
ANVÄNDARVILLKOR 
Köp- och användarvillkor för KOL 
Utbildningsprogram 
!
Terminologi i denna villkorstext 
• Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. 

• Programvara; står för KOL Utbildningsprogram som helhet; datorprogrammet, alla 
bildspel och dokument. 

• Programinnehåll; står för de bildspel och dokument som ingår i KOL 
Utbildningsprogram. 

• Installationspaket; står för den datorfil som används för att installera KOL 
Utbildningsprogram, antingen den som finns på CD eller den som hämtats från Internet. 

• Användare; står för den person som använder en enskild installation av KOL 
Utbildningsprogram. 

• Användargrupp; står för den grupp personer som använder en gemensam installation 
av KOL Utbildningsprogram. 

• Användningsmetod; anger om KOL Utbildningsprogram installeras för enskild eller 
gemensam användning. 

Pris 1200kr 
Priset för programvaran inkluderar frakt och support för installation. Priset inkluderar också 
alla eventuellt kommande version 1-uppdateringar av programvaran. 

Beställning 
Programvaran kan beställas på två sätt; som CD eller som installationspaket. Ett 
bekräftelsemail skickas vid beställning. Detta mail innehåller produktnyckeln som gör det 
möjligt att installera programvaran. De som beställt CD får även produktnyckeln präntat på 
skivan. 

Leverans 
CD-beställningar skickas som brev med Posten till den adress som angivits vid 
beställningen. De som beställer installationspaketet för direkt nedladdning via Internet får 
en länk till programvaran i sitt bekräftelsemejl. 
Uppgraderingar: 
Framtida version 1-uppdateringar av programvaran kan hämtas utan kostnad från 
programvarans webbplats. Uppdateringen kan även beställas på CD till en kostnad som 
täcker hantering, material och frakt. 

!



Installation 
Installation av programvaran görs med den unika produktnyckel som användaren fått i 
samband med beställningen. Användaren ansvarar för att programvaran endast används 
på det sätt som anges i användarvillkoren, och att programvarans produktnyckel inte 
sprids vidare. Installation av programvaran kan göras med två användningsmetoder; för 
enskild användning eller för gemensam användning. Båda metoderna är exkluderande, 
de får inte existera samtidigt. 

Enskild användning; Programvaran installeras för enskild användning på maximalt tre (3) 
specifika datorer. Men enskild användning menas att programmet används exklusivt av en 
användare, och att denna användare kan göra två extra installationer av programmet, till 
exempel på en laptop. 

Gemensam användning; Programvaran får installeras på en specifik dator för gemensam 
användning i en användargrupp bestående av maximalt tre (3) användare. Med 
gemensam användning menas att en användargrupp kan använda programvaran under 
förutsättning att den installerats på en specifik dator. 

Användning av programvaran 
Programvarans användning, oavsett användningsmetod, skall ske på den eller de 
specifika datorer programvaran installerats på. 

Användning av programinnehåll 
Programinnehållet skall, oavsett användningsmetod, inte spridas utanför den användare 
eller användargrupp som använder programvaran. Programinnehållet kan tillfälligt 
användas på ytterligare datorer under förutsättning att innehållet senare återtas och inte 
sprids utanför användarens eller användargruppen. 

Hantering av programvara 
Installationspaketet för programvaran får inte manipuleras och/eller förändras. Endast de 
installationspaket som levererats på CD, eller som hämtats hem från programvarans 
webbplats får användas. CD med programvaran skall förvaras på ett säkert sätt så att inte 
produktnyckeln sprids vidare. 

Förändringar i programinnehåll 
Grundprincipen är att all fakta och information i programinnehållet skall vara oförändrat. 
Om man önskar förändringar av fakta och information i programinnehållet måste 
användaren kontakta utgivaren av programvaran för en diskussion om förändringarna. 

Ansvarsbegränsning 
Utgivaren av programvaran tar inget ansvar gentemot användare eller användargrupper 
för de felaktigheter och kostnader som kan uppstå när programvaran används på ett sätt 
som står i strid med användarvillkoren. Utgivaren tar heller inget ansvar för eventuella 
felaktigheter och kostnader som kan uppstå på grund av att programvaran och/eller 
programinnehållet har förvanskats på grund av felaktig installation eller andra externa 
problem med en dators hårdvara, systemmjukvara och/eller programmjukvara. 



!
LADDA NER OCH INSTALLERA PROGRAMMET 
!
Programmet kan installeras på datorer med följande operativsystem; 

• Windows 2000, med SP4 eller senare 

• Windows XP 

• Windows 2003 

• Windows Vista 

• Windows 2008 

• Windows 7 !
För att visa bildspelen krävs något av följande program; 

• Powerpoint, version 2002 eller senare 

• Powerpoint Viewer, version 2002 eller senare 

(Powerpoint Viewer version 2007 medföljer installationsprogrammet.) 

För att visa dokumenten krävs: 

• Adobe Acrobat, eller 

• Adobe Reader 

Dessa program är gratis att ladda ner: http://get.adobe.com/reader/ !
!



Installationen 
!
Installationsprogrammet förser dig med standardalternativ under hela proceduren. Normalt 
sett behövs dessa alternativ inte ändras; det är bara att klicka sig fram, steg för steg. Om 
du blir osäker på något så kan installationen avbrytas när som helst genom att klicka på 
knappen Avbryt. 

Här nedan visas installationsproceduren steg för steg: 

Starta installationen genom att öppna det nedladdade installationsprogrammet. 

Eventuell säkerhetsvarning visas när du startar installationsprogrammet: 

!  
Klicka på knappen Kör för att gå vidare till nästa steg. 



Installationsprogrammets startdialog visas:

!  

 
Klicka på knappen Nästa. !
Nästa dialog visar vart installationen skall göras: 

!  
Acceptera förvald mapp, eller klicka på Bläddra… för att välja en annan plats. Klicka 
sedan på Nästa. 



Nästa dialog visar de genvägar som kan skapas: 

!  
Bocka för de genvägar du vill ha, klicka sedan på Nästa. 

Nästa dialog hanterar kundinformation: 

!  
Ange användarnamn, organisation, och ditt serienummer. 

!



Nästa dialog visar att det är dags att påbörja installationen: 

!  
Klicka på Nästa. Installationen påbörjas. 

Nästa dialog bekräftar att installationen är klar: 

!  
Klicka på Klart för att avsluta installationen. 



Efter installation 
 
Om installationen genomförts med standardalternativen har genvägar till KOL-
Utbildningsprogram skapats i datorn, både på skrivbordet och i Start-menyn. 
Nedanstående lista visar de platser och ikoner som skapats: 

Skrivbordet 
- KOL Utbildningsprogram (Powerpoint-bildspel) Normalt körs utbildningsprogrammet igång via 
denna ikon. !
Start-menyn 
- Alla program 
- – KOL-Utbildningsprogram 
- – - Patient 
- – - – A4 
- – - – - Normalvikt, A4 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Undervikt, A4 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Undervikt, bilaga 1, A4 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Undervikt, bilaga 2, A4 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Övervikt, A4 (Acrobat-dokument) 
- – - – A5 
- – - – - Normalvikt, A5 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Undervikt, A5 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Undervikt, bilaga 1, A5 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Undervikt, bilaga 2, A5 (Acrobat-dokument) 
- – - – - Övervikt, A5 (Acrobat-dokument) 
- – - – Presentationsmaterial 
- – - – - Bildkommentarer till patientinformation (Acrobat-dokument) 
- – - – - Patientinformation (Powerpoint-bildspel) 
- – - – - Patientinformation (utan animering) (Powerpoint-bildspel) 
- – - Personal 
- – - – Presentationsmaterial 
- – - – - Bildkommentarer till personalinformation (Acrobat-dokument) 
- – - – - Personalinformation (Powerpoint-bildspel) 
- – - – - Personalinformation (utan animering) (Powerpoint-bildspel) 
- – - Visa materialet i Utforskaren, denna ikon öppnar installationsmappen för 
utbildningsprogrammet. 
- – - Starta Powerpoint Viewer 2007, det medföljande bildspelsprogrammet. 
- – - Starta utbildningsprogram (Powerpoint-bildspel) Normalt körs utbildningsprogrammet igång 
via denna ikon. 
- – - Avinstallera KOL Utbildningsprogram, denna ikon kan användas för att avinstallera 
programmet. 
- – - Hemsidan KOL Utbildningsprogram, öppnar utbildningsprogrammets hemsida i webbläsaren. 
 
 
OBS: Om installationen har skett till ett flyttbart media (t ex ett USB-minne) är det inte 
säkert att genvägarna stämmer om man använder mediat på en annan dator. Detta beror 
på att flyttbara media kan bli tilldelade olika enhetsbokstäver beroende på vad datorn i 
övrigt innehåller. Lösningen är att med hjälp av Utforskaren leta upp det flyttbara mediat, 
öppna mappen med KOL-materialet och starta lämplig fil därifrån (vilket normalt är filen 
KOL-start.pps). 

!



VERSIONSHISTORIK 
VERSIONSHISTORIK 
!
Version 1.1.1: 2012-05-27 
             

• Reviderat bildspelsmaterial för patienter och personal. 

• Reviderade broschyrer. 

!
Version 1.1.0: 2010-01-24 !
• Omarbetat bildspelsmaterial för patienter och personal. 

!
Version 1.09: 2008-01-25 !
• Ändringar i dokumenten KOL_UV_A4.pdf, KOL_UV_A5.pdf; Ändrad bild på första sidan. 

• Ändringar i dokumenten KOL_NV_A4.pdf, KOL_NV_A5.pdf; Ett stycke om Tips vid 
andnöd har lagts till. 

!
Version 1.08: 2007-07-13 !
• Första publika versionen 
 • REFERENSGRUPP KO                                                                                                                               


