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Abstract 

 

This thesis work aims to describe the prerequisites for a distributed treatment platform for 

real-time sharing of rounds performed by paediatric oncologists. The work started during the 

autumn 2004 and is directly aimed at improving the situation for the thirty or so specialist 

treating children with cancer. The work is not limited to the description of such a platform but 

also to select suitable software and hardware for the implementation of the platform and 

further more to coordinate the implementation. The production of several documents 

describing the platform is also part of this work. The work successfully led to the 

implementation of such a platform as described in the published article Barnradioterapi på 

distans Kristenssen et. al. 
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Inledning 

 

Detta examensarbete syftar till att utgöra en teknisk pilotstudie inom två medicinskt-tekniska 

projekt samt en doktorsavhandling. Projekten är radioterapiprojektet som finansieras av 

barncancerfonden, vidare finns förhoppning om att kunna dra nytta av erfarenheterna runt 

distribuerad strålbehandling i ett större projekt vid namn Skandionkliniken[1]. Arbetet 

kommer också att utgöra det tekniska underlaget i en doktorsavhandling av Ingrid Kristenssen 

verksam vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet.  

Den tekniska studien kommer att försöka kartlägga förutsättningarna för att bedriva 

distribuerade barnradioterapironder med videokonferens och applikationsdelade 

programvaror, dvs. programvaror som simultant kan styras från olika platser i landet och där 

resultatet av varje inmatning samtidigt kan ses på alla platser.  

En viktig del är också att testa och demonstrera olika programvaror för dosplanering, 

videokonferens och applikationsdelning för användning inom projektet. En grupp kliniker ska 

sedan utvärdera vilken lösning som fungerar bäst för deras arbete. 

 

1. Bakgrund 

 

Det totala antalet barncancerpatienter som behandlas årligen ligger på ungefär 250 barn[2]. 

Av dessa behöver varje år ca 120 barn strålbehandling som en del av behandlingen. 

Strålbehandlingen sker företrädelsevis på något av de svenska universitetssjukhusen i 

Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå eller Uppsala[3]. I Sverige är ungefär 30 

läkare specialiserade på just behandling av cancer hos barn. Av dessa är det ca 10 som arbetar 

med strålbehandling av barn i någon större utsträckning. Detta ger att varje specialist möter i 

snitt 12 patienter per år.  

Cancer brukar delas upp i ca 200 typer[4], varav ett antal är högst ovanliga, därför kan antalet 

cancertyper en specialist behandlar vara relativt få. De behandlande läkarna har under många 

år sett utbildning och kvalitetssäkring som ett problem, särskilt när det gäller radioterapi som 

inte sällan bara är en del av behandlingen[5,6] därför bildades med stöd av Barncancerfonden 

Barnradioterapigruppen[7] med syfte att hålla möte två gånger per år och ge specialisterna 

tillfälle att diskutera patientfall och bygga upp en möjlighet att utbilda framtida specialister. 

Gruppen ansåg tidigt att det inte var tillräckligt att träffas två gånger per år, många ville 

träffas mer regelbundet och för att lättare kunna diskutera pågående behandlingar.  
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Specialistgruppen är högst medveten om att deras arbetstid är dyrbar och för mycket tid får 

inte läggas på restid. Därför drogs Radioterapiprojektet igång med målet att utreda 

möjligheten för läkarna att hålla gemensamma ronder, helst varannan vecka. I en 

intervjustudie[8] som gjorts inför detta projekt uppskattar läkarna att mellan 25 och 85 

stycken av det årliga fallen skulle kunna vara intressanta att ta upp för gemensam diskussion 

via ett konferenssystem. Förhoppningen med projektet var att med teknikens hjälp kunna 

genomföra ronderna på ett sätt där varje specialist aldrig lämnar sitt hemsjukhus. 

Telefonmöten hade redan provats och utvärderats men ansågs otillräckligt[9]. 

 

1.1. Arbetets början 

 
Den inledande bilden av projektet lät aningen övermäktig; att utveckla ett stödsystem för 

distribuerad barncancerbehandling att användas parallellt med ett videokonferenssystem. 

Snart stod det dock klart att det inte var tal om någon programutveckling utan det projektet 

ville ha utfört var en kartläggning av möjligheterna att sätta upp ett system inom ramarna för 

SJUNET[10], helt utanför SJUNET eller i sista hand som en kombinationslösning där bara 

delar av trafiken går inom SJUNET. SJUNET, även kallat CARELINK, är ett 

nätverkssamarbete för sjukvård på samma sätt som SUNET är det för universitet och högre 

lärosäten. 

När det gällde arbetssättet var utgångspunkten ett system som vid tidpunkten redan 

regelbundet användes för gemensamma ronder mellan Onkologiavdelningen i Umeå och 

motsvarande avdelning i Sundsvall[11]. Uppgiften som gavs vid ett möte med 

projektansvarige i Umeå, Professor Mikael Karlsson, Institutionen för strålningsfysik Umeå 

universitet var: 

• Att skapa förutsättningar för gemensamma ronder för specialisttjänstgörande personal som 

arbetar med strålbehandling av barn 

• Att med utgångspunkt från de erfarenheter som fanns från Joint-Center[11] projektet 

mellan Umeå och Sundsvall skapa liknande möjligheter på en nationell nivå, i klartext sju 

universitetsjukhus samt eventuellt någon stödklinik 

• Att utreda förutsättningarna att köra projektet inom SJUNET där infrastrukturen är IP 

och/eller ISDN 

• Att utreda möjligheterna att använda den befintliga utrustningen på respektive sjukhus 

• Att föreslå lämplig hårdvara i det fall befintlig utrustning inte visar sig passande 
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• Att välja ut möjliga programvaror för att kunna applikationsdela dosplanerings och 

targetprogram, i testfasen skulle FocalView [12] användas men andra program som 

Oncentra MasterPlan[13] kan bli aktuella för tester 

• Att utforma utförliga instruktioner för installation och testkörning av respektive mjukvara 

för distribution till respektive testplats i de fall tillverkaren inte tillhandahåller godtagbara 

instruktioner 

• Att förevisa ett urval av system för Barnradioterapigruppen vid något av deras möten. 

• Att se till att så mycket som möjligt av mjukvaran fungerar på medicinskt klassade 

operativsystem. (Vid tidpunkten främst Windows 2000 server, Windows NT Server, 

Windows NT4 och Windows XP) 

• Att på grund av tidsbristen använda kommersiella produkter 

 

Efter att ha bearbetat kravlistan utifrån tidigare erfarenheter med likande system presenteras 

en slutlig kravspecifikation [bilaga 1] rörande systemet som helhet för projektledningen. 

Kravspecifikationen godtas av projektledaren med önskemål om att utföra en första testrond 

med en grupp läkare under augusti månad 2005 och en presentation av hur skarpa system av 

olika varianter fungerar i praktiken för Radioterapigruppen vid des möte i september 2004. 

 

1.2. Hur fungerar arbetet innan projektet (före 2004)? 

 

Den beskrivning som ges av gruppens arbete vid tiden för projektets början är kortfattad: 

• Det konstateras kort att mycket sker via post, e-post och telefon i det nationella arbetet 

• Gruppen träffas fysiskt ett par gånger per år och går igenom ny forskning, intressanta fall 

osv. 

  

2. Specifikation av systemet 

 

Umeå som har ett antal års erfarenhet av distribuerad cancerterapi i sitt samarbete med 

Sundsvall har en kraftfull utrustning på plats. I Umeå och Sundvall har befintliga mötesrum 

försetts med kameror, mikrofoner och projektorer speciellt för att kunna dela bild mellan två 

möteslokaler. Lösningen för applikationsdelningen har varit att filma targetprogramvara och 

dosplaneringar för att sedan skicka bilden till Sundsvall.  
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I princip har alltså två parallella videokonferenser körts. Kameror är kopplade till 

videokonferenssystem från Tandberg. Även om applikationsdelningen lämnat en del övrigt att 

önska är t.ex. ljudsystemet högst avancerat med ett antal mikrofoner utplacerade i rummet och 

externa ekosläckningssystem som automatiskt balanserar ljudet från de olika mikrofonerna 

finns. En sköterska kopplar upp systemet innan rond och hanterar också all 

planeringsmjukvara. Oavsett vilken lösning som används så visar sig mycket av utrustningen 

väl lämpad för återanvändning i andra system. 

Övriga landet har inga liknande dedikerade system, det finns ett antal videokonferensstudior 

av varierande omfattning men ingenting som är speciellt anpassad för användning till ronder. 

De flesta läkare har datorer på sina kontor men få har möjlighet att kunna installera något på 

dessa. Ett stor antal av datorerna är gamla (mer än 5 års drifttid) och används därför som 

tunna klienter. 

 

3. Inventering 

 

En omvärldsanalys gav förslag på ett antal system som kunde vara av intresse för 

barncancerprojektet. Notera att H.323 för ren mjukvaruapplikation var en relativt ny 

företeelse i början av 2000-talet och kvalitén högst varierande. Även om urvalsprocessen inte 

redovisas i detalj skedde urvalet inte godtyckligt. Ett antal testade mjukvaror var knappt 

fungerande med avseende på utlovad kompatibilitet med H.323 och tas därför inte upp i listan 

nedan. 

Datorbaserade system 

 

• Confero 2.55 

• Marratech 4.1 Pro 

• GoToMeeting 

• WebEx 

• Polycom PVX 

• Vcon vPointHD 

• Vcon Vigo 
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GoToMeeting och WebEx gallrades dock bort redan i projektets inledande fas då 

konferenserna var helt Webbaserade med servar på okänd plats. Det fanns ingen möjlighet att 

leva upp till sekretesskraven. Vigo sorteras bort i ett senare skede då det systemet visar sig 

vara knutet till hårdvara i form av kamera och andra tillbehör. Projektledningen vill undvika 

att knyta upp systemet i hårdvarulösningar. Slutligen återstår fyra system som ska testköras 

med ett mindre antal läkare och tekniker närvarande.  

• Confero 2.55 

• Marratech 4.1 Pro 

• Polycom PVX 

• Vcon vPointHD 

 

 

 

4. Systemutvärderingar 

 

De första två system som demonstreras är Confero samt Marratech. Båda är system som finns 

tillgängliga på Institutionen för datavetenskap och där det finns gott om lokal erfarenhet. 

Vidare finns ett existerande samarbete med Conferos utvecklare vilket gör programmet 

bedöms lämpat för de inledande testerna.  

Confero, eller Alkit Confero som är det fullständiga namnet, är en 

videokonferensprogramvara som till skillnad från de befintliga landstingssystemen använder 

ett protokoll kallat H.264 istället för H.323. Nackdelarna med programmet i detta läge är att 

det inte på ett lätt sätt smälter in i den befintliga infrastrukturen samt att det inte är ett helt 

kommersiellt program. Det säljs i en mycket begränsad upplaga och används mest inom 

ramen för olika utvecklingsprojekt. Fördelen med programmet är att H.264-protokollet ger en 

mycket högre bildkvalité jämfört med det traditionella H.323-protokollet, en annan fördel är 

att det använder ett mycket litet antal nätverksportar på ett högst förutsägbart sätt. Confero är 

utvecklat för att kunna integreras med applikationsdelningsmjukvaran VNC men har ingen 

egen applikationsdelning. Conferos grafiska upplägg är att låta varje deltagare ha ett eget 

flyttbart applikationsfönster på bildskärmen, dessutom finns ett applikationsfönster för 

programmets kontrollfunktioner. Samtliga applikationsfönster kan placeras fritt på skärmen, 
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även ovanpå varandra. Det finns inga mallar som styr placering och det går som standard inte 

heller att tvinga fram en fast fönsteruppsättning meddelar utvecklarna.  

 

Marratech skiljer sig från Confero på två kritiska punkter, det första är att Marratech använder 

protokollet H.323 för videoöverföring. Detta innebär vissa begränsningar i videokvalitén men 

också att programmet använder fler nätverksportar än t.ex. Confero och den använder inte 

heller dessa portar på ett helt förutsägbart sätt. Den andra skiljepunkten är det grafiska 

upplägget. Marratech är uppbyggt kring en gemensam virtuell whiteboard, de övriga 

deltagarna syns bara på en mycket begränsad del av skärmen. Marratech har precis som 

Confero en integration med VNC, i detta fall byts whiteboarden ut mot en 

applikationsdelning. Nackdelen med Marratechs applikationssdelning är att bilden blir 

omskalad rent grafiskt vilket inverkar negativt på bildkvalitén. VNC går dock alldeles utmärkt 

att köra parallellt med Marratech som en fristående applikation. Då uppnås precis samma 

funktionskvalitét på Applikationsdelningen som hos Confero. 

Det som projektledningen har att ta ställning till efter de inledande demonstrationerna är 

därför om Marratechs whiteboard ger ett mervärde gentemot Conferos variant där 

konferensdeltagarna blir mer centrala. De rent nätverksmässiga skillnaderna i portanvänding 

bedöms okritiska under projektets inledning då det av praktiska skäl bestäms att SUNET ska 

utnyttjas mellan Lunds universitet, Linköpings universitet och Umeå universitet under 

projektets inledning. I praktiken sitter testpersonerna på respektive universitetsjukhus men på 

universitetsdatorer som ej är kopplade till Sjukhusets nätverk utan universitetens nätverk. 

Huruvida det rent prestanda och användarmässigt visar sig fungera att applikationsdela 

targetprogramvarorna blir en separat fråga då fristående VNC kommer att användas i båda 

fallen. Testprotokoll från test av Confero bifogas som bilaga 5. 

 

4.1. Summering av inledande utvärdering 

 

Av de två först testade systemen bedöms båda ha klara brister gällande gränssnittet i 

förhållande till det tänka arbetssättet. Rent tekniskt bedöms de inledande testerna däremot 

vara mycket lyckade. De båda testade applikationerna använde alltså samma system för 

applikationsdelning, nämligen VNC. Den delen av testen fungerade till de inblandade läkarna 

mycket bra. Det upplevdes, rent subjektivt, som att applikationsdelningen och 
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videokonferensen höll sig väl i synk. Detta är troligen på grund av att SUNET har en mycket 

hög kapacitet. Det finns inga inbyggda synkroniseringsmekanismer mellan konferenssystem 

och applikationsdelning i vare sig Confero eller Marratech utan VNC är en helt fristående 

applikation. Det faktum att alla inblandade kunde ta över kontrollen och manipulera 

targetprogramvarans samtliga funktioner upplevdes som ett enormt utvecklingssteg jämfört 

med vad testgruppen tidigare upplevt.  

Båda systemen kräver en server med speciell programvara som samordnar konferensen, vid 

testkörningarna var dessa servermjukvaran installerad på en Windowsserver i Institutionen för 

datavetenskaps maskinhall. 

 

4.2. Fortsatt utvärdering 

 

Som ett fortsatt steg i mjukutvärderingen vill projektledaren, Mikael Hansson, att program 

kompatibla med protokollet H.323 utvärderas. Detta för att lämna möjligheten att hålla 

videokonferensen inom SJUNET om det går att få samtliga inblandade landsting att tillåta 

detta. Projektledningen har kommunicerat med de inblandade i de inledande testerna och 

kommit fram till att Applikationsdelningen och ljudet är det överlägset viktigaste i denna typ 

av distanssamarbete medan bildströmningen av övriga konferensdeltagare mer fyller 

funktionen att ge en slags allmän uppfattning om vilka som deltar. Därför kan inte den högre 

bildkvalitén hos t.ex. Confero anses vara av betydelse just i detta fall. Detta är en slutsats som 

textförfattaren delar helhjärtat. 

I det fortsatta arbetet ställs två H.323-baserade system mot varandra, Vcon vPointHD samt 

Polycom PVX, rent grafiskt och funktionsmässigt är båda programmen väldigt lika. Båda 

programmen delar upp bilden i jämstora delar utifrån antalet deltagare. Kontrollerna och 

uppkopplingsförfarandet är även det snarlikt. Detta tillsammans med information som nått 

projektledningen redan efter de tidigare testerna, att det troligen kommer att bli sjuksköterskor 

som kommer att styra programmen och konferensen, gör att utvärderingen av vPointHD och 

PVX för en annan inriktning.  

De sjuksköterskor som ska använda programmen kommer snabbt att bli vana att hantera det 

och läkare som eventuellt vill köra programmet på egen hand får själva se till att lära sig. 

Båda systemen kräver, i enlighet med hur H.323 är uppbyggd en hårdvaruväxel, kallad 

MCU[14], för att kunna hantera flerpartskonferenser. En fördel med en H.323-lösning är att 

de inblandade enheterna får möjlighet att själva välja om de vill köra en mjukvarukonferens 
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via PC eller använda befintlig integrerad videokonferensutrustning, vanligen av märket 

Tandberg. Därför flyttas fokus i utvärderingen till licensieringen. PVX har ett fast antal 

installationer, dvs. att varje installation måste aktiveras. Vcon vPointHD har däremot fritt 

antal installationer, det krävs ingen licens för att köra tvåpartskonferens. Det som däremot 

krävs är en hårdvarunyckel i form av en USB-nyckel för att köra flerpartskonferens. 

Projektledningen bedömer att licensieringen ger Vcon vPointHD en fördel. Vcon kan 

installeras i ett godtyckligt antal mötesrum och sedan kan det rum som för tillfället är ledigt 

utnyttjas. 

 

5. Redovisning inför Barnterapigruppen 

 

Den sjunde september 2004 är det dags att redovisa arbetet såhär långt inför gruppen vid dess 

möte i Stockholm. Samtliga fyra system redovisas för gruppen. Projektledningens slutsatser 

tillsammans med erfarenheterna från testdeltagarna ger att gruppen beslutar sig för att köpa in 

ett antal licenser för Vcon vPointHD, samt jobba för att i en skrivelse till samtliga inblandade 

landsting öppna upp portar för videokonferens för gruppen. Detta ses inte som något större 

problem, enligt mötesdeltagare med stor erfarenhet av landstingssammarbeten. Det finns 

enligt uppgift goda exempel på andra projekt som utnyttjar videokonferens för samarbete 

mellan olika landsting. Vad som däremot bedöms som ett stort problem är 

applikationsdelningen. Där handlar det plötsligt om att introducera ett helt nytt typ av system 

med nya portar osv. Beslutet från gruppen blir att så snart som möjligt komma igång med ett 

skarpt möte. Till en början vill gruppen låta applikationsdelningen, i rapportskrivarens regi, 

ligga kvar på Institutionen för Datavetenskaps servrar, men köra med avidentifierad 

patientdata. Även om avidentifiering är ett omfattande manuellt arbete, som bara vissa får 

utföra, bedöms potentialen med dessa möten så stor att det anses värt kostnaden för 

avidentifieringen. För att vara säker på att det ska gå att genomföra de första skarpa ronderna 

så snart som möjligt får projektledningen ett uppdrag att upphandla en extern MCU för 

konferens utanför SJUNET. Detta om något landsting inte godkänner projektets önskan om 

sammankoppling av nät. 

Gällande applikationsdelningen framkommer det också vid mötet att Citrix Metaframe[15], 

som är en programvara för tunna klienter, som bland annat Västerbottens Läns Landsting 

använder, i sina senaste versioner ska ha stöd för applikationsdelning. Projektledningen gör 
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bedömningen att detta skulle kunna öppna upp en enklare väg för att hålla även 

applikationsdelningen inom SJUNET. 

 

6. Justerat uppdrag av Barnterapigruppen 

 

• Bistå samtliga inblandade enheter vid installation och testkörning av vPointHD 

• Bistå samtliga inblandade enheter vid inköp av vPointHD 

• Samordna IP adresser vid inledande testkörning med tekniker samt vid första skarpa 

körningen 

• Att vid behov bistå projektledningen vid upphandling av extern MCU 

• Att utvärdera möjligheten och prestandan med applikationsdelning av target- och 

dosplaneringsprogramvara via Citrix Metaframe 

 

Ett informellt önskemål är att dokumentera de samlade erfarenheterna på ett sätt som kan 

komma andra likande projekt till godo. Gruppen utgår ifrån att andra likande 

samarbetsgrupper har motsvarande behov som Barnterapigruppen. Resultatet av den 

sammanställningen är bifogat som bilaga 2. 

 

7. Citrix Metaframe - testkörning 

 

Även om det rent formellt inte ingått i uppdraget från börjad har Citrix Metaframe funnits 

med som ett informellt alternativ för hantering av applikationsdelning redan tidigt i projektet. 

Anledningarna till att Citrix Metaframe setts som ett sidospår är i princip två: 

• Applikationsdelningen har varit en funktion under utveckling inte marknadsförts av 

företaget. Projektledningen har dock haft indikationer om att en mer officiell lansering 

av funktionen var planerad. Tidskravet gjorde dock att fokus lades på tillgängliga 

produkter. I bilaga 2 – Preliminär systembeskrivning för distribuerat strålningsarbete – 

omnämns därför Citrix som ett alternativ likvärdigt med övriga utan någon djupare 

behandling i övriga dokument.  

• Praktiska och taktiska frågor kring licensieringen gjorde också att projektledningen 

valde att ha Citrix Metaframe utanför det huvudsakliga uppdraget. Citrix Metaframe 
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var då, och är idag, en kraftfull men dyrbar lösning. Att köpa in licenser enbart för 

barncancergruppen var uteslutet rent budgetmässigt utan hoppet ställdes till att det 

skulle gå att göra någon form av utökning av t.ex. Västerbottens Landstings licenser. 

Detta var inte garanterat att lyckas med avseende på befintliga licensavtal och 

upphandlingsregler. Dessutom krävdes att det skulle gå att hitta en budgetmodell som 

passade samtliga inblandade landsting. Projektledningen såg allt detta till trots att 

Citrix, som redan då var ett väletablerat grundsystem i ett flertal av de inblandade 

landstingen, kunde erbjuda den enklaste vägen att koppla ihop barnterapigruppen. 

 

Kronologin i de bifogade produktionsdokumenten och den övergripande beskrivningen av 

examensarbetet kan på grund av ovanstående punkter tyckas lite osammanhängande. Detta 

gäller främst, men inte enbart utvärderingen och testningen av Citrix Metaframe. Även om ett 

20-tal timmar lades ner på denna fas går den att beskriva relativt kortfattat. När det formellt 

beslutats att barncancergruppen ville ha en särskild utvärdering av Citrix Metaframe ordnades 

utvärderingslicenser fram för installation hos Institutionen för Datavetenskap. Att installera 

operativsystem och Citrix Metaframe, konfigurera detta för applikationsdelning. Installera 

virtuell maskin för körning av Focal View och testköra allt tog trettio timmar i anspråk. Det 

preliminära utlåtandet var att lösningen var fullt fungerande i en öppen nätverksmiljö. 

Samtidigt som grundarbetet med Citrix var färdigt nåddes projektledningen av beskedet att 

Västerbottens Landsting sagt ja till att vara värd för Barnterapigruppens system och att 

licenser som även omfattade applikationsdelningsfunktionerna i Citrix fanns att tillgå.  

 

8. Inledande möten och fortsatt användning 

 

Det första mötet med behandlande läkare på plats hölls den 20:e september 2005. Detta sker 

efter en tids testande mellan olika sjukhus. Uppdraget har under en längre tid mest handlat om 

tekniskt bistånd vid tester och liknande samt att delta i arbetet med en artikel för publikation i 

en vetenskaplig tidskrift [9].  

 

Tekniken ligger nu helt inom SJUNET. Videoöverföringen sker med hjälp av H.323 via 

SJUNETs MCU i Örebro. Applikationsdelningen sker med hjälp av Citrix Metaframe, baserat 

på servar i Umeå, via SJUNET ut till de deltagande platserna. Utrustningen är varierande. 

Vissa landsting har byggt upp dedikerade rondrum liknande det i Umeå, andra bokar 
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befintliga videomötesrum och en läkare deltar från en enklare arbetsstation med hjälp av 

vPoint HD och en lokal Citrixklient. En stor del av de läkare som behandlar barn med cancer 

ges nu möjlighet att se vad syftet med projektet är och hur det fungerar i praktiken. Tekniken 

fungerar väl under demonstrationen. 

Det första skarpa mötet hålls fredagen den 18:e november 2005. Läkare från Umeå, Göteborg, 

Lund och Linköping deltar. Två patienter avhandlas prestandan på mötet bedöms som god 

och det praktiska handhavandet gick över förväntan. 

Det andra skarpa mötet hålls den 2:a december 2005 och detta möte faller inte lika väl ut. Det 

blir problem med både ljud och applikationsdelning. Några dagars intensiv felsökning med 

hjälp av tekniker vid flera olika landsting identifierar två separata problem. Det ena är 

problem med landstingens gemensamma MCU i Örebro och det andra visar sig vara ett 

kapacitetsproblem i SJUNETs koppling gentemot region Skåne. Rapportskrivaren överlämnar 

en sammanställning av misstänkta orsaker till projektledaren för vidarebefordran till ansvariga 

inom SJUNET då problemen kan härledas dit. Det är helt medvetet den sammanställningen 

inte bifogas rapporten då den innehåller en mängd personnamn och kontaktuppgifter som 

rapportskrivaren inte har medgivande att hantera fritt. 

 

Från start fortsätter sedan systemet att användas regelbundet, varannan fredag med undantag 

för semester. Rapportskrivaren bistår med viss teknisk assistans men fasar ut sig själv ur 

projektet under slutet av 2007.  

 

9. Krav och kravuppfyllnad 

 

De ursprungskrav som gavs vid examensarbetets början var följande: 

• Att skapa förutsättningar för gemensamma ronder för specialisttjänstgörande personal som 

arbetar med strålbehandling av barn – Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren 

• Att med utgångspunkt från de erfarenheter som fanns från Joint-Center[11] projektet 

mellan Umeå och Sundsvall skapa liknande möjligheter på en nationell nivå, i klartext sju 

universitetssjukhus samt eventuellt någon stödklinik – Detta anses uppfyllt av 

rapportskrivaren 

• Att utreda förutsättningarna att köra projektet inom SJUNET där infrastrukturen är IP 

och/eller ISDN – Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren 
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• Att utreda möjligheterna att använda den befintliga utrustningen på respektive sjukhus – 

Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren 

• Att föreslå lämplig hårdvara i det fall befintlig utrustning inte visar sig passande – Detta 

har skett i de fall lokala tekniker inte kunnat bistå 

• Att välja ut möjliga programvaror för att kunna applikationsdela dosplanerings- och 

targetprogram – Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren 

• Att utforma utförliga instruktioner för installation och testkörning av respektive mjukvara 

för distribution till respektive testplats i de fall tillverkaren inte tillhandahåller godtagbara 

instruktioner – Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren i form av bilaga 3 

• Att förevisa ett urval av system för Barnradioterapigruppen vid något av deras möten. – 

Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren 

• Att se till att så mycket som möjligt av mjukvaran fungerar på medicinskt klassade 

operativsystem. (Vid tidpunkten främst 2000 server, Windows NT Server, Windows NT4 

och Windows XP) – Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren 

• Att på grund av tidsbristen använda kommersiella produkter – Detta anses uppfyllt av 

rapportskrivaren 

 

I efterhand tillkomna krav: 

 

 
• Bistå samtliga inblandade enheter vid installation och testkörning av vPointHD – Detta 

har skett i det fall lokala tekniker inte kunnat bistå 

• Bistå samtliga inblandade enheter vid inköp av vPointHD – Detta anses uppfyllt av 

rapportskrivaren 

• Samordna IP adresser vid inledande testkörning med tekniker samt vid första skarpa 

körningen – Detta anses uppfyllt av rapportskrivaren 

• Att vid behov bistå projektledningen vid upphandling av extern MCU – Detta behov 

uppstod ej 

• Att utvärdera möjligheten och prestandan med applikationsdelning av target- och 

dosplaneringsprogramvara via Citrix Metaframe – Detta anses uppfyllt av 

rapportskrivaren 
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Allt detta tillsammans med det faktum att systemet används i skarp drift under ett större antal 

år gör att rapportskrivaren hävdar att examensarbetet utförts i enlighet med de krav som ställts 

av uppdragsgivaren. Det informella kravet att bistå vid skrivandet av en artikel för 

vetenskaplig publikation anses uppfyllt i och med publikation av artikeln Barnradioterapi på 

distans med rapportförfattaren [9]. 

 
 
 

Slutsats och diskussion 
 

I enlighet med förhoppningarna hos Barnterapigruppen visade det sig fungera utmärkt att 

hålla gemensamma ronder med hjälp av distansöverbryggande teknik [16]. I de intervjustudier 

som låg till grunden för artikeln Barnradioterapi på distans [9] framkom det att den nya 

plattformen fyllde en mycket saknad funktion i barnonkologernas vardag. Nu fanns en 

regelbunden möjlighet att ta upp svåra eller ovanliga fall till diskussion med ett antal kollegor. 

Möjligheterna att se sig själv som del av en större grupp ökade också. Någon gruppen fäste 

stor vikt vid var att det nya arbetssättet skulle öka kvalitéten på specialistutbildningen av nya 

barnonkologer. En rond varannan vecka var förhoppningen och det visade sig sedan ha varit 

ett mycket rimligt satt mål då det var den nivå gruppen landade på efter första årets 

användning, med undantag av semesterperioder. Under senare år har distribuerade ronder med 

distansöverbryggande teknik tagits upp som en del av Regionalt Cancercentrum Norrs 

regionala strategi för Patientfokus[16] med syfte att öka jämlikheten i behandlingen för alla 

typer av patienter från olika delar av landet och öka patientsäkerheten. I praktiken ansågs 

examensarbetet som avslutat i barnterapigruppens ögon den 31/12 2006. Då låg driftsansvaret 

hos landstingets It-tekniker i Umeå, hos SJUNET samt ute på de lokala behandlingsenheterna. 

Rapportskrivaren valde ändå att följa arbetet fram till 31/12 2007 för att försäkra sig om att 

allt fortlöpte enligt plan. Inga driftsproblem uppstod under denna tid utan det arbete som 

utfördes var mer av rådgivande karaktär 

 

Även om detta examensarbete inte kom att handa om programvaruutveckling kändes det som 

ett enormt givande arbete att hålla på med. Många av mina perspektiv kom att förändras 

framförallt gällande kostnader; när läkarna i barnterapigruppen talade om vad läkarna var 

beredda att lägga arbetstid och inte på utifrån att deras arbetstid var dyrbar trodde jag dom 

talade om kostnad i pengar. Det visade sig inte vara fallet, det dom menar krasst att den 
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arbetstid dom kunde undvika att lägga på att hålla på med, om än enkla, konferenssystem 

istället kunde läggas på att rädda sjuka barn från att dö! Den insikten var lite av ett 

uppvaknande. Jag tyckte att det var lite frustrerande att system som jag själv ansåg, med 

dåtidens mått, vara enkla att hantera och som jag dessutom lade ner viss möda på att förevisa 

på ett pedagogiskt sätt, lite smått avfärdades från hantering av läkarna. Det visade sig senare 

ha mycket väl genomtänkta grunder. Om en läkare som för tillfället inte jobbar direkt med 

patient vill delta i en rond, kan det vara lämpligt att låta den läkaren själv koppla upp sig 

utifrån en enklare instruktion. Ska däremot ett rondrum från en behandlingsavdelning delta är 

det däremot högst motiverat att låta en sköterska få hanteringen som en del av sina 

arbetsuppgifter, och ge sköterskan den utbildning som krävs för att sköta och koppla upp 

systemet än att låta ett antal patienbehandlande läkare vänta, om än bara några minuter, på en 

uppkoppling, oavsett om det krånglar eller inte.  

En annan lärdom är att det formella uppdraget ibland kan få stå tillbaka för det 

projektledningen hoppas ska bli den nya formella uppdraget. I detta fall fanns det många 

aspekter som var avhängiga olika politiska beslut. Av en mängd skäl fanns det fog att hålla 

det formella uppdraget som ett ”worst-case”-uppdrag medan mitt arbete i praktiken i stora 

delar var förberedande för det man hoppades skulle kunna bli det slutliga resultatet. I detta fall 

ett system helt inom SJUNET till stora delar byggt på befintlig teknik. Det betyder inte alls att 

något arbete var förgäves, utan mer som att delar av arbetet gällde att få fram så kallade 

”proof-of-concept” som kunde ge tyngd åt gruppens önskemål att få igenom de 

landstingspolitiska beslut som skulle krävas.  

Över huvud taget var det en nyttig lärdom att arbete inom det medicinska området, jag har fått 

många nyttiga lärdomar som t.ex. att det inte alltid är den bästa mjukvaran som är det som 

behövs utan den bästa som går snabbt att få igång i den miljö den ska användas i. Efter att fritt 

ha arbetat inom SUNET utan några egentliga restriktioner kom det lite som en överraskning, 

om än positiv ur patientsekretess hänseende, vilken otroligt sluten miljö som sjukvården 

arbetade inom. Det gav en helt annan utmaning i arbetet med kommunikation. 
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Bilaga 1 

 
Kravspecifikation Distansarbetssystem med videokonferensmöjlighet för Barnradioterapi 

 
Det som efterfrågas är ett system för kommunikation över IP-baserat nätverk. Det centrala är 
möjlighet att över nätverk från ett antal geografiskt skiljda platser dela datorbaserade 
applikationer för bl.a. targetbestämning och dosplanering. Systemet ska även innefatta någon 
form av videokonferensmöjlighet som även detta nyttjar IP-baserat nätverk. 
 
Systemet ska ha ett väl avgränsat gränssnitt för trafiken. Det vill säga att det ska gå att styra 
och förutse vilka portar som kommer att trafikeras så att smidig konfigurering av brandväggar 
medges. Systemet måste även medge möjlighet till kryptering av all trafik som eventuellt går 
utanför SJUNET (Carelink) då distansarbetet kommer att ske med icke avidentifierade 
patientdata. Systemet måste klara av minst sex stycken samtidigt deltagande platser på olika 
orter inom landet och ska dessutom redan från början ha möjlighet att klara av viss tillökning. 
Konferenserna kommer inledningsvis att ske från bestämda platser men det är fördelaktigt om 
det finns möjlighet att ta in tillfälliga deltagare från andra platser. Systemet ska därför erbjuda 
viss skalbarhet då begränsad utökning av systemet inte ska innebära att någon av ingående 
delar måste bytas ut.  
 
Då det är viktigt att samtliga deltagande platser hinner med i vad som sker under konferensen 
måste videokonferensen hålla rimlig kvalité framför allt när det gäller ljudet, utan större 
förskjutningar i tid osv. Kvalitén på applikationsdelningen måste vara mycket hög då alla 
orter ska ges samma möjlighet att gå in och föreslå förändringar av targetmängder, dosplaner 
samt att de delade skiktröntgenbilderna måste gå att urskilja med tydlighet. 
För att klargöra: Applikationsdelningen är, tillsammans med ljudet, den viktigaste delen i 
systemet. Kvalitén på videoöverföringen är i sammanhanget av underordnad betydelse om än 
inte oviktig. 
 
Systemet behöver inte vara enhetligt i den meningen att videokonferensapplikationerna inte 
behöver vara fullständigt integrerade med applikationsdelningsprogramvaran. 
Användargränssnittet för respektive videokonferens och applikationsdelningsprogram bör 
dock vara enkelt och uppkoppling av en samarbetssession skall vara smidig och i slutänden 
göras med hjälp av kortfattade instruktioner. De programvaror som kommer att delas ut med 
hjälp av systemet, för t.ex. targetbestämning, kommer dock att kräva speciell 
handhavandeutbildning och sköts därför av speciellt utbildade sköterskor och läkare. 
Tänkbara platser för placering av konferensutrustning är i första hand enskilda arbetsrum men 
även ute på respektive sjukhusavdelning eller som komplement i befintliga 
videokonferensrum där sådana finnes. 
 
 
 
Mats Johansson 
matsj@cs.umu.se 
Institutionen för datavetenskap – Umeå universitet 
2004-05-11 
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Bilaga 2 
 
Preliminär systembeskrivning för distribuerat strålbehandlingsarbete 
 
Author: Mats Johansson 

Email: matsj@cs.umu.se 

 
Introduktion 
 
En första beskrivning av ett system för distribuerad targetbestämning för strålbehandling av 
barn. Systemet ska tillåta barncancerterapeuter att från sex olika sjukhus spridda över Sverige 
gemensamt utföra targetbestämning i realtid via ett applikationsdelningssystem. Som 
komplement till applikationsdelningen innehåller även systemet en fristående del för 
videokonferens. Detta för att försöka återskapa förfarandet vid ett vanligt möte. All 
kommunikation i systemet sker via IP. 
  
Teknisk översikt: 
 
Systemet utgörs av persondatorer utställda på arbetsplatser, möjligen också i konferensrum, 
samt ett antal servrar vars geografiska placering tillsvidare är i Umeå. Systemet 
kommunicerar via IP och detta sker till en början över Internet men all kommunikation 
kommer senare att införlivas i SJUNET (Carelink)[1]. Varje geografisk plats kommer 
fortsättningsvis att betecknas som en nod. En nod är en del av konferenssystemet som utgörs 
av en eller flera datorer med konferens och applikationsdelningsprogramvara samt tillhörande 
ljud- och bildutrustning. 
 
Beskrivning av programvaror: 
 
Konferensprogramvara: 
 
Inledningsvis kommer konferens att ske via programvaran Confero[2] som uteslutande 
använder IP för överföring av ljud och bild. Det går att använda Confero tillsammans med 
både enkla USB-webkameror men även tillsammans med kraftigare analoga kameror. 
Förutsättningen för analoga videokameror är att videoströmmen skapas av ett Matrox Meteor 
II grabberkort. Påpekas bör att det rör sig om två olika versioner av programvaran som 
hanterar USB (Video for Windows) och analog framegrabbing (enbart via videokortet Matrox 
Meteor II[3]). De två varianterna av Confero skiljer sig enbart åt på det rent tekniskt. Det finns 
ingen skillnad i gränssnitt eller handhavande. Fler programvaror, exempelvis Marratech, 
kommer att testas och beskrivas.  
 
Troligen blir webkameror det medium som inledningsvis används för bildupptagning. Detta 
då den inledande placeringen av utrustningen kommer att bli i arbetsrum osv. Nyttjande av 
kraftigare kameror blir inte nödvändigt om färre än tre personer deltar från en nod. 
 
Applikationsdelningsprogramvaror: 
 
Integrerat i Confero finns en programvara för applikationsdelning, VNC, som ursprungligen 
är en gratis programvara som tillåter ett antal datorer att samtidigt dela på en och samma 
applikation. VNC har den stora fördelen att den kan dela ut valfri programvara utan att några 
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särskilda förberedelser krävs. Enda förutsättningen är att programvaran finns installerad på 
den dator som agerar server. Nackdelen med VNC är att den tycks kräva relativt hög 
bandbredd och har vid inledande försök över en 10 Mbit uppkoppling inte fungerat 
tillfredsställande i samband med applikationsdelning av programvara för targetbestämning. 
Förutom låg uppdateringsfrekvens har precisionen hos den utdelade muspekaren varit mycket 
dålig. 
 
En annan programvara för applikationsdelning som testats på samma sätt är Citrix 
Metaframe[4] som visat sig fungera utmärkt över samma uppkoppling. Citrix levererar en 
lösning som synbart är betydligt mer kraftfull men som till skillnad från VNC inte är gratis. 
Det är inte lika enkelt att dela ut en ny programvara i Citrix Metaframe som i VNC. Citrix 
kräver inställningar för varje enskilt program. Sett i ett längre perspektiv behöver det inte vara 
någon nackdel för Citrix då ett begränsat antal program ska delas ut och eventuellt nya 
program därför kan installeras av systemadministratörer. Då VNC är fritt tillgängligt kvarstår 
ändå möjligheten att snabbt dela ut ett program om speciella behov uppstår. 
 
 
 
Systemöversikt: 
 
 
 

 
 
Figur 1.1 En översiktsbild med tre klienter och två servrar.  
 

Applikation/Konferens Klient 
 

Confero/Marratech 
Citrix/VNC 

Applikation/Konferens Klient 
 

Confero/Marratech 
Citrix/VNC 

Applikation server 
 

Delar ut target-
programvaror 

via 
Citrix, VNC 

Konferens server 
 

Styr videokonferens via 
 

Confero, Marratech 

Applikation/Konferens Klient 
 

Confero/Marratech 
Citrix/VNC 

Klienter 

Servrar 

Video/Ljud 
 Applikation                    



 22 

I princip skulle det vara möjligt att låta en server agera både Applikationsserver och 
Konferensserver. Problemet som uppstår är att det blir väldigt hög belastning på 
nätverksinterfacet och därför även hög belastning på PCI-bussen. Det effektivaste blir då att 
dela upp systemet på två servers där den ena precis som i figur 1.1 agerar server för 
applikationsdelningen och den andra servern för Konferensen. Tilläggas bör att 
Konferensserverrollen är mycket mindre CPU och minneskrävande än att hantera 
applikationsdelningen. Detta då Applikationen både körs och delas via sin server och 
Konferensservern i princip bara duplicerar nätverkspaket vilket inte kräver mer än hög 
bandbreddskapacitet, minst 100Mbit (IEEE 802.3u) men gärna 1Gbit (IEEE 802.3z) [5]. 
 
Säkerhet 
 
Gränsyta mot nätverk: 
 
Vid konferens mellan fler än två parter använder Confero alltid en server. Detta förenklar 
brandväggskonfigurationen en hel del då varje deltagare enbart behöver konfigurera sina 
brandväggar att tillåta kommunikation med serverns IP-nummer. 
 
Confero har följande portkonfiguration som standard. Dom exakta portnumren går att ställa 
om men det totala antalet portar blir ändå detsamma. Det är dock inte nödvändigt att öppna 
samtliga portar om inte all funktionalitet i Confero kommer att utnyttjas. Som hos det flesta 
andra program är detta dom portar som Confero lyssnar efter inkommande trafik på. Det är 
upp till varje enskilt datorsystem att avgöra vilka portar som Confero ska kunna sända på 
beroende på vad som finns ledigt för tillfället. 
 
Port Protokoll Syfte 
 
5566  UDP video  RTP (Real time Transfer Protocol) 
5567  UDP video  RTCP (Real time Transfer Control Protocol) 
5568  UDP ljud  RTP 
5569  UDP ljud  RTCP 
 
3399  TCP Fjärrstyrning för avancerade kameror (ex. Sony EVI-D100P) 
4444  TCP Kontrolltrafik för Mediaserver 
5060  TCP SIP möteshanteringstrafik mellan reflex  
12000  TCP Textmeddelanden 
 
Den essentiella trafiken sker via UDP[6] protokollet. Genom de fyra portarna 5566-5569. De 
är här som ljud och bild överförs enligt en standard som kallas RTP[7]. Dessutom trafikeras 
dessa portar av RTCP-paket[8] som innehåller kontrollinformation för ljud- och bildströmmar. 
Ingår brandväggar i nätverksmiljön så räcker det att öppna portserien 5566-5569 för UDP-
trafik hos både klient och server så kommer både ljud och bild att överföras mellan klient och 
server. Vid direktkonferens mellan två klienter nyttjas samma portar, så i dessa fall blir det 
ingen skillnad.  
 
De övriga fyra portarna utnyttjas för funktioner som inte är direkt nödvändiga i det system 
som beskrivs för distribuerat strålbehandlingsarbete. Funktionerna kan ändå förtjäna att 
redovisas. 
 
Fjärrstyrningen för avancerade kameror ger deltagare möjligheten att justera bilden hos andra 
deltagare i en konferens. Motorstyrda kameror av modellerna Sony EVI-D 30/31 samt EVI-
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D100P tillåter både zoomning och panorering via gränssnittet i Confero. Detta sker via port 
3399. 
 
För att spela upp videopresentationer och liknade i konferensmiljön går det att ansluta sig till 
en videoserver. En videoserver för Confero fungerar på samma sätt som Reflektorservern. Det 
vill säga att den duplicerar en inkommande källa, i detta fall från en hårddisk, till flera 
utgående källor.  
 
SIP, eller Session Initiation Protocoll[9], är ett protokoll speciellt utformat för att bjuda in till 
Internetkonferenser, telefonmöten, hålla reda på vart en person finns tillgänglig samt skicka 
meddelanden. Via SIP går det att markera för personer att ett möte, videomöte eller 
telefonmöte, önskas och dessa kan då svara genom att koppla upp sig. Vidare kan olika typer 
av textmeddelanden skickas via SIP. Dessa meddelanden kommer att sändas till det 
lämpligaste mediet där mottagaren väljer att göra sig tillgänglig. Detta kan vara via 
mobiltelefon, e-post eller annan typ av meddelandeservice. Då SIP medger flexibilitet mellan 
medier och platser är det knappas ovidkommande i något system för distribuerat arbete. 
Den sista funktionen av dessa fyra är textmeddelanden. Varje Conferoklient har inbyggda 
funktioner för att skicka textmeddelanden mellan en eller flera mottagarklienter under en 
konferens. 
 
Marratech har inte gränssnittet lika starkt specificerat. Den normala inställningen för 
Marratechservern är att trafiken, av typen UDP, läggs ut någonstans i portbandet 52000 till 
52999. För uppkoppling mot servern krävs att systemet tillåts göra en uppkoppling via HTTP, 
port 80, eller HTTPS, port 443. Det saknas för tillfället information om hur antalet portar 
korrelerar mot antalet användare. I servern finns inställningsmöjligheter för vilka portar och 
hur många portar som får användas. Dessa läggs dock alltid i serieföljd, ex 52001–52299 Med 
tanke på att varje deltagare sänder ut en videoström och en audioström är en rimlig 
uppskattning att systemet kräver två portar per deltagare. Alltså bör i en konferens med tio 
deltagare minst 20 portar utnyttjas. Detta är alltså en uppskattning och ännu inte underbyggt 
av fakta. Precis som för Confero kommer Marratech bara att kunna utnyttja de portar som för 
tillfället är lediga i respektive system för utsändning av data. 
 
Citrix Metaframe med Conferencing manager utnyttjar endast en port vid körning. Vid 
okrypterad konferens nyttjas port 1494 och vid krypterad konferens, via krypterad SSL-
uppkoppling[10], nyttjas port 443 dvs. samma port som exempelvis HTTPS-trafik[11], secure 
HTTP, använder. 
 
 
Kryptering: 
 
Confero har inga inbyggda möjligheter till kryptering av konferenssessioner. Däremot finns 
det enligt uppgift från programvarans tillverkare goda möjligheter att nyttja externkryptering. 
Det har testats under programmets utveckling. Till exempel så har IP Security Protocol[12], 
som är protokoll för att skapa säkra anslutningar mellan datorer, testats med framgång och ska 
inte ha någon nämnvärd påverkan på programmets prestanda. Den något krångliga 
beteckningen IP-security förkortas ofta till IP-sec i dokument och liknade och kommer vidare 
att benämnas så även i detta dokument. IP-sec kan användas för att antingen skapa två olika 
typer av krypterade anslutningar. Den enklare krypterar bara innehållet, nyttolasten, i 
nätverkspaketen och den lite mer avancerade krypterar allt utom mottagaradressen. Den 
senare varianten av uppkoppling via IP-security kallas ofta för en tunnel. I princip skapar 
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uppkopplingen en tunnel mellan respektive klient och servern där det utåt bara går att veta att 
det existerar en uppkoppling där en viss mängd trafik passerar. All information om vilken typ 
av trafik det är och liknande är dolt i tunneln, det vill säga att den är krypterad. Den här 
metoden kräver inte att portkonfigurationen hos Confero eller i eventuella brandväggar 
behöver ändras vid krypterad körning. Istället kommer all trafik mellan klient och server att 
vara krypterad. 
 
Marratech använder SSL för inloggning av användare i servern, eller portalen som Marratech 
benämner den, SSL beskrivs närmare i samband med Citrixsystemets säkerhet. Konferensen 
går att kryptera i sin helhet, dvs. ljud, bild, textmeddelanden med mera, med hjälp av två olika 
krypteringsstandarder, DES eller Blowfish[13].   
 
I de fall VNC kan komma att användas blir lösningen att på samma sätt som för Confero 
skapa en anslutning via IP-sec. Enda skillnaden blir att en separat anslutning görs mot 
applikationsservern.  
 
Citrix utnyttjar alltså SSL, det vill säga Secure Socket Layer för att skapa en säker anslutning 
som sedan krypteras. I stora drag är det samma princip som när en tunnel skapas via IP-sec. 
De två teknikerna har dock olika ursprung. SSL tillåter verifikation av servern via en tredje, 
betrodd, part kallad Certificate authority (CA) som utfärdar ett certifikat på kientens identitet. 
På samma sätt utfärdar CA ett certifikat så servern kan säkra identiteten hos klienten. Allt 
bygger naturligtvis på att båda parter hyser tillit till den som utfärdar certifikatet. Efter detta 
förfarande skapas en uppkoppling som kräver att all trafik mellan server och klient krypteras. 
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Bilaga 3 
 
Installationsanvisning för programvara till barncancerprojekt 
 
 
Programmet som kommer att användas heter Confero och är utvecklat för att stödja 
distanssamarbete för arbetsgrupper uppdelade på mellan två och tio platser. Programvaran är 
lättinstallerad och det enda manuella arbete som fodras gäller programmets licens som är i 
form av en fil. 
 
En version av Confero med tillhörande licens kommer att bifogas detta dokument. 
 
Installationen består av tre huvudsteg: 
 

1. Installation av programvaran Confero 
2. Installation av licensfil 
3. Insamling av uppgifter inför installation av nyare versioner av Confero 

 
Under sektionen installation finns även ett viktigt påpekande ang. ominstallation av Confero 
 
Systemkrav 
 
För att använda Confero krävs följande: 
 
En persondator med Windows 2000 eller XP installerat. Bärbar eller stationär spelar mindre 
roll bara datorn inte är alltför gammal, säg max två år, så kommer den att vara tillräckligt 
kraftfull. 
 
Till detta kommer ett headset, det vill säga hörlurar med mikrofon, samt en webkamera.  
 
 
1. Installation 
 
För att installera programmet startas filen confero-vfw-2.26.exe 
 
Installationsförfarandet som följer är mycket rättframt. Det bör inte finnas någon anledning att 
behöva göra annat än trycka ”next” i alla dialogrutor som följer. En genomgång av 
dialogrutornas betydelse följer dock 
 
Den första dialogrutan gör om Confero ska installeras eller ej. Här är det bara att svara ja. 
Detta startar installationsguiden som man aktiverar genom att trycka ”next” 
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Därefter följer en ny dialogruta avseende var på hårddisken programmet ska installeras, här 
räcker det att trycka ”next” då det sällan finns anledning att byta destination för installationen. 
 
 

 

 
 
 

Den tredje dialogrutan gäller under vilket namn Confero kommer att återfinnas i startmenyn.  
Här finns mycket sällan anledning att ändra något.  
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Den fjärde dialogrutan frågar bara om en Confero-ikon önskas på skrivbordet. Enklast är att 
bara trycka ”next” igen så kommer det att dyka upp en start-ikon för Confero direkt på 
skrivbordet i Windows. 
 

 
 

Nu kommer den femte och sista dialogrutan som kort summerar de svar som givits i de 
tidigare rutorna. Knappen ”Install” startar installationen som tar ung. 30 sekunder.  
 

 
 
När installationen är avslutad dyker följande ruta upp där det smidigaste är att trycka bort den 
gröna bocken ur rutan innan installationsprogrammet stängs med knappen ”Finish” 
 

 
 

 
 
Det sista momentet i installationen är en omstart av datorn. 
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Confero är nu installerat och klart. Om inte det alternativet valts bort så kommer följande ikon 
att kunna ses på skrivbordet.  

 
 
Längs nere i menyraden i Windows kommer det också att dyka upp en liten symbol. För den 
som inte valde att få en skrivbordsikon kommer detta att vara tecknet på en lyckad 
installation. 
 

 
 
 
Vid en eventuell ominstallation av Confero är det viktigt att Confero är helt avstängt. Detta 
åstadkoms genom en högerklickning på den lilla blomformade ikonen. Välj ”exit” och 
Confero kommer att bli helt avstängt. 
 

 
 
 I övrigt sker ominstallationen helt enligt samma förfarande som en installation. Om inte den 
nya versionen av Confero åtföljs av en licensfil så krävs ingen ominstallation av licensen 
under förutsättning att den gamla inte blivit manuellt borttagen. Följer det med en ny licensfil 
sker installationen helt enkelt genom att den gamla licensfilen kopieras över. 
 
 
 
2. Licensfilen 
 
Tillsammans med Confero är en fil med namnen ”license” bifogad. Det är licensen som 
tillåter Confero att startas. Filen ska kopieras till följande plats om inga ändringar av 
installationsdestinationen gjordes under installationen. 
 
c:/program files/confero/info 
 
 
 
3. Framtida versioner av Confero 
 
Den version som bifogats är inte den senaste upplagan av Confero. Anledningen till detta är 
att de nyare kräver lite mer arbete med licenserna vilket kommer att framgå här. För att snabbt 
komma igång med programvaran så skickas den äldre versionen därför ut. 
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För att kunna installera dom senaste versionerna av Confero på en viss dator behövs uppgifter 
om just den datorns MAC-adress.  För att smidigt koppla upp datorer mot varandra inom 
projektet är det också en fördel att ha uppgifter om datorns IP-nummer.  
 
Arbetet med att ta reda på dessa uppgifter är mycket enkelt och exakt vilken version av 
Windows som används gör inte någon stor skillnad. 
 
Steg ett: Klicka på ”kör” eller ”run”  (beroende på språkversion) under startmenyn. 
 

 
 

Detta leder till att följande dialogruta dyker upp. I den skrivs ”cmd”. Tryck sedan på ”OK” 
 

 
 
 
I det nya svarta fönster som dyker upp skrivs ”ipconfig /all” följt av ett tryck på retur 
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Det slutliga resultatet av detta blir att en mängd uppgifter matas ut. De intressanta hittas under 
posterna ”Physical Address” och ”IP Adress”, där Physical Address motsvarar den aktuella 
datorns MAC-adress. 
 

 
 
 
MAC-adressen är alltså viktig för kommande licenser. IP-adressen är mer praktisk att veta 
inför konferenskörningar. 
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Bilaga 4 
 

 
Testning av konferenssystem 
 
Alkit Confero 
 
Den 1 september 2004 gjordes en testkörning av Confero mellan Umeå, Linköping och Lund. 
Testen skedde via Internet och dom tre orter som deltog var dom som hade tillgång till en 
Internetuppkoppling vid sidan av dom vanliga SJUNET-anslutningarna. Målet var att få med 
så många som möjligt av universitetssjukhusen. Anledningen till att testet skedde utanför 
SJUNET var att problemen med att öppna upp SJUNETs brandväggar mellan sjukhusen bara 
för en testkörning skulle bli för stora.  
 
Vid testkörningen skedde ingen formell loggning av den trafik som orsakades, alla utlåtanden 
är subjektiva och bygger på jämförelser med deltagarnas tidigare erfarenheter. Prestanda 
beskrivs enbart utifrån hur det upplevdes vid testtillfället Det viktigaste i just detta 
sammanhang är deltagarnas, dom framtida användarnas, upplevelse av systemet i fråga om 
hur lätthanterligt och överskådligt dom finner det. 
 
Systemet 
 
Alkit Confero är ett server-klient baserat konferenssystem, delvis utvecklat vid Luleå tekniska 
universitet, där en server krävs för konferenser med fler än två deltagande klientprogram. Just 
i detta fall var servern placerad på Datavetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och 
uppkopplad till Internet via ett av SUNET:s gigabituttag. Vid testningen användes tre normala 
arbetsstationer med Windows 2000 och XP på de tre Universitetssjukhusen.  
 
Utrustning 
 
Den utrustning som användes vid sidan om datorerna var enligt följande: 
Tre stycken enkla webkameror, två Logitech och en Sony.  
Två enkla headset samt en konferensmikrofon av typen Konftel 50. 
Två vanliga monitorer samt en storbilds plasmaskärm. 
 
Genomförande 
 
Samtliga tre orter fick kontakt vid utsatt tidpunkt. Diskussion angående ljudkvalité och 
bildkvalité hölls fortlöpande under testets gång. På samma sätt utvärderades hanterbarheten 
och det rent grafiska utseendet hos programmet. Totalt deltog sju personer fördelade över de 
tre orterna. 
 
Utvärdering. 
 
Samtliga orter lyckades på ett enkelt sätt koppla upp sig mot varandra. En lyckad uppkoppling 
med Confero innebär att en kontrollpanel med samtliga deltagare öppnas i ett fönster. Därefter 
kan man aktivera bildmottagning från deltagarna. Varje deltagande orts videoström 
presenteras därefter i enskilda fönster som fritt kan placeras på bildskärmen. Ett separat 
fönster med ljudkontroller öppnas hos varje deltagare när den egna mikrofonen aktiveras. 
 



 33 

Samtliga orter var väldigt nöjda med bildkvalitén. Programmet tillåter väldigt hög bildkvalité 
med avancerade kameror. I detta test användes dock enbart enkla webkameror men deltagarna 
tyckte att testets bildkvalité med råge uppfyllde det tänkta systemets krav.  
Ljudet är den funktion hos konferenssystemet som det i detta fall ställs högst krav på. Ljudet 
är viktigare i läkarnas arbete än videobilden i detta sammanhang. Med undantag för vissa 
problem med rundgång var samtliga deltagare överens om att ljudet var fullt godtagbart. 
Orsaken till rundgången låg vid testtillfället inte i programvaran utan i den kringutrustning 
som användes.  
När det gäller hanteringen av systemet framkom åsikter om att det blir lite ostrukturerad 
konferensmiljö i och med att fönstren inte har en bestämd layout utan måste struktureras av 
användaren. Fönstret med ljudkontroller, som tar upp relativt stor bildyta och innehåller en 
mängd avancerade kontrollfunktioner, är något som samtliga upplevde som fullständigt 
onödigt med tanke på att ljudet var bra utan några justeringar.  
Den samlade bilden av Confero är att kvalité på ljud och bild är bra men att gränssnitt och 
hantering av fönster lämnar en hel del övrigt att önska. 
 
Feedback till tillverkaren. 
 
Efter en diskussion med representanter för tillverkaren Alkit, där synpunkterna från dom 
deltagande personerna överlämnas, meddelas att ljudkontrollerna är något som delvis kan 
åtgärdas, och vid skrivande tillfälle är åtgärdat, genom att lägga till möjligheten att välja 
mellan avancerade och enkla kontroller. Väljer man den enkla ljudkontrollen ges bara 
möjlighet att justera volym och mikrofonförstärkning och detta presenteras i ett mycket 
mindre fönster. Den grafiska layouten hos Confero och problemet med att fönstren öppnas lite 
”huller om buller” är dock något som inte kan åtgärdas. Tillverkaren hänvisar till tekniska 
orsaker som har sitt ursprung i operativsystemet. 


