Vejledning I upload af billeder af hudkræft til Clinical Suite
1. Billedet overføres til en PC i filformatet JPEG eller lignende.
2. I Clinical Suite åbnes skabelonen med navnet ”Hudkræft” enten fra mappen ”Klinisk foto” i
journalstrukturen (figur 1) eller fra funktionsmenuen tilhørende satellitten ”Klinisk foto” på
oversigten ”Svar på undersøgelser” (figur 2).
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3. For at Uploade billedet i skabelonen, skal der klikkes på ikonet med det lille grønne kryds.

4. I dialogvinduet, som fremkommer efter klikket på ikonet fra punkt 3, skal billedefilen fremsøges.
Dette gøres ved at klikke på luppen i feltet ”Vælg billede”.

5. Nu åbnes det velkendte dialogvindue fra Windows stifindersystemet, hvorfra billedefilen fremsøges
og dobbeltklikkes på for at overføre den til Clinical Suite.
6. I Clinical Suite vises nu billedefilens indhold som en prævisning inden at den gemmes i journalen.
Dette blandt andet for at brugeren kan verificere at det er det rigtige billede som er valgt. Hvis
brugeren er tilfreds med det vedhæftede billede, så klikkes der på ”OK”.

7. Nu er billedet vedhæftede notatet og afsluttende skal skabelonen gemmes i journalen, hvilket
gøres ved at klikke på ”OK” nederst i skabelonen. Såfremt brugeren ved en fejl har vedhæftet det
forkerte billede, så kan filen fjernes igen ved at klikke på ikonet med skraldespanden. Der er
desuden mulighed for at skrive en bemærkning til billedet.

8. Når skabelonen er gemt, kan den genfindes i satellitten ”Klinisk foto” på den kliniske oversigt ”Svar
på undersøgelser”. Herfra kan det ses hvornår billedet er uploadet samt hvilken organisatorisk
enhed der har uploadet billedet. På sigt vil satellitten også indeholde andre typer af klinisk foto. Det
er desuden muligt fra funktionsmenuen at vise alt indholdet fra satellitten via knappen ”PDFvisning” (figur 3).
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9. I journalen vil notatet ”Hudkræft” desuden blive vist med en overskrift af samme navn, efterfulgt af
det uploadede billede og den eventuelle bemærkning.

