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Hva er er PACS?

• PACS – Picture Archiving and Communication System

• Bildene tas på ulike røntgenapparater/modaliteter

• Bildene lagres på en server

• Bildene kan vises på monitorer

• Bildene kan kommuniseres til andre instanser
– NAV

– Sykehus

– Tannlege
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* Grunnlagt i 1978

* Utvikling og salg av høyteknologiske produkter innen ekspansive nisjer.

* Virksomheten omfatter produkter innenfor medisinske system og 

avlytningssikre kommunikasjonssystem.

* Sectra har kontor i elleve land.

* Hovedkontoret ligger i Linköping og bedriften har vokst frem med 

utgangspunkt i forskningsmiljøet ved universitetet I Linköping.

Hva er Sectra?
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Bildevisningsprogrammene

• To programmer for å se bildene
– IDS5/web

• Kan åpnes fra Salud

• Viser bildene for en valgt pasient

• Bildene kan bearbeides, men ingen forandringer lagres

– IDS5/QA – Granskningsstasjon

• En trenger passord i systemet

• Flere funksjoner tilgjengelig

• Forandringer i bildene kan lagres

• Støtte for flere skjermer

• Noen administrative oppgaver kan gjøres her

• Programmet er veldig dyrt
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Lover som regulerer bruk av 

pasientbilder

• Forvaltningsloven – taushetsplikt
– http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

• Helseregisterloven – utvidet taushetsplikt
– http://www.lovdata.no/all/nl-20010518-024.html

• Helsepersonelloven – regulerer informasjonsflyten
– http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html

• Straffeloven – hvis man bryter loven ….
– Bøter og opp til 3 års fengsel for 

forhold med særdeles skjerpende omstendigheter
– http://www.lovdata.no/all/nl-19020522-010.html

• Se utdelt hefte med kopi av de mest relevante paragrafene
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PACS-stasjonen

• Plassering
– 1. etg på barneavdelingen

– 2. etg kjeveort, ved fotohjørnet

– 4. etg på kirurgi

– 5. etg i salen

– 6. etg på mørkerommet ved endo

• Roller
– Tilgang og rettigheter i systemet avhenger

av din rolle

– Eks: slette bilder, flytte bilder mellom pasienter

• Innlogging
– Brukernavn og passord: samme som i Salud

– Ta kontakt med IT for å lage kontoen



2009

PACS-stasjonen

• Grensesnitt - Informasjonsvinduet
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PACS-stasjonen

• Grensesnitt - Matrisevinduet
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PACS-stasjonen

• Grensesnitt - Bildevinduet
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Søke pasienter og undersøkelser

• Dagens undersøkelser

• Siste ukas undersøkelser

• Eldre undersøkelser
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Arbeid med bilder

• Bildeverktøy
– Justering av kontrast og lysstyrke

– Kantforsterkning

– Zoom og forstørrelser

– Målingsverktøy

• Høyreklikk på bildet og få frem verktøyboksen
– De mest vanlige valgene kommer opp direkte

– Trykk Meny-knappen for å få opp resten av vertøyene
(Verktøylisten kan avvike, avhengig av stasjon)

• Mange av verktøyene har hurtigtaster
– Sjekk hjelpefunksjonene eller manualen
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Henginger og presentasjoner

– Henge bilder

• Bruk matrisevinduet

• Del skjermen

• Dra bildene på plass

– Lagre presentasjoner

• Systempresentasjon

• Beskrivelsespresentasjon

• Brukerpresentasjon
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Eksport av bilder

• Anonymisering!

• Image Converter
– Eksporterer ubehandlete enkeltbilder

– Anonymiserer automatisk

– Startes fra Verktøyboks (høyreklikk)

– Lagre bildet i din PACSeksportkatalog

– Overføres automatisk til

\\amalgam\pacseksport\<brukernavn>

• Fullstatus og liknende
– Inntill videre: ta kontakt med pacs-drift@odont.uio.no

– NB: Ikke bruk full fødselsnummer i bestillingen – etternavn og 

fødselsdato er nok
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Kasusmapper - Demolister

• Demolister på Sectraspråket

• Bokmerke til pasienter

• Lage kasusmappe
– På brukernivå (privat)

• Kun du selv får tilgang til denne listen

– På rollenivå

• Alle med samme rolle som deg får se listen

• Eksempel: spesialistkandidat, tannlege, teknisk 

osv.

• Må ha gjeldende rolle for å lage/se/redigere 

rolledeomliste
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Kasusmapper - Demolister

• Legge til pasient på lista



2009

Kasusmapper - Demolister

• Fjerne pasient fra lista
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Brukerstøtte og informasjon

• Fakultetets PACS-brukerstøttesider

http://www.odont.uio.no/it/pacs

RTFF!! – Les FAQen

• Spør din lokale superbruker

• Brukerstøtte via e-post

pacs-drift@odont.uio.no

• Brukerstøttetelefonen

22 85 21 12

• Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi

22 85 21 00
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Superbrukere

• Din lokale superbruker:
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Superbrukere og brukere med PACS-tilgang – tekniske og faglige
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Lenker

• Det odontologiske fakultets PACS-sider
– Her ligger bruksanvisninger

– Informasjon om brukerstøtte og superbrukere

– Informasjon rundt digital røntgen

– Nyheter rundt PACS og digital røntgen på fakultetet

• Sectra

• Lovdata – norske lover online

http://www.odont.uio.no/it/pacs/
http://www.odont.uio.no/it/pacs/
http://www.odont.uio.no/it/pacs/
http://www.sectra.se/
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/

