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1 Innledning 
Nasjonale veiledere er utarbeidet av Nasjonalt forvaltningsråd for Medusa. De gir et felles grunnlag for lik føring i Medusa og muliggjør sammenlignbare 
data mellom HF. I utarbeidelsen av veilederne legges det ned et grundig arbeid for å best mulig sikre en god praksis i bruk av Medusa og nasjonal 
nytteverdi. Nasjonale veiledere er fyldigere forklart i kapittel 10 Nasjonale veiledere, mønsterpraksis og tilpasninger. 

Arbeidsordre - AO i Medusa er det eneste stedet tid og bruk av varer/materiell (deler) kan føres i Medusa. En AO kan være koblet til andre «objekter» i 
Medusa, mest normalt er at en AO er koblet til et utstyr og/eller en sak. En AO kan også være koblet til et Prosjekt/Oppdrag og til et PV-skjema. AO danner 
grunnlag for fakturering, timerapportering og livsløpskostnader på utstyr og anlegg.  
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3 Opprett en AO – Arbeidsordre 
Å opprette en AO gjøres normalt etter følgende anbefalte metoder (det finnes flere måter en AO kan opprettes) (Når det rapporteres tid på et 
prosjekt/oppdrag vil en AO opprettes automatisk i bakgrunnen): 

 

 

 Opprette AO samtidig som en oppretter en Sak 
 

1. Fylle ut saks data og legg til eventuelt utstyr/anlegg.  
2. «Emne» og «Detaljer» blir slått sammen i AO feltet 

«Kundemelding» 
3. Klikk «Effektuere og opprette» AO 
4. Se 3.5; Effektuere opprettelsen av en AO 
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2  

 Opprette AO fra en eksisterende Sak 
1. Åpne den aktuelle SAK 
2. Klikk Utfør 
3. Klikk Ny arbeidsordre 
4. Se 3.5; Effektuere opprettelsen av en AO  

 

 

 

 
 

 Opprette en Normal/Akutt AO fra utstyr 
 

1. I fra det Utstyr eller Anlegg AO skal gjelde for: Klikk «Utfør», 
så «Ny arbeidsordre» 

2. se 3.5; Effektuere opprettelsen av en AO  
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 Opprette en PV-AO 
1. Fra utstyrsbilde velg fra sidemenyen 

«Planlegg vedlikehold» 
2. Klikk på «opprett PV-ikonet» (på 

linja med PV-plan/skjema). 
3. Se 3.5; Effektuere opprettelsen av 

en AO 
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 Effektuere opprettelsen av en AO 
 
Før du «Effektuerer» og AO opprettes må du 
forsikre deg om at AO er korrekt (for å se de 3 
nederste «boksen», må de utvides). 

• Sjekk at kunde er riktig og at det er 
riktig utstyr/anlegg  

 
• Inkluder utstyr. Toppnode er alltid 

inkludert. 
Hvis AO er på et Anlegg, vil en kunne 
se hvilke underliggende noder som AO 
«arves til» 
 

• Planlagt PV 
Hvis AO opprettes fra en Sak om PV så 
kan en klikke inn PV skjema som skal 
oppdateres, AO bli da en PV AO.  
 
PV-skjema er krysset i hvis AO er 
opprettet som i 3.4 
 

• Pågående aktiviteter 
I feltet pågående aktiviteter kan en 
koble en AO til en Sak hvis den ikke alt 
er koblet til en Sak, gjelder kun aktive 
saker knyttet til utstyret. 
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4 AO grunnleggende oppbygning 
 

 

 

 AO består av fire hoveddeler eller felt.  
• Verktøylinje (øverst)   
• Status, feltet er normalt alltid utvidet 
• Informasjons, feltet er normalt alltid 

utvidet og har flere faner 
• Rapportering, feltet minimeres 

automatisk hvis du viser andre faner 
enn fanen Allment i 
informasjonsfeltet 
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5 Hvordan fylle ut og jobbe med AO 

 

 Verktøylinje 
• Lagre – lagrer AO (kan med fordel også bruke hurtigtast «ctrl + s») 
• Endre – kan gjøre følgende: 

o Sende på ekstern service  
o Slette arbeidsorden  

(AO blir inaktivert og borte fra søk osv., men AO vil ikke bli slettet) 
o Tilbakestille AO til forrige status  

(Godkjent, øk. Ferdig, Ferdig, Registrert) 
o Koble Sak til AO (hvis det ikke er noe AO koblet til) 

• Utfør – kan lage en ny AO eller kopier AO 
• Utskrift – for å skrive ut PV-Etikett, Servicerapport eller Følgebrev 

eksternservice. Følgeseddel vises ikke før en sender på ekstern service. 
• Historikk – viser endringshistorikk på AO 
•   er et navigasjonsverktøy som viser AO 

nummer på aktuell AO. Hvis en har søkt eller kopiert opp noen AO og gått 
inn på en av dem, vil alle være listet i nedtrekket.  * bak markerer at AO 
med aktuell nr. er fremvist. Du kan også bla med pilene. Dette er en veldig 
nyttig når en jobber med en bulk av AO (f.eks. PV)! 
 

 Status  
• Ferdig: Dagen det «praktiske» arbeidet er avsluttet (utstyret er klart til bruk 

og oppdaterer eventuell neste PV dato) 
• Øk-ferdig: Dagen da serviceadministrative oppgaver rundt AO er avsluttet, 

slik at AO er klar for videre «økonomisk behandling». Denne status fjerner 
AO fra «mine AO og gruppens AO» 

• Godkjent: Dato klar for fakturering (låser timerapportering/tiltak) 
• Signatur: Ansvarlige for AO 
• Gruppe: Faggruppe ansvarlig for AO  

•  Hvis dette symbolet vises er AO koblet til en Sak, en kan klikke på det 
for å komme til Sak. For å se Saksnummer og for å endre status kan en 
utvide Sak linjen i AO 

• Hvis dette symbolet vises er AO koblet til en bestilling, for å se bestilling 
må en se på fanen bestilling 

• Hvis dette symbolet vises er utstyret sendt på ekstern service (sendt 
leverandør). 

http://www.medusaforvaltning.no/
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 Informasjon - Allment 
• Selger: Selgende enhet, vil komme som faktura avsender på en 

eventuell faktura. 
• Kunde, Plassering og Fysisk plassering.  Disse feltene blir hentet fra 

utstyret hvis AO har utstyrstilknytning (kan avvike ved kopiering 
eller hvis endrer under opprettelsen av AO) 

• Kontaktperson: Den som har meldt feil/oppdrag (den som er kunde 
i en sak, kommer evt. fra sak automatisk).  Feltet kan utvides ( ) for 
å se/legge til mer informasjon, du kan da også velge kunde kontakt 
(nedtrekk som viser kontakter lagt inn på kunde) 

• Prosess: Den hovedgruppe av tiltak som AO hører til i. Ved lagring 
settes valgt prosess som standard på alle tiltak som opprettes (kan 
overstyres). 

• Oppgave/feilbeskrivelse: Oppgaven som skal gjøres eller brukers 
feilbeskrivelse (Skal fortrinnsvis skrives ordrett slik det er meldt av 
bruker (kommer automatisk hvis sak)) Se eks. 8.1 

• Kundemelding: Tilbakemelding til bruker. Hva som skal skrives her 
avhenger av forventning fra bruker.  Se eks. 8.1 

• Teknisk beskrivelse (vises ikke i kundeweb): Utfyllende teknisk 
beskrivelse utover hva bruker har behov for, f.eks. en smart måte å 
gjøre feilsøking, eller utdypende teknisk forklaring Se eks. 8.1 

• Sak – vises kun hvis det er en sak koblet til AO, kan utvides ( )for å 
se saks nummer og status på sak. 

• Utstyr – informasjon om utstyret, kan utvides ( ) for mere info.   
o Klikker du på denne pila ( ) vil en få opp en dialogboks 

som viser utstyr i forgrunn av AO.  
o For å gå ut av AO og inn på utstyret som er koblet til må du 

utvide og så trykke på det nederste utstyrs nummeret.  
o Under utstyrsdelen av AO ser vi også et status felt for 

utstyret  
Statuser som kan vises er: «Garanti», «Garanti utgått», 
«Inaktivert – x», «kassert» og om utstyret/anlegget er 
dekket av en «Service Contract». Det er også en indikator 
som viser hvor mange prosent «Tilgjengelighet» utstyret 
har hatt i sin levetid (basert på «Nedetid»)w 
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 Rapportering - Tiltak 
For å føre timer og varer (deler). Interne og eksterne tiltak (eksterne 
= arbeid/deler utført/byttet av serviceleverandør). Se Veileder for 
Koding for utfyllende informasjon. Rapportering bør sees i 
sammenheng med Status - Allment 
  
Interne og eksterne tiltak. «Intern» for ansatte i HF-et. «Ekstern» er 
for leverandører eller andre utenfor HF.  (eksterne er i hovedsak 
arbeid/deler utført/byttet av serviceleverandør) 
 

• oppretter et nytt tiltak da henholdsvis enten 
Internt eller eksternt. 

•   
Som standard listevisningsverktøy i Medusa, for tiltak i AO 
(endre listekolonne osv.) 
 

•  for å lage rapport av tiltakene 
 

 

•  slette et tiltak 
 

•  kopiere et tiltak 
 

•  tiltaket vises i kunde-web 
 

Se veileder Arbeidsordre: Koding for utfyllende informasjon. 

http://www.medusaforvaltning.no/
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5.4.1 Rapportering - Føring av tiltak  
Det er lik fremgangsmåte for å opprette interne og eksterne, men 
utvalget av tiltak vil variere mellom interne og eksterne. Det kan 
føres varer/materiell (deler) eller tjenester (tid). Det er tilnærmet lik 
fremgangsmåte for alle tiltak, men «varer fra lager» skiller seg litt ut 
(se neste side) 
• Dato: Settes ved å klikke i kalenderen, som bestemmer når 

tiltaket er utført.  
• Signatur: Fylles ut automatisk med samme som signatur som 

innlogget, men kan endres 
• Tiltak type: «Intern» for ansatte i HF-et. «Ekstern» er for 

leverandører eller andre utenfor HF.  
• Prosess: Velg en prosess; gir et sett med tiltakstyper (fylles 

automatisk hvis prosess er lagret på AO, kan endres)  
• Vis: Brukes for å kunne vise tiltak av forskjellig type: Aktivitet, 

Tjeneste eller Pris pakke  
• Beskrivelse: kort presisering av tiltak  
• Feiltype: Kan være tilgjengelig på tiltak 
• Tid (eller Antall): timer eller antall  
• Pris Timepris eller Stykkpris 
• Tidligere førte tiltak på valgt dato. 

 
• Fanen Faktura; faktura informasjon 
• Fanen Alle tiltak; for se tiltak på samme AO med mulighet for å 

filtrere på signatur til samme tiltak du er inne på 
• viser tidligere tiltak på samme kode (modell) 

 
Tips! hvis du klikker på «Lagre» istedenfor «Lagre og lukk», kan du 
raskt legge inn et ekstra tiltak, f.eks. et ekstra tiltak med en annens 
signatur. Da endrer du kun signaturer og klikker på «Lagre» eller 
«Lagre og lukk» 
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5.4.1.1 Rapportering - Føring av tiltak - varer fra lager 
 
• Beskrivelse, blir flyt ut med samme beskrivelse som varen på lager (for 

presisering av tiltaket) 
• Medus varenr.; er et søkefelt som søker på tvers av alle lager i Medusa 

databasen. Det kan søkes på: 
• Medusa varenr.,  
• Leverandørens varenummer 
• Varenavn 

• Klikk på «+» for å åpne et søkevindu for varer (se bilde nedenfor), «-» 
for å fjerne en valgt vare. Hvis det er en utstyrs AO vil kode være fylt ut 
automatisk i søk varer (kan fjernes med «–») 

• Retur, hvis «Retur boksen» avhukes vil varen legges tilbake på lager når 
en lagrer tiltaket (varebeholdningen øker med antallet). 

• Referanse, fritekst felt 
 

 
 

 

 

http://www.medusaforvaltning.no/
https://medusaforvaltning.no/arbeidsgrupper/veiledere-og-prosesser/
https://medusaforvaltning.no/community/


 ARBEIDSORDRE (AO) – opprette og utfylle 
 

13 
www.medusaforvaltning.no 

Spørsmål om veilederen?     • Kontakt arbeidsgruppen for Veiledere og prosesser     • Spør og diskuter på brukerforumet Snakk om Medusa 
 

 
 

 Rapportering - Feiltype 
 

Denne fanen viser alle feiltyper som er lagt til på 
AO og eventuelle feiltyper som er lagt til på tiltak.  
 
Årsak, forbindelse og Frekvens er det p.t. ikke noen 
nasjonal føring for. 
 
Se veileder Arbeidsordre: Koding for utfyllende 
informasjon. 
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 Rapportering- Tester 
 
Her ser du tester som er utført og det kan legges til 
tester som er utført med testinstrumenter som er 
registrert i Medusa. Det er støtte for automatisk 
import av testresultater fra enkelte merker av 
testutstyr.  
 
Obs! Tester vises ikke på AO utskriften 
«Servicerapport». I Kundeweb vises tester som en 
egen fane på utstyret og alle tester utført, på det 
aktuelle MTU, listes opp 
 

 

 Rapportering- Planlagt vedlikehold 
 
Er en fane som viser tilknytning til PV, hvis en 
oppretter en PV-AO fra et PV-skjema vil det aktuelle 
skjemaet automatisk være valgt. Hvis et PV-skjema 
(eller fler) velges på en AO så vil PV-skjemaet(ne) bli 
oppdater med ny Siste PV dato og Neste PV dato 
basert på Ferdig dato i Status-feltet, oppdateres først i 
det AO lagres. 
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 Rapportering- Nedetid 
 
Denne fanen gir mulighet for å registrere «Nedetid» og 
«Utilgjengelig» i timer og minutter. 
Det anbefales å skrive inn «Nedetid» og 
«Utilgjengelig» manuelt, da det gir et mer nøyaktig 
resultat. 
 
En kan bruke de fire dato knappene. 
Påbegynnes; kan da automatisk fylles ut med enten 
WO: som er hentet AO Registrert feltet eller SR: som 
er hentet fra SAK registrert dato (den datoen saken ble 
registrerte i Medusa), hvis en har tilbakedatert en sak i 
feltet Rapportert dato / tid så vil ikke den dato brukes. 
 
Avslutt; kan tilsvarende automatisk fylles ut med enten 
Now: som er nå og WO: som er AO Ferdig. 
 

 

 Rapportering- Driftstid, Tilstand 
 
Denne fanen gir mulighet for å registrere driftstid eller 
telleverk. 
 
Det er også mulig å angi tilstand. Med de fire valgene: 

• God Driftssikkerhet 
• Akseptabel driftssikkerhet 
• Bør erstattes 
• Vedtatt erstattet 
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 Øvrig 

 
• Rekv.nr (kunde); kundens rekvisisjonsnummer 
• MDR (Medical Device Reporting): For å fylle ut MDR 

informasjon (ingen føringer nasjonalt) 
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 Dokumenter 
 
For å legge til og for å se på dokumenter. Denne har lik funksjonalitet 
som annen dokumenthåndtering i Medusa. 
 
Obs! For å se kun dokumenter på AO, fjern alle hakene i 
avhukingsboksene.  

 
Veileder Dokumenter: Nasjonal veileder for dokumenthåndtering – 
Nasjonal Medusa forvaltning 
 

 

 Bestilling 
 
For å opprette eller koble en bestillingslinje (koble ordre) til en AO. 
 
Når det klikkes på «Opprette bestilling» og hvis det ligger «Varer» 
koblet til koden kan disse hukes av og bestilles enkelt. 
 
Obs. det er per linje i bestillingen som er knyttet mot AO, mottak av 
en bestillingslinje gjøres som tiltak og vil da kunne komme på AO. 
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 Levering 
 
For å velge hvilken kunde utstyret skal returneres til, hvordan 
det skal returneres og fra hvilken avsender (godsadresse). 
 
OBS! Hvis avhukingsboksen «Utstyr sist sett» krysses i vil utstyr 
sist sett oppdateres med siste status dato for AO, dvs. hvis øk. 
ferdig blir satt 3mnd etter Ferdig så vil sist sett dato bli lik øk. 
ferdig, når AO lagres. Samme gjelder for Godkjent. Anbefaler 
ikke å bruke avhukingsboksen «Utstyr sist sett» på AO, og i 
stedet sette statusen på utstyret. Dette kan sette feil dato når 
utstyret faktisk var sist sett. 
 
«Sendingsnr.» er et fritekstfelt forbeholdt for sendingsnummer. 
 
Under Ekstern service listes opp de gangene, i forbindelse med 
AO-en, et utstyr har vært sendt på ekstern service. 
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6 Kopiere AO 
Det kan være kjekt å kopiere en AO hvis det er utført mange like oppdrag, reparasjoner eller planlagt vedlikehold. Funksjonen er også spesielt nyttig ved PV. 

  
 

 

 Kopiere 
Det anbefales å øve i sin lokale Medusatestbase før en 
begynner med kopiering av AO. 

• Før en klikker på Kopiere under Utfør, må en ha gjort 
AO «perfekt» alle tiltak, dokumenter, tekster etc. må 
være lagt inn riktig. 

• Legg til utstyr, som AO skal kopiers til, ved å klikke på 
«Legg til utstyr». Utstyret vil listes opp, og en kan 
legge til utstyr i flere omganger. Det kan være at f.eks. 
utstyret som kopiers fra skal fjernes, da kan det 
klikkes på x 

• Gjør de valgene som skal kopieres, datoer kan og må 
justeres i flere tilfeller. Dato kan også endres eller 
«nullstilles» hvis en ønsker at AO kopiene skal han en 
annen status en den AO som kopieres. 

• En kan velge om en skal bruke samme kunde som på 
kopien eller så kan det velges å bruke kunde som er 
registrert på hvert utstyr; anbefales i de fleste tilfeller 
å bruke kunde fra hvert utstyr 

• Navn og Gruppe kan endres, det samme gjelder for 
tiltak hvor også dato kan justeres 

• Når en kopierer PV-AO vil PV skjema automatisk 
krysses i.  
OBS! Hvis utstyret en kopierer til har flere PV skjema, 
så vil det PV skjema med første forfall krysses i. Ergo 
må en utvide Planlagt PV feltet for hvert kopierte 
utstyr for å verifisere at riktig skjema er avkrysset hvis 
det er utstyr med flere PV skjema 

• Når alt er OK, klikk «Effektuere» 

http://www.medusaforvaltning.no/
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7 Omfang og avgrensninger 
Veilederen dekker både BHM og MTA. Arbeidsordre kan ikke knyttes til kode (modell). Veilederen beskriver de mest vanlige og den anbefalte håndtering av arbeidsordre. 

8 Nasjonale retningslinjer for denne veilederen 
Obs! De fleste felter deles «live» i kundeweb, derfor er det spesielt viktig å følge rådene i 10.1 Mønsterpraksis. 

 Overordnet prosess 
Sak – gir følgende muligheter: måle tid fra henvendelse til arbeidstart, mulighet for resurs og prioritetsstyring, kunne knytte flere AO sammen, kommunikasjon med kunde i 
form av meldinger og statuser (kundeweb) 

Prosjekt – gir mulighet for å styre hvilke tiltak som skal være mulig å rapportere på en AO. Ved å knytte en utstyrs - AO til prosjekt så kan en indirekte se hvilket utstyr som 
er knyttet til prosjektet. 

PV – En PV-AO kan oppdatere neste PV dato 

Utstyr/anlegg – logger korrigerende vedlikehold (reparasjoner) samt PV – planlagt vedlikehold  

 Andre veiledere som kan ses i sammenheng 
• Henvendelse - sak 
• Arbeidsordre - koding 
• Dokumenter 

 Felter som er særlig viktige for nasjonal deling 
• Jobbkoding (Prosess, Tiltak og Feiltype) 
• Oppgave/Feilbeskrivelse 
• Teknisk beskrivelse 
• Beskrivelse for tiltak 
• Timebruk 
• Deler / Varer 

http://www.medusaforvaltning.no/
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9 Eksempler 
 Eksempel PV-AO på sentrifuge for en lab avdeling.  

På laboratorier er det ofte nødvendig å gi en utfyllende rapport i kundemeldingsfeltet både på PV og Normale/Akutt AO.  Laboratorier som er akkrediterte 
må kunne dokumentere all historikk på et utstyr, og de må kunne vise frem historikken ved forespørsel fra akkrediterende organ. En lab må også kunne 
vurdere om MTU-et må valideres delvis eller helt på nytt, der det har vært utført enten planlagt- og/eller korrigerende vedlikehold. Eneste måten de kan 
gjøre det på er da ved å lese service rapporten fra medisinsktekniskavdeling og eventuelt servicerapport fra leverandør.  
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 Eksempel på en Normal/Akutt AO utført på generelt MTU 
Det kliniske personellet har ofte begrenset informasjons behov, kundemelingen er derfor kort og konsis. Det er plukket deler fra lager, samt at det er satt på 
to tiltak for kunne søke opp at det er utført en reparasjon og en kalibrering. På tiltaket 603 er det knyttet til en feiltype.

| 
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10 Nasjonale veiledere, mønsterpraksis og tilpasninger 
Nasjonale veiledere er utarbeidet av Nasjonalt forvaltningsråd for Medusa. De gir et felles grunnlag for lik føring i Medusa og muliggjør sammenlignbare 
data mellom HF. I utarbeidelsen av veilederne legges det ned et grundig arbeid for best mulig å sikre god praksis i bruk av Medusa og nasjonal nytteverdi. 

Med likeverdig og god datakvalitet i Medusa, skaper dette et godt grunnlag og bred faglig kilde for samarbeid, analyser, beslutningsstøtte og gjenbruk. 
Samarbeid i beredskapssituasjoner kan være særlig viktig gjennom for eksempel oversikter over kritisk MTU og status på reservedeler. 

 Mønsterpraksis 
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. 
Pasientopplysninger eller annen sensitiv informasjon skal ikke forekomme. Tekst skal ikke være "avslørende", unngå navn, personbeskrivelser o.l. 

 Tilpasninger og lokale veiledere 
Bruk av lokale veiledere, retningslinjer eller tilpasninger skal legge til grunn hensikten gitt i den nasjonale veilederen, slik at formålet med nasjonal deling og 
felles database oppnås. Lokale veiledere skal lenke til den nasjonale. Nasjonale veiledere finnes på https://medusaforvaltning.no/support/veiledere/. 
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11 Dokumenthistorikk 
         
Dokumentnavn 

(filnavn) 
Dokument-
versjon 

Dokument-
dato 

Kort beskrivelse av endring fra 
forrige versjon av dokumentet 

Gjelder for MTA 
og/eller BHM 

Medusa-
modul 

Tilpasset 
Medusa-
versjon 

Utarbeidet 
av HF 

Signatur 
forfatter 

Arbeidsordre 
202205 rev 2.0 

2.0 04.2022 Tilpasset versjon 7 av Medusa og 
tilpasset til 2022 mal. En ekstra 
måte å opprette AO. Nye bilder 
gjennomgående i veileder, 
beskrevet nye faner m.m. 

MTA Arbeidsordre 7.00.05 OUS Lasse Johansen 

Arbeidsordre 
202007 1.7 

1.7 07.2020 Tilpasset ny mal. Lagt til flere 
måter å opprette AO og lagt på 
bilder der de manglet. Justert 
beskrivelser av feltbruk i AO 
bildet. Oppdatert bilder som har 
nye ledetekster. Lagt til hvordan 
kopiere AO. 

MTA og BHM Arbeidsordre 6.92.05 OUS Lasse Johansen 

 1.6 02.2017 Godkjent i nasjonalt 
forvaltningsråd for Medusa 

MTA og BHM Arbeidsordre   Thomas 
Herland 
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