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Långtidsarkivering av EEG registreringar. 

Nervus Study Room har i sin patientdatabas en grundstruktur med 3 flikar eller listor: 

Record List         Review List      Archive List 

 

 

När en EEG registrering har tolkats och prunats (klippts ner) så har ni fört över registrering till Archive 

List. Som ni märkt när det nu börjar bli många registreringar i Archive List så blir systemet långsamt 

när man skall söka registreringar, öppna och titta på tidigare EEG etc. 

För att avhjälpa detta skall ni nu föra över EEG registreringar från Archive List till ett långtidsarkiv, 

Archive. Leverantören har lagt upp denna funktion i era system. När ni har markerat ett EEG 

registrering i Archive List så blir den menyknapp som heter Archive aktiverad (den grå texten blir 

svart). Det innebär att ni kan föra över denna registrering till ett långtidsarkiv och minska antalet 

registreringar i Archive List som därmed blir lättare att hantera. 
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Detta skulle nog ha gjorts från början men det gavs ingen information om att systemet skulle bli så 

långsamt när man får många registreringar i Archive List (men bättre sent än aldrig). Detta kommer 

att ta tid men ju längre ni väntar med att göra detta, desto segare kommer Nervus Study Room att 

bli. Ni kan markera flera EEG registreringar på en gång och föra över till långtidsarkivet (markera EEG 

med muskursorn och använd shifttangenten).  

 

 

Svara O.K 

 

 

 

Svara Ja 

EEG:n som är flyttade till Archive kan man inte göra några ändringar i t.ex pruna (klippa ner) eller ta 

bort ointressant video. Det är alltså viktigt att bara spara det man vill ha kvar. 
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De registreringar som lagts över i långtidsarkivet Archive finns nu inte längre på någon lista. Man 

återfinner EEG registreringarna genom att använda funktionen Find Patients. Ni kan söka på patient 

ID, efternamn, förnamn eller födelsedatum och där lägga ett datumintervall (testa själva). 

 

Genom funktionen Find Patients kommer ni att få fram en patient (eller flera beroende på vad ni valt 

som sökparameter). Ur listan på patienter som ni får fram markerar ni rätt patient och då aktiveras 

menyknappen Patient Folder. Tryck på Patient Folder och ni får fram alla de EEG registreringar som 

finns i databasen på den patienten oavsett var registreringen råkar finnas (i huvuddatabasen eller 

Archive). 

 

 

 

Markera den EEG registrering ni vill titta på och tryck på den aktiverade knappen View och välj Test. 
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Detta förfarande kommer att gå mycket snabbare för att få fram EEG ur långtidsarkivet jämfört med 

att bläddra i en Archive List som är alldeles för välfylld. 

Lycka till. 

Eva S & Roland F 


