Fungerar andra
webbsidor t.ex.
www.dn.se?

Webbsidan
www.nutrium.se
fungerar inte

Nej

Kontakta sjukhusets IT
support och anmäl att
internet inte fungerar

Ja
Kontakta
info@nutrium.se. Ange
att webbsidan inte
fungerar.

Nej

Nutrium startar inte när
jag klickar på “Starta
Nutrium”
Jag kommer inte till
inloggningsfönstret.

Fungerar det om du
startar om datorn?

Fungerar Nutrium med
annan dator?

Ja

Be dem lägga upp detta som ett akut ärende och
be att få ärendenummer och en kontaktperson.

Nej

Jag
använder
smartcard

Jag kan inte logga in

Kontakta sjukhusets IT avdelning och anmäl att ni
har problem att starta Nutrium från en viss dator.

Fungerar ditt kort för
andra tjänster?

Nej

Jag
te

r in

de

vän

an

Ja

sm

Anmäl till din
SITHS-admin att ditt kort
inte fungerar

Be din lokala
Nutrium-admin att
registrera om ditt
SITHS-kort

Löste inte
problemet

Kontakta info@nutrium.se.
Ange att SITHS-kortet inte fungerar.
t.ex. “Mitt SITHS-kort går inte att registrera”
eller “Mitt SITHS-kort visas inte på skärmen
när jag ska logga in”
Bifoga ev. felmeddelanden , t.ex. “Ett fel har
uppstått i kommunikationen med servern”

ard

c
art

Be din lokala
Nutrium-admin
nollställa ditt lösenord

Kontakta info@nutrium.se.
Ange att Nutrium inte startar.
Förklara vad som händer,
t.ex. “Jag klickar på ‘Starta nutrium’ men det
händer inget
eller “Jag får ett felmeddelande”
Bifoga ev. felmeddelanden , t.ex. “Ett fel har
uppstått i kommunikationen med servern”

Löste inte
problemet
Fungerar Nutrium
med annan dator?

Ja

Kontakta sjukhusets IT avdelning och anmäl att ni
har problem att köra Nutrium från en viss dator.
Be dem lägga upp detta som ett akut ärende och
be att få ärendenummer och en kontaktperson.

Nutrium går extremt
långsamt eller “hänger
sig”.

Fungerar det om du
startar om datorn?

Nej

Fungerar Nutrium med
annan dator?

I Nutriums Hjälp-meny, välj “Exportera loggfil”.
Spara den på datorn.
Nej

Kontakta info@nutrium.se och bifoga loggfilen.
Förklara problemet,
t.ex. “Nutrium hänger sig när jag…”
Bifoga ev. felmeddelanden som dyker upp
på skärmen.

