få en NKKN-kode. NKKN-koder settes opp i 
henhold til beskrivelser på http://nkkn.medtekn.no/. En NKKN (temp) til behandling kan godkjennes slik den er foreslått, godkjennes med endringer eller 
underkjennes. Det er opp til NKKN å vurdere og endelig godkjenne eller underkjenne forslag til nye NKKN-koder. 
 
Se 6.3 Før opprettelse av ny NKKN (temp) - viktige avgrensninger. 
 
NKKN-koden er begrenset til feltene utstyrsgruppe, fabrikat, modell og handelsnavn. På et utstyr og typeskilt kan det være oppgitt informasjon som ikke 
passer direkte i disse feltene. NKKN vurderer hvilken informasjone som skal med og hvordan det føres i NKKN-koden. En godkjent NKKN-kode kan derfor 
avvike fra den foreslåtte NKKN (temp). 
 
Noen hensyn NKKN vekter inn i vurdering av nye kodeforslag 

 NKKN søker å oppnå likverdig struktur i NKKN-koder på utstyr i samme modellserie og utstyrsfamile (typisk strukturering av modell og handelsnavn) 

 Utstyrsgrupper velges basert på GMDN 

 NKKN vekter inn tidligere avgjørelser vedrørende valg av utstyrsgruppe, fabrikat og handelsnavn. 

 Det hensyntas tilnærming til utviklingen i det europeiske og nasjonale nomenklaturarbeidet 
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9 Utdypninger 

9.1 Prosessflyt 
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Forklaring til prosesskartet 

 Grønne heltrukne piler viser «normalflyten» når all informasjon er lagt ved opprinnelig søknad og det ikke er behov for avklaringer før søknad 

godkjennes. Da foregår prosessen automatisk via Medusa/NKKN integrasjon, uten kommunikasjon via e-post. 

 Grønne stiplede piler viser flyt i de tilfeller det er behov for å innhente tilleggsinformasjon eller bilder fra innsender. Denne kommunikasjonen forgår 

fortrinnsvis via e-post. Det kan også bety behov for avklaring i NKKN forvaltningsgruppe.  

 Røde piler viser flyt dersom søknad ikke kan godkjennes. Informasjon via e-post tilbake til søker. 

 

9.2 Innsyn i status på behandling av NKKN (temp)-koder 

 
Du kan følge med på behandlingen av NKKN-søknaden på http://medtekn.no/nkkn2/nkkn.php. Velg «Typeforslag» fra menyen. 

 
 

 Fane «Registrert»:  Innkomne ikke-påbegynte søknader 

 Fane «Kodematch»:  Søknader som har identisk fabrikat og modell betegnelse som en eksisterende NKKN-kode. Disse søknadene blir automatisk 
konvertert til respektive NKKN-kode i søkerens Medusa, og blir ikke prioritert i behandlingen hos NKKN. 

 Fane «Behandles»: Søknader under behandling av NKKN. Velg søknad og se eventuelle kommentarer etc som er lagt inn som del av behandlingen.  

 Fane «Avvist»: Avviste søknader. Her skal du i søknadens kommentarfelt finne begrunnelse for avslag.  

 Fane «Tilknyttet»: Godkjente NKKN (temp)-koder. Godkjent betyr at søknaden har blitt lenket mot en NKKN-kode.  Denne lenken gjør Medusa i 
stand til å konvertere opprinnelig NKKN(temp) kode med den respektive NKKN-kode, også dersom det er gjort endringer i fabrikat eller modell. 
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9.3 Godkjente NKKN (temp)-koder 

En NKKN(temp)-kode defineres som» godkjent» når den er assosiert med (lenket til) en NKKN kode. Normalt vil NKKN-systemet gjøre en slik assosiering ved 

at typeforslagets UUID (unike id) lagres sammen med NKKN-koden. Dermed vil assosieringen forbli fast selv om man i ettertid endrer fabrikat eller modell på 

NKKN-koden.  

Medusa konverterer automatisk alle godkjente NKKN(temp)-koder og konverterer dem til respektive NKKN-kode. Eventuelle lokale dokumenter og annen 

informasjon på NKKN(temp)-koden blir også overført til NKKN-koden (dog kun i den lokale Medusa-instansen). 

9.4 Kommunikasjon med NKKN ved behandling av NKKN (temp)-koder 

Integrasjonen mellom Medusa og NKKN tillater ikke noen dialog ved behandling av søknad. Ved eventuelle spørsmål, behov for flere bilder etc, så vil NKKN 

ta kontakt via e-post.  NKKN har ingen informasjon om hva den lokale NKKN(temp)-koden er, eller hvilken person/signatur som har opprettet den. Derimot 

kan NKKN se hvilken Medusa-instans søknaden kommer fra. Derfor vil NKKN sende e-post til den personen som er oppført som kontaktperson mot NKKN for 

den respektive Medusa-instans. Denne personen vil kunne gjøre oppslag i egen Medusa for å finne den aktuelle NKKN(temp)-koden samt personen som har 

opprettet den.  

9.5 Avviste NKKN (temp)-koder 

Søknader som avvises blir ikke fanget opp automatisk i Medusa. Derfor kreves det en manuell prosedyre for å få slettet eller gjort om NKKN(temp)-koden til 

en lokal kode. Det er ikke mulig å konvertere en NKKN(temp)-kode til en lokal kode. 

Manuell fremgangsmåte: 

1. Opprett en ny lokal kode. Bruk eventuelt samme utstyrsgruppe,fabrikat, modell, handelsnavn som NKKN(temp)-koden. 

2. Legg inn eventuelle dokumenter, bilder, notater etv på den lokale koden 

3. Masseoppdater koden på utstyret som var satt opp med NKKN(temp)-koden 

4. Slett eller inaktiver NKKN(temp)-koden.  
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9.6 Søk i NKKN og alternativt søkeverktøy 

 

9.6.1 Søke etter grupper i NKKN 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Søk etter grupper i NKKN 
 
I Medusa vises kun utstyrgrupper som det er registrert NKKN-koder på. På 
NKKN sine sider kan du søke etter alle utstyrsgrupper som ligger i NKKN. 
 
Gå inn på http://nkkn.medtekn.no/ 
 

 Du må trykke på det gule / utenfor det rødskraverte feltet . 
 
 
 
 
Velg «Grupper» og søk. 
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Direkte søk  gir et treff på alle grupper som starter med søkeuttrykket. 
Her vist for søk på uttrykket «Infusjon». 
 
Maltermer skal ikke brukes 
Maltermer har endelsen <spesifiser> og indikerer at det finnes flere grupper 
på det hierarkiske nivået.  I bildet til venstre er to maltermer understreket i 
rødt. Maltermer skal ikke brukes som gruppeforslag i en NKKN (temp)-kode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykk på +/- for å utvide eller kollapse gruppebeskrivelsen. 
Legg merke til at GMDN-termen er nevn i bunn av beskrivelsen til gruppen. 
 
 
 
Synonymer 
«Smertepumpe» og «Vannpumpe» er synonymer. Gruppenavn vises i blått. 
 
For «Smertepumpe» henvises det direkte til gruppen «Infusjon, pumpe, 
smerte». Er man usikker på hvilken gruppe som skal benyttes kan man søke 
ett nivå opp  på <Infusjon, pumpe,> og får da vist alle grupper som starter 
med dette og kan velge. 
 
Synonymet «Vannpumpe» henviser til maltermen «Pumpe, <spesifiser>» 
Søker man på <Pumpe,> vil alle grupper som starter med <Pumpe,>  listes 
opp. 
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9.6.2 Alternativt søkeverktøy 

 

 
 

 

 
Alternativt søkeverktøy 
Gå til http://medtekn.no/. 
 
Dette er en fritekst søkefunksjon. Den gir treff på både 
typer, koder, termer og definisjonstekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Medusa vises kun utstyrgrupper som det er registrert 
NKKN-koder på. 
 
 «Grupper» lister opp alle utstyrsgrupper og synonymer i 
NKKN, også de som enda ikke har NKKN-koder. 
 
Tips! Bruk søkefunksjonen i nettleseren (CTRL + F) for å 
finne ønsket gruppe. Hold musepeker over beskrivelsen 
for å se definisjon. 
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9.7 Lenker 

 NKKN: http://nkkn.medtekn.no/ 

 Følg med på behandlingen av NKKN-søknaden: http://medtekn.no/nkkn2/nkkn.php 

 Nasjonale veiledere: https://kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA/Veiledere 

 GMDN 

https://kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA/Kilden+-+Medusa+forvaltning
http://nkkn.medtekn.no/
http://medtekn.no/nkkn2/nkkn.php
https://kilden.sykehusene.no/display/MEDUSA/Veiledere

