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Bakgrund

Röntgen Växjö och röntgen Ljungby hanterar idag all överföring till andra
vårdgivare. Dessa överföringar gäller även direkt överföring från modaliteten CT.
I vissa akuta fall är det viktigt att omgående kunna skicka/ta emot undersökning i
format DICOM till/från andra sjukhus.
De viktigaste regionerna är Skåne, Blekinge, Östra Götaland och Jönköping.
Västra Götaland är viktig för donationer.
TMC benämns inte här mer än att de har en egen server för överföring till Sydney
och Barcelona.
Överföringsproblem kan uppstå av olika orsaker. Vi benämner dessa ”Problem
med att skicka” och ”Problem med att ta emot”.

Felsökning

Felsökning måste börja med att starta om länka-dator Z97117 (Växjö) och
Z83680 (Ljungby).
Därefter får ni ta kontakt med mottagande/sändande enhet för att höra om de
har några störningar i DICOM-överföring.
Har vi störningar i överföring till/från andra enheter?
Kontakta sedan leverantör GE enligt dokument ”Vem ringa…”
Kontakta administratör eller någon av cheferna.
Administratör kontaktar sedan IT.
Problem med att skicka:
1. Avsändande dator Z83680 är ur funktion.
2. Länkadator Z97117 är ur funktion/avstängd.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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3.
4.
5.
6.

Region Kronobergs nätverk eller Sjunet är ur funktion.
Region Kronobergs brandvägg är fel konfigurerad.
Kommunikation mellan mottagare och sändare är inte rätt konfigurerad.
Mottagande region kan inte ta emot DICOM.

Problem med att ta emot:
1. Mottagande dator Z83680 eller Z97117 är ur funktion/avstängd
2. Undersökning finns redan på mottagande dator.
3. Kommunikation mellan sändande och mottagande enhet är felaktigt
konfigurerar.
4. Brandvägg mellan sändande och mottagande enhet är felaktigt
konfigurerad.
5. Avsändande regionens system är ur funktion.

Rutin
1 Driftstörning i överföring från Växjö/Ljungby till
annan mottagare:

Länka-datorn Z97117 är central i överföringar till annat sjukhus. Skulle den vara
ur funktion får vi göra följande tills datorn åter är i drift:
1. Starta om datorn och prova igen.
2. Ljungby skicka undersökningar via Blekinge, Halland eller Jönköping.
3. Bränna en DVD på dator med Intellispace portal – lämpligen på dator i
granskningen.
Länka-dator Z83680 är central för överföring från Ljungby. Skulle den vara ur
funktion får ni göra följande
1. Starta om datorn samt att Växjö starta om länka-datorn Z97117.
2. Växjö skickar undersökningar.
3. Ljungby får bränna DVD på dator med Intellispace Portal – lämpligen på
dator i granskningen.
Överföring till Region Skåne:
Om Region Skåne inte kan ta emot undersökningar kan vi prova skicka via
Blekinge eller Halland.
Kan Region Skåne inte ta emot bildöverföring från någon annan region, måste det
övervägas att skicka patienten till annan region. Remitterande enhet måste då ta
den kontakten med denna region.
Vi kan även bränna DVD för att skicka med patienttransporten.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2021-03-12
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2 Driftstörning i överföring till Växjö/Ljungby från
avsändande enhet.

Mottagande datorer är länkadator Z97117 (Växjö) och Z83680 (Ljungby).
1. Starta om länkadatorn och be dem skicka igen.
2. I vissa fall kan de skicka via andra enheter, tex. kan Skåne skicka via
Blekinge eller Halland (och vice versa).
3. Vid akuta fall får de skicka DVD/CD.

Roller

Personal i Arkivet samt LARS under jouren, ansvarar för att kommunicera
överföringsfel in röntgen/klinfys.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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