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Mål

 At utstyret fungerer som det skal i forhold til undervisning og forskning

 At ansatte og studenter ikke skader seg (HMS).

 Etablere et system/rutiner for vedlikehold og service av utstyr tilknyttet 
SimArena
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Forskrift om bruk av vedlikehold av elektromedisinsk utstyr

Kravene til bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr finnes 
i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FHMU). Formålet 
med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er 
sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med 
sitt formål. Forskriften er rettet mot virksomheter, f.eks. i 
helseinstitusjoner, sykehus, pleie- og sykehjem, klinikker, 
legekontorer o.l
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Internkontrollsystem 

› Behov for dynamisk system for registrering og vedlikehold av utstyret som oppdateres 

kontinuerlig med opplysninger om service, feilmelding, osv.

› Registrering av utstyr på SimArena – grunnlag for internkontrolldatabase. 

› Databasen gjør det mulig å ta ut rapporter og dokumentere vedlikehold.

› QR merking av all elektromedisinsk utstyr

› QR merking av sykehussenger, rullestoler, hydrauliske benker og krakker, redcord oppheng, 

hev/senk kjøkken, m.m. 

› QR koder gjør det mulig for lærere å melde om feil og mangler ved utstyret ved å skanne QR-

kode med smart telefon. 

› Mulig å legge inn planlagte serviceintervaller i databasesystemet. 
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• Brukermanual

• Rapportere feil

• Utlån

Muligheten ved å 

bruke dette systemet.

SimArena



Last ned QR-kode leser fra Google Play eller 

iTunes

inigma Barcode Opera mini

SimArena

Barcode Reader for iPhone



Skann QR klistremerke på utstyret 

med smart telefon / android. 

SimArena

Brukermanual

Kortversjon

Evt. lang versjon



Melde feil og mangler ved utstyr SimArena

SimArena

Beskriv feil på skjema. 

Sett inn melders navn og 

plassering av utstyr. 

Lagre inspeksjon _ 

feil er sendt
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Hva skjer når feil er meldt inn

Melding sendes til TeckHo Service og samtidig til ansvarlig ved instituttet (Randi D. Kloven / Jan 

Karlsen)

TeckHo Service reparerer skaden snarest, evt. melder fra til leverandør etter avtale med institutt-

ansvarlig.
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SimArena Utlån



SimArena Utlån 2

Mail adr.

Odd

Olsen

Ansatt test

Odd Olsen@hvl.no

Odd Olsen@hvl.no



System for utlån av utstyr til studenter

 Utstyr som lånes ut til studenter i forbindelse med ferdighetstrening

 F. eks. smertepumpe

 Når studentene låner utstyr på SimArena via tilsynsvakter brukes QR-systemet.

 Låner lærer ut utstyr brukes også QR-systemet
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