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Klinikkerne får alle tilbuddet om at koble sig på det nye 
KirPACS system. Clear Canvas er et alternativ til et 
eventuelt i forvejen installeret PACS system.  

KirPACS 

• Et arkiv 

• Backup / genetablering 

• Se studier fra andre klinikker 

• Brænde CD 

• Sende studier til 3. part 

• En beskriver funktion 

• Beskrivelse på patienten 

• Tilgås vha. internettet 

 

 

  

Clear Canvas 

• PACS til at se studier  

• Se studier i klinikken 

• Se et billede ad gangen udenfor 
klinikken  

 

Microdicom 

• En viewer til patienterne for 
at se egne billeder 

• Er på CD’en som eventuelt bliver 
brændt fra KirPACS 

 

DBox 

• Forbinder klinik med KirPACS 



3 

Man logger på KirPACS ved at gå ind på adressen 
http://www.kirpacs.dk/pacs vha. firefox browseren 

http://www.kirpacs.dk/pacs
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Gennemgang af KirPACS – brugergrænsefladen er 
intuitiv og gennemskuelig 

anonymiseret 
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Gennemgang af KirPACS – sortering gøres ved enkelt 
klik 

Ved at klikke på de 
”fede” felter kan man 
ændre 
sorteringsrækkefølgen 

anonymiseret 
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Gennemgang af KirPACS – stor fleksibilitet ved 
søgningsfunktionen 

I felterne skriver man det der er 
kendt  
 
Man kan søge på billeder, der 
er taget af andre klinikker, som 
er tilknyttet KirPACS, ved at slå 
kryds i ”Hele KirPACS”. Dog 
skal man have patientens 
tilladelse til dette 
 
* understøttes ikke i 
søgefelterne – indtast i stedet 
kun det der er kendt 

anonymiseret 
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Gennemgang af KirPACS – åbne et studie ved et klik 

anonymiseret 

Klik på jobid for at åbne et studie 



8 

Gennemgang af KirPACS - rapport rekvirering i 
standardiseret form 

1- vælg regionen, som 
skal undersøges 

2. vælg hoved 
arbejdsdiagnosen 

3. skrev eventuelt 
supplerende 
information 

4. tryk på Rekvirer 
ekstern rapport 
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Gennemgang af KirPACS – se rapporten i flere formater 

Klik på rapporten 
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Gennemgang af KirPACS – se rapporten i flere formater 

Der er frit valg af beskriverfunktionen, men der er fordele ved ScanREAD 
beskriverfunktionen 

 

• Der anvendes de bedste radiologer på internationalt niveau  

•   International partner godkendt af ”Joint Commission” i USA 

•   To speciallæger vurderer og beskriver (indeholdt 2nd opinion) 

•   Dansk radiolog der laver 3. QA 

•   Ingen opkoblingsafgift, intet abonnement – betaling kun efter forbrug  

•   Indeholdt i nuværende løsning 

•   Skræddersyede svar efter aftale uden/med billeder 
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Gennemgang af KirPACS – CD brænding og se billeder 
udenfor klinikken. Kræver at hhv. brænder program og 
Clear Canvas er installeret 

Klik på iso filen og CD 
brænderen vil åbne 

Klik på en dicom fil og 
Clear Canvas vil åbne 
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Gennemgang af KirPACS – logger af, ændre password 
og oprette kollega på systemet 

Man kan ændre sit 
password og oprette 
kollegaer 

Man bør logge af, når 
man færdig med at 
anvende systemet 

anonymiseret 
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Hvis Clear Canvas anvendes som PACS system i 
klinikken kan alle studier åbnes med det samme ved at 
klikke på patienten 

Søgefelter 

Sorteringsfelter 
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Man kan importere studier, ved at vælge My Computer, 
vælge alle filer og derefter højre klikke (importer alle). 
Benyttes hvis man f.eks. modtager en patient CD 

Højre klik og vælg 
importer 

My Computer – find 
filerne 
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De importerede studier kan sendes til kollegaer i 
klinikken og KirPACS ved at vælge studiet, højre-klikke 
og vælge send til DPACS. Dette kræver Clear Canvas 
installation i klinikken 
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Her er de mest benyttede funktioner. Når et studie er 
åbnet i Clear Canvas 

Overblik over alle 
studier 

Vælg et eller alle 
studier 

Blende 
anvend højre 
musetast på billede 

Zoom 
anvend højre 
musetast på billede 

Flyt rundt på billede 

Mål vinkel 
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MicroDicom vieweren – benyttes kun af patienten 

anonymiseret 
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Spørgsmål - svar 

Hvordan får jeg et user-id / password til KirPACS? 

Hvis klinikken har fuld adgang kan en kollega oprette dette. Hvis 
klinikken er tilkoblet, men ikke har fået et user-id skal man henvende sig 
til installationsfirmaet 

Hvad gør jeg hvis klinikken ikke har Clear Canvas installeret? 

KirPACS benyttes som beskrevet og klinikkens viewer benyttes til at 
åbne filerne. Hvis man ønsker, at benytte Clear Canvas på egen 
maskine, er der til link til download af programmet, nederst i hvert study 

Kan Clear Canvas benyttes til at brænde en patient CD 

Ikke på nuværende tidspunkt 

Kan jeg benytte Internet  Explorer til at åbne KirPACS 

Det frarådes, idet gamle versioner af Internet Explorer indeholder fejl, 
der gør download af filer vanskelig. Hvis du forsøger, er der altid et link 
til download af firefox på log-in siden 

 

 

 

 

  


