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Tips & Triks, Saksmodulen, BHM  

Utarbeidet av Medusa arbeidsgruppe for BHM, januar 2023 

 

Saksmodulen i Medusa brukes til kommunikasjon, fordeling av oppgaver, og til å dokumentere hva 
som blir gjort. For eksempel 

 Innhenting av MTU 

 Logging og tildeling av henvendelser, for eksempel feil på MTU 

 Dokumentere og følge opp reklamasjoner 

 Dokumentere og følge opp sikkerhetsmeldinger 

 Kjøreoppdrag 

 Bestilling av varer og tjenester 

  

BHM-gruppa anbefaler å bygge saksmodulen sten for sten, starte i det små, og utvide etter hvert.  
 

 
Her er våre tips og triks til en nyttig og funksjonell saksmodul: 
 
Ha få og tydelige kategorier slik at saker blir sluset til riktig sted 
 
Eksempel 1   Eksempel 2   Eksempel 3     Eksempel 4 
 

                                                   
 

Lag underkategorier 

 

                                       
 

 

 

Noen benytter Faggrupper som Kategorinavn. Man kan også  

bruke Behandling eller Utstyrsgruppe som Kategori. 

Du ser oversikt over saker per kategori i Medusa Helpdesk 

 

 

 

 

 

Kundefelt Kan brukes til å registere innmelder, som  for eksempel  

Hjemmesykepleier eller pårørende. 

 

Feil på MTU

Bestilling

Innhenting

Logistikk

Teknisk

Administrasjon

Logistikk

Mors

Bestilling

Kjøreordre

Teknisk

Reklamasjon

Resirkulering

Kundestøtte

Admin

Sikkerhetsmelding

Drift

Enhver kategori 
må ha en tydelig 
hensikt.  

Unngå flere 
kategorier med 
samme formål. 

 

Innhenting

Logistikk

Sykepleier

Tekniker

Verksted

Sentralbord

Lager
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Definer status og prioritet som gjør det lettere å følge opp og prioritere: 

 

                                
 

 

Definer kjøreregler for når en sak skal lukkes, og når AO skal opprettes.  

For eksempel: 

Ved kontakt med pasient, opprett sak på kundestøtte via utstyret under fanan Utstyr på pasienten.  

 

  
 

Da vil både pasientinfo og reg.nr automatisk være registrert i saken, og saksfanen vil bli gul på 
utstyret.  

 Hvis utstyret skal inn, markeres avtaleobjektet To be Returned og saken får status Ventes i 
retur.  

 Når utstyret kommer inn til verkstedet avsluttes saken og det opprettes AO.  

 Ved å opprette AO først når utstyret er i hus vil man kunne vise til at åpne AO er liste over 
utstyr på verkstedet, og tiden fra man oppretter en AO til den avsluttes, vil kortes ned.  

 Listen over saker med status ventes i retur må følges opp for å få utstyr inn til verksted. 

 

 

Saker blir «To-do lista»  

Ved å tildele saker til fagruppe eller person  

kan man bruke Mine saker eller Gruppens saker  

som arbeidsliste.  

 

 

 

 

Eskaleringsplaner 

Administrator kan iverksette Eskaleringsplaner per kategori for å  

passe på at saker håndteres innen en gitt tidsramme.  

Da vil den som har fått tildelt saken få en purring på mail 

etter for eksempel 72 timer. 

 

 

 

Status

Ny

Påbegynt

Tildelt

Ventes i retur

Venter på deler

Venter på svar

Avsluttet



 

Medusaforvaltning.no 31.1.2023 BHM 

Bruk Kontrollspørsmål for å sikre at nødvendig informasjon blir lagt inn i saken: 

 
 

Automatisk tildeling kan benyttes for å automatisk tildele sak til en gruppe eller en person: 

 
 

 

Automatisk e-post varsling  

Dette hukes av under Bruker. Vær oppmerksom på at Detaljer blir med i eposten. Ikke skriv 
identifiserbar sensitiv informasjon i saken.  

 
 

Lenke Kategorigrupper 

Her kan du styre hvilke kategorier en bruker har tilgang til.  

Kategorigruppene administreres under Administrasjon 

 

 

Mail korrespondanse må hakes av i Administrasjon 

under skjemalagde jobber: 

 


