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PACS-NYTT OG NYTTIG 15. FEBRUAR 2008: 
 
15.02.08: Feil i personnummer er fortsatt største problemskaper: De som har 
gått nøye gjennom sine rutiner, har funnet forklaringer på glipper og rettet opp 
dette nå. Men vær spesielt oppmerksom på pasienter fra tidligere som går direkte 
til en avdeling, for eksempel til kontroll. Sjekk personnummeret på alle! – Det 
skal stå slik: 29136522546 
 

15.02.08: Sjekk at du bestiller bilder på riktig måte: Se manual: 
http://www.odont.uio.no/it/pacs/manualer/Salud-PACS.pdf - og instruksjons-
video: http://www.odont.uio.no/it/pacs/Filmer/Skanning%20Digora.mov 
 
15.02.08: Flere bilder per pasient på én bestilling: Etter  hver skanning må du 
markere riktig pasient i arbeidslisten/worklist og klikke OK før du skanner neste 
bilde. Du kan altså IKKE skanne neste bilde før du har valgt pasient og klikket 
OK for den forrige. Markér til slutt de bildene du ønsker å sende til PACS-et, og 
klikk på lynet for å sende alle til PACS-et.  
 

15.02.08: Behov for flere bilder: Hvis du har sendt ett eller flere bilder PACS-et, 
men vil ta ett eller flere bilder til, må du lage ny bestilling. 
 
15.02.08: Skjermene: Testing i juni 2007 viste at skjermene ved stolene gir 
samme diagnostikk som på film. Vi vurderer likevel utskiftning av noen skjermer 
nå eller i sommer, så meld fra om spesielt vanskelige skjermer. 
 
15.02.08: Studere bilder: Ikke alle vet at man som ansatt har samme tilgang til 
Saluds journal og røntgenundersøkelser på sin kontor-PC som ute i klinikken. 
Kontakt Salud-IT hvis du har problemer med dette.  
 
15.02.08: Fullstatus: Røntgenavdelingen har nå begynt å ta fullstatus digitalt. 
Hvis du skal bestille en fullstatusundersøkelse må du velge undersøkelsestype 
"Fullstatus" i Salud. Modalitet skal da være 3ET_RAD_IO. Det er ikke mulig å ta 
fullstatus på andre avdelinger. 

 
15.02.08: Pasientfotos: Leverandøren frem mot at vi – kanskje allerede i 2008 – 
får en tilsvarende løsning for pasientfotos som vi nå har med røntgenbilder i 
PACS-et. 
=

=

=


