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Oversikt – denne informasjonen deles

• Utstyrsinformasjon: Kun utstyr med en nasjonal NKKN-
kode/merking

• Arbeidshistorikk: Ferdig dokumentert arbeid på utstyr (rep. og 
vedlikehold)

• Vedlikeholdsplaner: Beskrivelse av omfang og hyppighet av 
planlagt vedlikehold på utstyr

• Avtaler: Informasjon om eksterne service- og vedlikeholdsavtaler 
på utstyr

• Varelager: Reservedeler og forbruksmateriell for utstyr

• Dokumenter assosiert med nasjonalt bestemte dokumenttyper

De påfølgende 
sidene 

beskriver i 
detalj hva som 

deles innen 
hvert område



Hva deles av utstyrsinfo
Deles Fritekst-

felt?
Innhold og format på 
informasjon i feltet

Merknad

Reg.nr og serienr Ja Bestemmes lokalt Database-postfix blir lagt til

Kassering- og inaktiv. 
Dato og årsak

Nei Styres av fellesregister

Kostnadssteder 
(Ansvar/plass.)

Nei Bestemmes lokalt Kostnadssteder er ikke nasjonalt
standardisert

Brukers kallenavn Ja Bestemmes lokalt Klinikers kallenavn på utstyret 

Finansiell status Nei Styres av fellesregister

Utstyrskategori Nei Styres av fellesregister Utstyr med utstyrskategori «annet» 
deles ikke

Tilstand, driftstid Nei Styres av fellesregister

Risikovurdering, 
risikograd

Nei Styres av fellesregister Kun på utstyrsnivå, ikke på gruppe-
eller kodenivå

Lokasjonsfilter Nei Bestemmes lokalt Angivelse av sykehus eller HF

Notater Ja Bestemmes lokalt

Innkjøpssdato, 
lev.godkjent dato, 
garanti utløp, øk- og 
tek. levetid dato

Nei Bestemmes lokalt

Testutstyr Nei Bestemmes lokalt Avkrysning for testutstyr

NKKN utstyrskode Nei Gyldig NKKN-kode Kun utstyr med NKKN-kode blir delt

Deles IKKE

Utstyr på lokal kode eller NKKN(temp) kode

Signatur på utstyr (Signaturfelt erstattes med kildedatabase)

Priser

Informasjon på IT-fanen og sikkerhetsfanen

Forvaltningskategori

Innkjøpsnummer/referanse, anleggsnummer (finansiell)

Loggbok i kundeweb

Tilgjengelighet

Egenskaper på kode

Attributter

Anlegg

Faggruppe



Hva deles av vedlikeholdsplaner for utstyr

Deles Fritekst-
felt?

Innhold i feltet Merknad

Reg.nr Ja Bestemmes lokalt Utstyret som vedlikeholdsplanen 
gjelder for

Dato for neste og 
forrige vedlikehold

Nei Datofelt
Bestemmes lokalt

Vedlikeholdsintervall Nei Bestemmes lokalt Antall år eller måneder

Beskrivelse Ja Bestemmes lokalt Kort beskrivelse av vedlikehold 
som skal utføres

Type og kategori Nei Styres av fellesregister Angivelse av vedlikeholdstype og 
-kategori fra nedtrekksmeny

Repeterende- eller 
engangs

Nei Bestemmes lokalt Avkrysning for om vedlikeholdet 
gjøres en gang eller repeterende

Deles ikke

Signatur erstattes med sykehus eller HF



Hva deles innenfor arbeidshistorikk
Deles Fritekst-

felt?
Innhold i feltet Merknad

Arbeidsordnenummer Ja Bestemmes lokalt Påføres prefix i fellesdatabasen

Prosess og tiltak Styres av fellesregister 
(mulighet for lokale 
varianter)

Nasjonalt definerte prosesser og 
tiltak deles. Lokale varianter deles 
ikke.

Registrert, påbegynt, 
ferdig, fakturert dato

Nei Datofelt
Bestemmes lokalt

AO type Nei Bestemt i produktet Reparasjon eller vedlikehold.
AO uten utstyr med NKKN-kode 
deles ikke

Kunde 
ansvar/plassering
informasjon

Nei Bestemmes lokalt Kostnadssteder er ikke nasjonalt
standardisert

Lokasjonsfilter Nei Bestemmes lokalt Angivelse av sykehus eller HF

Kundens 
feilbeskrivelse og 
kundemelding

Ja Bestemmes lokalt

Teknisk beskrivelse Ja Bestemmes lokalt

Feiltyper generelle Nei Styres av fellesregister

Tider på tiltak Nei Bestemmes lokalt

Deles ikke

Feiltyper på gruppe/modell nivå

Leveringsmåte

Ekstern service, servicetyper

AO uten utstyrstilkobling (timeregistrering deles derfor ikke)

Priser på tiltak

Signatur på AO og PV (erstattes med sykehus/lokasjon)

Årsakskoder

Kontaktperson (fra kundeweb)



Hva deles av informasjon om serviceavtaler
Deles Fritekst-

felt?
Innhold i feltet Merknad

Avtalenummer Nei Bestemmes lokalt

Leverandør og
kontaktperson

Nei Bestemmes lokalt

Avtaletype Nei Styres av fellesregister Kun avtaler mot eksterne 
leverandører er delt

Avtaleperiode Nei Datofelt
Bestemmes lokalt

Dato fra-til

Faktureringsintervall Nei Bestemmes lokalt

Dato avtale opprettet, 
endret, avsluttet

Nei Datofelt
Bestemmes lokalt

Automatisk fornyelse Nei Bestemmes lokalt Avkrysning for automatisk 
fornyelse

Utstyr på avtalen Nei Bestemmes lokalt Liste over hvilke utstyrsindivider 
avtalen gjelde for (kun NKKN-
utstyr)

Deles ikke

Signatur på avtale

Priser og kostnader

Kontrakter



Hva deles av informasjon om varer og lager
Deles Fritekst-

felt?
Innhold i feltet Merknad

Artikkelnummer Nei Bestemmes lokalt Påføres en prefix i fellesdatabasen

Fabrikat og produsent Ja Bestemmes lokalt

Varenavn og 
beskrivelse

Ja Bestemmes lokalt

Varekategori Nei Bestemmes lokalt Reservedel, forbruksmateriell, 
utstyr eller tilbehør

Ordreenhet og 
uttaksenhet

Nei Bestemmes lokalt Antall varer pr ordre og uttak

Utgått artikkel Nei Bestemmes lokalt Avkrysning for utgått artikkel

Lagernavn Nei Bestemmes lokalt Navn på sykehus eller HF

Antall av varen på 
lager

Nei Bestemmes lokalt

Varens kobling mot 
NKKN-kode

Nei Styres av 
fellesregister

Gjelder kun dersom vare er koblet 
mot NKKN-kode 

Leverandør Nei Bestemmes lokalt Kobling mellom vare og 
leverandør

Deles ikke

Priser på varer

Uttak og innkjøpshistorikk

Pågående varebestillinger



Dokumenter, forutsetninger for nasjonal deling
• Dokumenter med pasientinformasjon deles ikke
• Dokumenter er assosiert med dokumenttyper, og det er kun et utvalg av 

nasjonalt bestemte dokumenttyper som lar seg dele i fellesdatabasen
• Se neste side for beskrivelse av dokumenttyper

I BHM-databasene må hvert 
enkelt dokument som lastes inn i 
Medusa og som man ønsker å 
dele nasjonalt, eksplisitt hukes av 
for nasjonal deling

I MTA-databasene blir alle dokumenter 
på delte dokumenttyper automatisk 
delt, med mindre brukeren eksplisitt 
fjerner avhuking for deling av 
dokumentet



Dokumenttype Beskrivelse av bruksområde Deling nasjonalt

Bruk – Bruksanvisning Bruksanvisning, fortrinnsvis på norsk. Mottatt ved leveranse. Tillatt for nasjonal deling

Bruk - Kortfattet brukerveiledning Kortfattet brukerveiledning, fortrinnsvis på norsk. Mottatt ved leveranse. Tillatt for nasjonal deling

Bruk - Avdelingens veiledning Avdelingens veiledning Deles ikke

Bruk – Vedlikeholdsprosedyre Vedlikeholdsprosedyre for daglig / ukentlig vedlikehold, fortrinnsvis på norsk. Tillatt for nasjonal deling

Service – Servicemanual Servicemanual mottatt ved leveranse eller utført serviceopplæring. Tillatt for nasjonal deling

Service – Tegninger Kretsskjema eller illustrasjoner av annen art. Tillatt for nasjonal deling

Service – Oppsett Oppsett eks. av utstyrssammensetning, sammenheng mellom utstyr, knytning mot nett. Deles ikke

Service – Samsvarserklæring Samsvarserklæring i hht det medisinske direktivet MDD eller andre relevante direktiv Tillatt for nasjonal deling

Service – SW Softwaredokumentasjon Tillatt for nasjonal deling

Service – Risikovurdering Risikovurdering av utstyr eller prosesser som dokumenteres utover etablerte PMFU. Tillatt for nasjonal deling

Service – Avviksrelatert Dokumentasjon knyttet til sykehusets egen avvikshåndtering. Deles ikke

Service – Servicerapport Servicerapport fra leverandør eller fabrikant. Tillatt for nasjonal deling

Service - Kalibreringsrapport/-bevis Dokumentasjon fra utført kalibrering, fortrinnsvis ekstert utført. Deles ikke

Service - EOS fra leverandør Dokumentasjon på satt dato for «End of service» fra fabrikant eller leverandør. Tillatt for nasjonal deling

Service – Pristilbud Pristilbud eller prisoverslag på reparasjoner gitt fra leverandør. Deles ikke

Service – Kassasjonsmelding Dokument som inneholder kassasjonsmelding for utstyr. Deles ikke

Skjema – Rengjøring Dokumentasjon som viser rutiner eller prosedyrer for rengjøring Tillatt for nasjonal deling

Skjema - Statens strålevern Dokumentasjon fra Statens strålevern. Tillatt for nasjonal deling

Skjema – Sjekkliste Sjekkliste knyttet til drift og vedlikehold av MTU Tillatt for nasjonal deling

Anskaffelse – Anbudspapir Dokumenter utarbeidet i forbindelse med anskaffelse av instrument Deles ikke

Anskaffelse - Krav. spek. Kravspesifikasjon utarbeidet i forbindelse med anskaffelse av instrument Deles ikke

Anskaffelse – Brosjyrer Mottatte brosjyrer på tilbudt utstyr Tillatt for nasjonal deling

Anskaffelse - Godkjenningsprotokoll Godkjenningsprotokoll signert av leverandør og instrumentansvarlig ved driftssetting av instrument Deles ikke

Anskaffelse – Endringsprotokoll Anskaffelse – Endringsprotokoll Deles ikke

Anskaffelse – Leveranseprotokoll Anskaffelse – Leveranseprotokoll Deles ikke

Anskaffelse – Overtagelsesdokument Anskaffelse – Overtagelsesdokument Deles ikke

Anskaffelse – Garantiforretning Garantiforretning signert av leverandør og instrumentansvarlig ved garantiutløp Deles ikke

Kontrakt – Innkjøpskontrakt Kjøpskontrakt / bestilling Deles ikke

Kontrakt – Servicekontrakt Servicekontrakt Deles ikke

Kontrakt - Låneavtale/-kontrakt Låneavtale/-kontrakt Deles ikke



Dokumenttype Beskrivelse av bruksområde Deling regionalt / nasjonalt

Bilde – Skade Bilde – Skade Deles ikke

Bilde – Apparat Bilde – Apparat Tillatt for nasjonal deling

Bilde – Typeskilt Bilde – Typeskilt Tillatt for nasjonal deling

Bilde – Oppsett Bilder av system, sammensetning av utstyr i anlegg eller annen kombinasjon. Tillatt for nasjonal deling

Bilde - Vare/Tilbehør Bilde av en spesiell del, vare eller tilbehør Tillatt for nasjonal deling

Pasient – Søknad Deles ikke

Pasient – Instillinger Deles ikke

Pasient – Øverføring Deles ikke

Pasient – Brosjyrer Deles ikke

Informasjonssikkerhet – Databehandleravtale Databehandleravtale som primært knyttes til IT system, anlegg eller enkeltutstyr Deles ikke

Informasjonssikkerhet – ROS Dokument med ROS-analyse som primært knyttes til IT system, anlegg eller enkeltutstyr Deles ikke

Informasjonssikkerhet – Taushetserklæring Taushetserklæringer på leverandørobjekt i Medusa Deles ikke

Bruk – Annet

Service – Annet

Bilde – Annet

Kontrakt – Annet

Generelle dokumenttyper – «Annet» Deles ikke

Pasient - EMU kontroll Dokumenttype for dokumentasjon av EMU kontroll (sikkerhetskontroll av el-anlegg) av pasienters private 

hjem.

Deles ikke

Kontrakt – Bestillingsbrev Deles ikke

Anskaffelse - Pakkseddel/følgebrev Deles ikke

Anskaffelse – Bestilling Deles ikke

Anskaffelse – Faktura Deles ikke

Service – Faktura Deles ikke

Varsel – Sikkerhetsmelding Sikkerhetsmelding fortrinnsvis fra leverandør eller fabrikant Tillatt for nasjonal deling

Varsel – Sårbarhetsvarsel Sårbarhetsvarsel er varsel om IKT-relatert sårbarhet i utstyr eller programvare Tillatt for nasjonal deling

Varsel – Viktig informasjon Generell varsling om viktig informasjon om utstyr, kan komme både fra ekstern 3.part og internt Tillatt for nasjonal deling



Annet

Deles Innhold i feltet Merknad

Leverandører Bestemmes lokalt Leverandørnavn settes opp med HF-postfix

Deles ikke

Faggrupper

Leverandør bedømmelseskategorier

Varebestillinger

Informasjon om anskaffelsesprosjekter eller 
timeregistreringer

Anlegg (sammenstilling av flere utstyr i en enhet)


