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Nasjonalt  
Systemeier-

styre 

 

Nasjonalt 
Forvaltnings-

råd 

Helse-
foretakene 

  Strategisk nivå 

Taktisk nivå 

Operativt  
nivå 



Temaer   

• Bakgrunn – Medusa 

• Kontraktene 

• Nasjonal forvaltningsmodell 

• Pågående arbeid 

• Innføring av Medusa 

• Integrasjoner 

• Kostnader 

• Kommunikasjonskanaler 

• Fremtidens Medusa,  muligheter 

• Oppsummering 

 

 



Milepæler

LANDSMØTE MEDISINSK TEKNISK 
FORENING I TROMSØ 

AD-MØTET I MARS 2010 

INNLEIE AV PL FRA FAVEO

RAMMEAVTALE ENDRET TIL EN 
FELLES ANSKAFFELSE

KONTRAKT SIGNERT MED 
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PILOT UTRULLING UNN, ST. OLAVS 
OG OUS

FORVALTNINGSMODELL 
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MEDUSA BREDDES TIL FLERE HF

UTRULLING FORTSETTER

UTRULLING FORTSETTER

"ALLE" HF OMBORD 

"SISTE HF OM BORD"
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Ønsket målbilde – nasjonal løsning 

• Alle sykehus i Norge går over til å benytte et felles FDV-system 
installert hos en sentral driftsleverandør, Norsk Helsenett. 

 

• Hvert helseforetak eller region får hver sine databaser, men 
med en nasjonal overbygning som gir alle tilgang til 
hverandres data i form av  «Fellesdatabasen», (unntak for 
informasjon man ikke kan dele). 

 
NKKN, Posten, Brønnøysund- 

registeret, Folkeregisteret m.fl. 
Fellesdatabasen 
«Nasjonal deling»  



• Sammenlikne utstyr/teknologier brukt ved de ulike 

HF 

• Sammenlikne registreringspraksis for utstyr og 

anlegg 

• Forventede driftsutgifter og levetid for eget utstyr 

Gevinster ved deling 

Dele 

informasjon 

Utstyrspark 

Forvaltning 

Daglig bruk 

Vedlikehold 

Opplæring 

Anskaffelser 

 

Effektmål: 

Øke pasientsikkerheten 

Heve kvalitetsnivået 

Økonomisk gevinst 

• Enhetlige forvaltningsprosesser 

• Avdekke behov for bedret datakvalitet 

• Tips ved feilsøking og oppgraderinger 

• Innsyn i typespesifikke feilkoder 

• Dele kunnskap om nytt utstyr 

• Se om andre har varer/deler som er 

vanskelig å skaffe 

• Andres risikovurderinger kan brukes som støtte ved egne 

beslutninger 

 

• Sammenligne ressursbruk for PV 

• Vurdere behov for servicekurs 

og brukeropplæring 

• Sjekke forekomst av tilsvarende 

utstyr ved anskaffelser 

• Sjekke mulige produktsvakheter 

registrert av andre 

• Vurdere driftsutgifter basert på 

forventet omfang av feil 



Valgt løsning 

• Medusa er «hyllevare» som understøtter lovpålagt 
forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk utstyr (MTU og 
BHM). 

 

• Medusa er basert på en åpen moderne Microsoft plattform 
med et standard integrasjonsgrensesnitt  

 

• Medusa er i bruk eller planlegges innført på de fleste sykehus 
i Norge. 

 

• Endringer som gagner alle blir vurdert tatt inn i produktet 
kostnadsfritt.  
Øvrige endringer eller funksjonalitet kan bestilles som 
kundetilpasninger. 

 

 
 



Kontrakter 
Utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T)  NIKT- SoftPro 

Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) NIKT- SoftPro 

Driftsavtalen NIKT - NHN 



Forvaltningsmodell 



Forvaltningsdokumentet for Medusa 
 
Beskriver mandatet og hovedoppgavene til:  

• Nasjonalt Systemeierstyre 

• Nasjonalt Forvaltningsråd 
• Forvaltningsoppgaver 

• Nasjonale driftsoppgaver 

• Lokale driftsoppgaver 

• Forvaltningsdokumentet finnes på Kilden 

https://kilden.sykehusene.no/pages/viewpage.action?pageId=39322523


Nasjonalt Systemeierstyre 2018-2020 

Helse Sør-Øst 
Ragnar Nedregård, SI (BHM) 
Per Arnesen, Ahus (MTA)  
Per-Arne Jørgensen, OUS (MTA) leder 

Helse Vest 
Gunn Margrethe Krogenes Larsen, Haukeland (BHM) 
Per-Arne Flølo, Førde (MTA) 

Helse Midt 
Olav Fikse, Nord-Trøndelag (MTA) 
Bjørn Grytli, St. Olavs  (BHM)  

Helse Nord 
Thor Marhaug, UNN (MTA)  
Jon Bruun-Hansen, UNN (BHM) 

Norsk Helsenett 
Rikke Sørlie Langø, fasilitator Kontaktinfo se Kilden 



Prioriterte områder for  
Nasjonalt Systemeierstyre 2018 - 2020 

 
• Bistå resterende HF som ønsker å ta i bruk nasjonal Medusa løsning 
• Sikre bemanning og finansiering av Nasjonalt Forvaltningsråd 
• Etablere en ny og mer moderne NKKN plattform 
• Etablere en felles nasjonal modell for regionale superbrukerforum 
• Understøtte nasjonale gevinster  
• Driftsavtalen 
• Vedlikeholdsavtalen 
• Sammensetning av forvaltningsrådet 
• Prioritering av forvaltningsrådets drifts- og forvaltningsoppgaver og ressursbruk 



Nasjonalt Forvaltningsråd* 

Helse Nord 
Tore Dreyer  UNN (MTA) 
Lill Marita Berg  Helgelandssykehuset (MTA) 
Merethe Brattland  UNN (MTA) 
Merethe Hokland  Helgelandssykehuset (BHM) 

Helse Sør-Øst 
Herland, Thomas  OUS (MTA) 
Alfei, Stein  SI (BHM) 
Anders Løvig  OUS (MTA) 
Hågen Kyllo  OUS (MTA) 
Lasse Johansen  OUS (MTA) 
Jonas Sommerset Bråthen OUS (MTA) 
 Helse Vest 
Stuen, Audny Elise Samnøy Haukland (NKKN) 
Heltne, Magnar  Førde (BHM) 
Reinholdtsen, Anja  Haukland (MTA) 
 

Helse Midt 
Brønstad, Jarle  St. Olavs Hospital (MTA) 
Waaberg, Hanne Therese St. Olavs Hospital (BHM) 
 
Norsk Helsenett 
Rikke Sørlie Langø, fasilitator 

Kontaktinfo se Kilden 

*Flere personer leverer på et årsverk 



Etablering av  
Regionale  
Forvaltningsråd 
 

Lokal(e) 
Medusa 

superbruker(e) 
per HF

Lokal(e) 
Medusa 

superbruker(e) 
per HF

Lokal(e) 
Medusa 

superbruker(e) 
 per HF 

Lokal(e)
Medusa 

superbruker(e) 
 per HF 

 
Nasjonalt forvaltningsråd

"(Inkluderer representanter fra både MTU og BHM i alle regioner. I tillegg deltar representant fra NKKN. 

Liste over deltagere finnes på Kilden)"

 

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Helse Nord
Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN)

Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset 

Helse Midt
St. Olavs Hospitale

Helse Møre og Romsdal
Helse Nord-Trøndelag 

Helse Vest
Helse Førde

Helse Bergen
Helse Fonna

Helse Stavanger
 

Helse Sør-Øst
Sykehuset Innlandet

Akershus 
universitetssykehus

Oslo universitetssykehus
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Telemark
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus

Vestre Viken
 

SoftPro
 Programleverandør

Norsk Helsenett
Driftsleverandør 

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Navn:
Rolle: MTU/BHM
HF:

Lokale Medusa 
brukere i 

helseforetakene

Oppgaver
Beskrevet i Nasjonalt 
Forvaltningsdokument

Oppgaver
- Fremme egen regions behov
- Samle og prioritere endringsønsker 
(«Ti på Topp») fra regionen som 
meldes til Nasjonalt Forvaltningsråd 
- Implementere nasjonale føringer 
gitt av Nasjonalt Forvaltningsråd
- Heve datakvalitet på nasjonal 
rapporteringsdatabase
- kontaktledd mellom Nasjonalt 
Forvaltningsråd og eget 

helseforetak

Oppgaver
Lokale driftsoppgaver 
Opplæring
Sikre nasjonale føringer

N
A
S
J
O
N
A
L
T

R
E
G
I
O
N
A
L
T

L
O
K
A
L
T

Lokale Medusa 
brukere i 

helseforetakene

Lokale Medusa 
brukere i 

helseforetakene

Lokale Medusa 
brukere i 

helseforetakene

Oppgavelistene er ikke 
uttømmende

Fire Regionale Forvaltningsråd
· 4 Regionale 

Forvaltningsråd
· To superbrukere (MTU/

BHM) per helseforetak 
sitter i Regionalt 
Forvaltningsråd.

· Hvert Regionale 
Forvaltningsråd 
nominerer 
representanter som 
dekker både MTU og 
BHM til Nasjonalt 

Forvaltningsråd.

· Lokale superbrukere 
utpekes per 
helseforetak. 

· En MTU og en BHM 
superbruker per 
helseforetak utpekes til 
Regionalt superbruker-

fora. 



Forvaltningsrådet - målsetninger 

Dele informasjon 
Større påvirkning på 

produktutvikling 

Gjenbruk av 
kundetilpasninger 

Felles operativt nasjonalt 
forum 

Nasjonal Medusa 
forvaltning 

BHM og MTA 



FvR møtes hver torsdag 

Leveran-
dør møter 

Oppfølging av innmeldte feil 

Diskutere  løsninger 

Status på nye innføringer 

Support-
saker  

Råd og 
tips 

Kartlegge og spesifisere felles 
behov 

Gruppere og prioritere 

Konfigurasjonskontroll 

Endringer 

Informa-
sjonsflyt 

Nye 
versjoner 

Koordinere testing 

Planlegge utrullinger 

Behandling og tildeling av 
innmeldte saker 

Avklare brukerfeil eller 
produkt/ systemfeil 

Erfaringsdeling 

Veiledning ved innføringer 

Foreslå «beste praksis» 

 
 

Arbeids-
grupper 

Dokumentasjon 

Kilden 

E-post 



Aktive arbeidsgrupper i 
Nasjonalt Forvaltningsråd 

•   Arbeidsgruppa BHM behandler saker som omhandler BHM. Vi vil dele løsninger, diskutere 
utfordringer, drøfte behov og skissere løsninger, samt drøfte og prioritere saker med/mot Softpro. 
Herunder vil vi sikre lik praksis for registrering og lik bruk av felter, for å legge opp til en framtidig deling 
av data og mulighet til å ta ut sammenlignbar statistikk. Vi vil lære av hverandre og samarbeide om å få 
gjennomført endringer i, eller utvikling av, Medusa. 

BHM 
Hanne Waarberg St. Olavs 

• Med bakgrunn i prinsipper og målsetning i prosjektet for nasjonal anskaffelse av FDV, 
utarbeide/bekrefte kravspesifikasjon på oppsett og forvaltning av fellesdatabase for nasjonal deling av 
data i Medusa tilpasset løsningen slik den er nå etter flere oppdateringer. Utgangspunkt er det allerede 
utarbeidede/godkjente dokument som spesifiserer datafelter som skal kunne deles. 

• Utarbeide en gjennomføringsplan i samarbeid med leverandør og systemeier. 

Deling av data 

 Thomas Herland OUS 

• Arbeidsgruppen skal i hovedsak fungere som et nasjonalt forum for utveksling kunnskap og erfaring 
med utvikling av rapporter ved bruk av Logi Analytics knyttet til Medusa.  Gruppen skal foreslå- og dele 
rapporter som er nyttige både i det enkelte HF og i fellesdatabasen, og derigjennom bidra til en mer 
enhetlig rapporteringsmetodikk for å kunne sammenlikne informasjon nasjonalt. 

Rapportering (Logi Analytics) 

 

Thomas Herland OUS 



Aktive arbeidsgrupper i 
Nasjonalt Forvaltningsråd 

•   Arbeidsgruppen består av både BHM og MTA-ressurser og skal sørge for at veiledere og prosesser blir 
vurdert og tilpasset slik at de kan benyttes nasjonalt.  

• Arbeidsgruppen jobber også med å få til et nasjonalt vedlikeholdsregime på godkjente veiledere og 
prosesser, tilgjengeliggjøring av godkjente veiledere og prosesser, samt nasjonale rutiner for testing av 
nye versjoner av Medusa. 

Veiledere og 
prosesser  
Eva Sørli, St. Olavs 

• Foreslå en bærekraftig og fremtidsrettet løsning som sikrer et løpende oppdatert nomenklatur av høy 
kvalitet og tilgjengelighet 

«Fremtidens NKKN»  
Per-Arne Jørgensen OUS 

 



Avsluttede arbeidsgrupper 

Felles kodeverk 

• Innført felles nasjonalt jobbkodeverk 

• Revidert og anbefalt veien videre for det nasjonale kodeverket 

GDPR 

• Sikre at løsningen støtter gjeldende bestemmelser slik at Medusa kan brukes som protokoll for 
databehandling på MTU 

• Nasjonale retningslinjer for registrering av GDPR-info på MTU-utstyrsnivå 

Databehandleravtaler 

• Avklare hvem som har ansvaret for å tegne databehandleravtaler  

 



Saker avsluttet/løst 

• Printbar pasientoversikt 

• ICD-10 Kode import 

• Adresseetikett i pasientbilde 

• Automatisk SMS i Bring integrasjonen 

• Sporbar håndtering av gassflasker 

• Fellesmaler  

  

Ligger i test: 

• Ny forsendelseslapp/Pakkseddel  

• Batchhåndtering, forbedret funksjonalitet 

Pågående saker mot Softpro: 

• Forenkle levering/forsendelse – færre klikk 

• Restnotering skifter ikke farge når varen kommer 
på lager  

• Endring av sorterings rekkefølge, sist utlevert 
øverst 

• Feil på varebeholdning på utstyr ved 
preregistrering 

• Søkefelt for produsentens varenummer 

• Sammenslåing av personer for å unngå duplikater 

• Markere utstyr med Smittefare 

• Registrere utstyr fra bestilling 

 



Pågående saker innad i gruppa: 

• Avtalelojalitet –  hvordan dokumentere dette i 
Medusa?  

• Flere felt på søknadsfanen og på pasient, 
nasjonale retningslinjer/veileder må lages. 

• Søknadstitler –  nasjonale føringer  

• Admin-kurs 

• Prosjektmodulen –  hvordan bruke den til 
føring av timer, flytting av varer, reklamasjon? 

• Saksmodulen – profesjonalisere 
internkommunikasjon, sak og 
kundebehandling 

 

 

• Forslag til effektivisering av registrering av 
nytt utstyr 

• Planlagt vedlikehold – veileder 

• Effektivt og scannervennlig lagerhold i 
Medusa – forberede scenario som Softpro 
kan svare ut. 

• Endring av vare eller antall i en leveringsordre 
– hvordan få fleksibilitet uten å miste 
sporingen? 

 



Felles register (oppsett av Medusa) 
• Nye «PV-typer» i henhold til ny nasjonal 

registreringspraksis 
• Implementert anbefalingene fra nasjonalt 

«Jobbkodeverk v3». Det omfatter enkelte 
nye og endrede jobbkoder og 
prosesstiltak. 

• Nye nasjonale årsaks-koder for kassering 
og inaktivering av MTU. 

• Nye nasjonale dokumenttyper 

Endringsønsker 
• Dialog med Softpro rundt kategorisering 

og prioritering av endringsønsker 
• I neste versjon (6.93) vil Softpro ha fokus 

på bl.a. arbeidsordre- og avtalemodulen  

 

Andre pågående saker: 
• Testing av Medusa 6.92 har pågått siden i 

sommer (tre bugfix-versjoner). Mål om 
produksjonssetting før NHN 
julefrysperiode. 

• Medusa brukerforum: FvR skal teste en 
løsning for nettbasert diskusjonsforum 
for Medusa 

• Leverandørregistrering av utstyrskoder: 
NKKN har utarbeidet en kort prosedyre 
på norsk og engelsk som er lagt ut på 
kilden 

• Bildeviser: Bilder fra NKKN automatisk 
synlig i utstyrsbildet  

• Planlegging FvR Kickoff i januar 2020  

 

•    
FVR/MTA 

Thomas Herland OUS 



Viktige fokusområder fremover 

Kommunikasjon 

• Ivareta kommunikasjon mellom forvaltningen og helseforetakene  

• Utarbeide standard presentasjoner 

• Sikre korrekt informasjon på Kilden , kontaktinformasjon etc. 

• Ajourholde e-postlister 

• m.m 

Fremtidens Medusa 

• Strategisk utviklingsarbeid av nasjonal løsning i samarbeid med leverandør 

• Ny funksjonalitet 

• Optimalisering av arbeidsprosesser 

• Kartlegge helseforetakenes ønsker og behov  

Kvalitet og forbedring 

• Sikre felles bruk av nasjonalt kodeverk 

• Støtte helseforetakene med rapporter og utarbeidelse av kvalitetsindikatorer 

• Benchmarking 



Info fra SoftPro 
BHM større endringer siste året 

· Vaske av pasient er endelig på plass, betyr at pasienter blir sjekket/vasket som bakgrunn prosess 

· Bring integrasjon er komplettert med flere valg ift. returhåndtering, varsel og kundekonto 

· Medusa BI-Analytics har komplettert med utdata ift.  pasient & logistikk 

· Ytelsesforbedringer i uttrekk av data fra Medusa 

· Nye rapporter rundt pasienthistorikk, pakkseddel m.m. 

· Støtte for flere HF i samme database med oppdeling av pasienter 

· Håndtering av utlån med serienummer, feks gassflasker 

· Generell mal til leversordre som kan bli brukt på flere pasienter 

  

Ting som vi arbeider videre med i kommende versjoner 

· Restordrehåndtering 

· Raskere navigasjon og mindre klikk i leveringsordre prosess 

· Registrering av utstyr fra bestilling 

· Import og oppdatering av varer 

  

Pågående innføringer 

· Sykehuset i Vestfold (BHM) 

· Finnmarkssykhuset (BHM) 

 



Innføring av Medusa i helseregionene i Norge 

 Helse Sør-Øst Helse Vest 

Helse Midt Helse Nord 



Integrasjoner 

Felles 
integrasjoner 

Felles database 

Felles register 

Active Directory 

NKKN 

E-post 

Brreg 

Felles forvaltning muliggjør gjenbruk 

• Dele kunnskap om integrasjoner, tilpasninger og bruk 

Men 

• Kan være behov for lokal «skreddersøm» 

• Utfordringer med ulike IKT-leverandører 

Lokale 
komponenter 

Kundeweb 

Medusa Mobile 

Kompetanse 

BI analytics 

BI reports 

PermIT 

Med flere… 

Lokale 
kundetilpasninger 

Avtalerapport 

Utstyr Import 

3.part rapportering 

Lokalt tilpassede integrasjoner 

Anleggsregister (SAP) 

Areal og eiendomsforvaltning (Lydia) 

Avvik (Synergi, Achilles) 

EPJ (Dips, Pasient, Søknad) 

EPJ (Doculive) 

Etikettutskrift (NiceLabel, Label Manager) 

Fakturahåndtering (SAP) 

Forsendelse/pakkesporing (Posten/Bring, 
Consignor) 

Lagerstyring (Clockwork) 

Org. Struktur (RESH) 

Testverktøy (Anzur-squid: app for testutstyr) 

ADFS 

Bring 

BRREG 



MEDUSA  
kostnader for  
helseforetakene 
 

Kostnad 
nr. 

Kostnadstype Faktureres  fra Kommentar 

1 SoftPro lisenskostnad SoftPro  direkte til 
HFene 

Faktura utløses når man 
tar i bruk Medusa 

2A 
 

NHN drift av nasjonal løsning NHN via RHFene  
HFene 

Faktura kommer til 
HFene uavhengig av 
ibruktagelse 

2B NHN  bistand/fasilitering av 
systemeierstyre og forvaltningsråd 

NHN  via RHFene 
HFene 

Faktura kommer til 
HFene uavhengig av 
ibruktagelse 
 

3 Nasjonalt forvaltningsråd  3,5 årsverk 
Faktureres fra bidragene HF direkte til 
øvrige HF i regionen 

HF  til øvrige HF i egen 
region 

Faktura kommer til 
HFene uavhengig av 
ibruktagelse 
 

4 Finansiering av kundetilpasninger 
bestilt gjennom Nasjonalt FvR 

SoftPro  
universitetssykehus  
fordels ut på HFene per 
region (%)   

Faktura kommer til 
HFene uavhengig av 
ibruktagelse 

5 Oppgraderingskostnader SoftPro  4x/år Ingen kostnad ligger 
innbakt i avtalen 

Kun sw pakke inkl. i avtalen 
overleveres NHN 

6 NHN bistand ifm SoftPro oppgraderinger  
4x/år alle HF får samme kostnad ca 8000, eks 
mva ? 

NHN  via RHFene  
HFene 

Faktura kommer til HFene 
uavhengig av ibruktagelse 
 

7 Integrasjonskostnader 
Basert på tilbud, kostnad skal vedtas i 
systemeierstyre hvis nasjonal løsning, øvrige 
går direkte til HF 

NHN og eller regional IKT 
leverandør  via RHF eller 
direkte mot HF  

Avhenger av type 
integrasjon hvem som 
sender faktura 

Kostnad 1 – 3 (markert i grønt) faste kostnader for HFene 
Kostnad 4 – 7 (markert i blått) variable kostnader for HFene 
 



Kilden – nettsted for informasjon 

• Mandat 

• Tips til Innføring 

• Veiledere 

• Flytskjema 

• Diverse oppsett 

• Kontaktinformasjon 

https://kilden.sykehusene.no/display/medusa 
 

https://kilden.sykehusene.no/display/medusa


Server

Regionale kliniske løsning
RIS / PACS/ LIMS/EPJ etc.

Økonomi
Post

Logistikk
Bestilling

Anleggsregister
Org. struktur

Nasjonale registre

Integrasjonsplattform
BIZ Talk o.l.

Operasjonsrom

Skytjenester

Forsk
ning, u

tst
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ata kan knytte
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ning

        Sp
o

rin
g: W

IFI, R
FID

Proaktiv overvåkning av alt MTU
med varsel ansv. ing. når feil er i 

ferd med å inntreffe

Medusa BHM /MTU

Avviksmedling knyttes direkte opp mot rett MTU

Automatisk logging av hvem/hva/når pr MTU , epost til ansv. ingeniør

Utstyrsinformasjon oppdateres 
automatisk med info 

«Alt» MTU koblet i nett sender 

automatisk info om IP, MAC ++

Testresultater knyttes mot rett MTU

Oppdatert areal/plasseringsinfo

IoS,Android app

To-veis kommunikasjon med bruker

Sømløs integrasjon mellom MTU anskaffelser og service

Opplæringsvideoer/dokumenter/ajourføring av 
gjennomførte kurs etc/MTU 

Analyseoppgaver, lagring etc.

Dokumenter, servicemanualer,
anskaffelsesdokumenter m.m.
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g

Info om akkreditering/testresultater knyttes direkte opp mot MTU utstyrsbilde

Nasjonale kunnskapsdatabaser

Hjemmesykehus
Public 360 arkiv



Oppsummert  
 

• Anskaffelse med finansiering vedtatt i Styringsgruppen (NIKT)  

• Forvaltningsmodell foreslått av styringsgruppen Medusa, vedtatt i regionalt AD møte  

• Forvaltningsdokument vedtatt i regionalt AD møte, beskriver mandat for:  
• Nasjonalt Systemeierstyre   

• Nasjonalt Forvaltningsrådet  

• Bemanning av Nasjonalt Systemeierstyre  

• Finansiering av Nasjonalt Forvaltningsråd  

• Bemanning av Nasjonalt Forvaltningsråd  

• Egen Sharepoint side for Forvaltningsråd og Systemeierstyre  

• Egen webside for Medusa  

• Medusa support site  
 
 



Noen spørsmål ? 


