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Teknisk assistance
Ring til nedenstående nummer, eller kontakt din lokale Smiths Medical kundeservicerepræsentant, hvis 
du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende betjeningen af PharmGuard® Server-systemet (herunder 
PharmGuard® Server-webportalen eller PharmGuard® Device Reports). Smiths Medical kan hjælpe dig med 
betjening og brug af PharmGuard® Server-systemet.

 Producent:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA 

 Repræsentant i EU
Smiths Medical International Ltd.
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Storbritannien
Tlf.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com

Symboler

Se brugsanvisningen

Batchkode

Katalognummer

Producent

Autoriseret repræsentant i EU

http://www.smiths-medical.com
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Vigtige bemærkninger
PharmGuard® Device Reports-software-webportalen leveres som en del af PharmGuard® Server-software. Husk 
at læse både denne brugervejledning og bruger- og administratorvejledningen til PharmGuard® Server-software 
eller den online hjælp, der er tilgængelig i webportalen, alt efter hvad der passer til din rolle.

Dit hospital skal følge en tydeligt defineret proces og instruere dig om korrekt brug af PharmGuard® Server- 
webportalen og PharmGuard® Server-software. Denne brugervejledning er tiltænkt som et supplement 
til disse anvisninger. Du må kun udføre de procedurer, som du har fået træning i at udføre.

Specifikke pumpemodeller, som er nævnt i denne vejledning, er muligvis ikke tilgængelige i dit område. 
Kontakt repræsentanten for Smiths Medical for at få flere oplysninger.

Bemærkninger:

• Kontakt din PharmGuard® Server-systemadministrator for at få flere oplysninger om din brugerkonto 
på PharmGuard® Server-webportalen, de sikkerhedsroller, der er tildelt til din brugerkonto, 
samt oplysninger om dine tilladelser til at bruge PharmGuard® Server-webportalen og dens funktioner.

• Oplysningerne i denne brugervejledning gælder kun for PharmGuard® Server-software. For detaljerede 
instruktioner, specifikationer, advarsler, garanti samt yderligere oplysninger vedrørende betjeningen af 
de understøttede Smiths Medical-pumper henvises til de oplysninger, der fulgte med pumperne.

Support for flere forskellige pumpemodeller i denne brugervejledning
De termer, som benyttes til at beskrive elementer i et medikamentbibliotek, er ofte specifikke for 
pumpemodeltypen. Denne brugervejledning indeholder en oversigt over de PharmGuard Device Reports, 
som er tilgængelige for alle Smiths Medical infusionspumper.

Rapportbeskrivelserne i denne vejledning omtaler disse pumpespecifikke termer på denne måde:

PharmGuard® protokol, medikamentprogram, medikamentprotokol eller bibliotek.

De faktiske PharmGuard Device Reports indeholder kun én term, som er relevant for den valgte pumpetype.
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Indledning
Indikationer for anvendelse: PharmGuard® Device Reports forsyner brugeren med oplysninger 
kompileret fra data, som er genereret af enheder, der er forbundet til og som er gemt på PharmGuard® 
Server. Disse oplysninger kan bruges til understøttelse af kontinuerlige kvalitetsforbedringsprogrammer. 
Rapporter, der er genereret på basis af dataene, kan anvendes til analyse og trendberegning af forskellige 
aspekter ved de angivne infusionspumpesystemer og anvendte behandlinger.

PharmGuard® Device Reports tilbyder læger, medicinske administratorer, farmaceuter, kliniske teknikere og 
andet tilsvarende personale infusions- og udstyrsoplysninger, der er målrettet efter deres forskellige behov. 
Disse enhedsrapporter er baseret på valgte rapportkriterier og enhedsdata indsamlet af PharmGuard® 
Server infusionsadministrationssoftwaresystemet.

Om PharmGuard® Device Reports
Når PharmGuard® Device Reports er blevet installeret og stillet til rådighed af PharmGuard® Server-
systemadministratoren (med tildeling af de korrekte tilladelser til din PharmGuard® Server-brugerkonto), 
kan du få adgang til rapporterne fra fanen Rapportering i PharmGuard® Server-webportalen.

Bemærk: PharmGuard® Server-software indeholder en samling administrative rapporter, der anvendes 
til konfiguration og vedligeholdelse af serversoftwaren. Se brugerdokumentationen, der følger med 
PharmGuard® Server-software.
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Kapitel 1  Arbejde med rapporter
PharmGuard® Device Reports deler visse felter og valgmuligheder til valg af filtreringskriterier og visning 
af rapportoplysninger. Der er adgang til grundlæggende funktioner såsom udskrivning, lagring og eksport 
fra alle rapporter.

Bemærk: Der er flere tilgængelige indstillinger i fanen Mine rapporter i rullemenuen Min profil.

Delte Device Reports-funktioner
De fleste enhedsrapporter anvender følgende muligheder for valg af kriterier og rapportfunktioner. 
De individuelle rapportbeskrivelser i denne vejledning indeholder detaljer, der er specifikke for hver 
rapport og hvert rapportformat.

Muligheder for valg af kriterier

Hold: Marker afkrydsningsfeltet Hold ved siden af et rapportkriteriefelt for at gemme den valgte værdi 
for dette felt i valgkriterierne for alle enhedsrapporter. Når rapportkriterierne er valgt, gemmes de for 
alle rapporter for denne specifikke pumpetype. 

Infusionsmetode: Ved valg af kriterierne for en rapport skal du vælge rullemenuen Infusionsmetode 
for Ikke-påbegyndte ikke-PharmGuard og/eller Ikke-påbegyndte PharmGuard, hvis rapporten skal 
medtage infusioner, der ikke blev påbegyndt. Ikke-påbegyndte infusioner er infusioner, der er valgt, 
men ikke påbegyndt. Der infunderes ikke medicin ved ikke-påbegyndte infusioner.

Filtrering: Yderligere filtrering anvendt fra forrige rapportvalg: Hvis du har klikket på en værdi i en 
foregående rapport for at analysere ned i den aktuelle rapport, skal du se denne foregående rapport 
vedrørende filtreringskriterierne for den valgte værdi.

Sidste kommunikation: Rapporter over klinisk teknik gør brug af valgkriteriet Tidsperiode (sidste 
kommunikation). Dette er det tidsstempel, der angiver, hvornår PharmGuard® Server sidst modtog 
en meddelelse fra pumpen. Disse tidsstempler stemmer muligvis ikke overens med den lokale tid 
rapporteret i pumpehændelserne.

Yderligere filtrering kan blive anvendt, når værdien vælges, og den nye rapport genereres. I dette 
tilfælde viser rapporten Yderligere filtrering anvendt fra forrige rapportvalg. De resulterende data kan 
være mere findelte end standardkriterierne for rapporten.

Rapportværktøjslinje
Rapportværktøjslinjen indeholder sidenummereringsknapper, et søgefelt og indstillinger for lagring af den 
genererede rapport på din Mine rapporter-side samt eksport, opdatering og udskrivning af rapporten.

Diagrammer og tabeller
De fleste enhedsrapporter indeholder oplysninger i diagramformat, enten som et linje-, lagkage- eller 
søjlediagram. De fleste rapporter indeholder også de data, der er anvendt til oprettelse af diagrammet, 
i tabelformat. Når der ikke er tilknyttede eller relevante data i en tabel, vises "-".

Sortering af rapportoplysninger
I rapporter med tabeller, der kan sorteres, kan rapportdata sorteres efter kolonne i stigende eller faldende 
rækkefølge ved at klikke på pil op/ned i en kolonneoverskrift.
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Linkede rapporter (detaljeadgang)
De blå og understregede værdier, der vises i rapportdiagrammer og -tabeller, er hyperlinks, som giver dig 
mulighed for at få detaljeadgang til en anden rapport, der giver flere oplysninger om den valgte værdi. 
Klik på den understregede værdi for at få vist den linkede rapport.

Oprettelse af en enhedsrapport
1. Klik på Rapportering, og vælg en af enhedsgrupperne (dvs. CADD®– Solis).

2. Klik på den ønskede rapport.

3. Indtast Kriterier for rapporten.

4. Klik på knappen Kør rapport.

Udskrivning af rapporter
Når en rapport er blevet kørt, kan den udskrives på en printer (lokalt eller i et netværk), som er installeret 
på computeren.

Første gang du forsøger at udskrive en rapport, vises en dialogboks vedrørende udskrivning på klienten. 
Du vil blive bedt om at installere tilføjelsesprogrammet SQL Server Reporting Services til din browser. 
Afhængigt af konfiguration kan det være nødvendigt at bekræfte installationen ved at klikke på Ja. 
Efter installation af tilføjelsesprogrammet kan du udskrive rapporter.

Sådan udskrives en rapport

1. Klik på udskriftsikonet på rapportværktøjslinjen over rapporten.

2. Vælg den ønskede printer og udskriftsindstillingerne i printerdialogboksen.

3. Vælg Udskriv.

Bemærkninger:

• Afhængigt af rapportens indhold kan det være nødvendigt at udskrive nogle rapporter i liggende retning, 
for at rapportindholdet udskrives korrekt. Se printerdialogboksen for at angive udskriftsindstillinger 
for den specifikke printer.

• Afhængigt af rapportens indhold kan antallet af udskrevne sider være højere end det antal sider, 
der vises i rapportfremviservinduet.

Eksport af rapporter
Når en rapport er blevet kørt, kan den eksporteres og gemmes i forskellige filformater med henblik på 
offline-visning og andre formål. Du kan vælge at eksportere en rapport til en XML-fil med rapportdata, 
en CSV-fil (kommasepareret), en Adobe® Acrobat® fil (PDF), en Microsoft® Excel® fil eller en Microsoft® Word® fil.

Sådan eksporteres en rapport

1. Klik på eksportikonet på rapportværktøjslinjen over rapporten, og vælg det ønskede eksportfilformat 
i rullelisten. En dialogboks åbnes.

2. Vælg, om du vil åbne eller gemme filen. Hvis du vil gemme filen, bliver du bedt om at vælge en placering.
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Bemærkninger:

• XML- og CSV-formatet understøtter kun tekst og er ikke egnet til eksport af rapporter med diagrammer. 
Endvidere kan nogle rapporter, der eksporteres til Microsoft® Excel®, kræve manuel formatering 
i Excel® for at levere de ønskede visuelle resultater.

• Afhængigt af den version af Microsoft® SQL Server®, du bruger, kan det muligvis ikke lade sig gøre 
at eksportere rapporter, der indeholder mere end 65.536 rækker, til Microsoft® Excel®, uden at der 
opstår en fejl.

• Hvis rækken "Total" findes ved eksport til CSV, vises denne række som ekstra kolonner, og værdien 
gentages for hver række.

• Din systemadministrator tillader muligvis ikke visse eksportformater fra det underliggende 
rapporteringssystem. Endvidere kan din systemadministrator have aktiveret visse eksportformater, 
som ikke er velegnede til eksport af rapporter fra PharmGuard® Server-webportalen. Kontakt din 
PharmGuard® Server-systemadministrator for at få flere oplysninger.

• Hvis du eksporterer en stor rapport til PDF, kan det være nødvendigt at justere egenskaben 
Report Timeout (Timeout for rapport) i SSRS Report Manager ved at indstille værdien til 
Do not timeout report (Ingen timeout for rapport). Timeout-værdien er som standard indstillet 
til 1800 sekunder (30 minutter). Hvis det tager længere end 30 minutter at eksportere en rapport 
til PDF, skal Report Timeout (Timeout for rapport) være indstillet til Do not timeout report 
(Ingen timeout for rapport).

Lagring af rapporter
Når du klikker på knappen Gem i Mine rapporter øverst i en rapport, tilføjes rapporten til siden Mine rapporter. 
Når den valgte rapport er blevet gemt, vises den på siden Mine rapporter og eventuelt også på startsiden. 
Når du gemmer en rapport i Mine rapporter, har du mulighed for at gemme rapporten med et andet navn.

Sådan gemmes en rapport

1. Klik på Gem i Mine rapporter øverst på siden Rapport. Dialogboksen Gem i Mine rapporter åbnes.

2. Kontroller følgende oplysninger, og rediger dem om nødvendigt:

• Gem som: Navn på rapporten

• Vis på startside

• E-mailadresse

3. Klik på Gem. Den gemte rapport tilføjes til siden Mine rapporter.

Planlægning af en rapport
Når en rapport er gemt i Mine rapporter, kan du også planlægge en gentagelse af rapportkørslen. Et planlagt 
job giver dig mulighed for at indstille et job til daglig, ugentlig eller månedlig kørsel for et angivet datointerval. 
Du kan vælge det ønskede udlæsningsformat og indtaste den e-mail, rapporten skal sendes til.

Sådan planlægges en rapport

1. Vælg Mine rapporter i rullemenuen Min profil.

2. Klik på navnet på den rapport, der skal planlægges.

Bemærk: Markøren ændres ikke til en pil. Du skal blot klikke på navnets tekst.
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Figur 1   

Dialogboksen Rediger Mine rapporter åbnes.

Figur 2   

3. Markér afkrydsningsfeltet Tidsplan.

Skærmen Rediger Mine rapporter udvides og viser detaljerede indstillinger for tidsplanen.

Figur 3   

4. Indtast detaljerne for tidsplanen, og vælg Gem.



    Overholdelsesrapporter Side 11

Kapitel 2  Overholdelsesrapporter
Overholdelsesrapporterne sammenligner brugen af en/et PharmGuard® protokol, medikamentprogram, 
medikamentprotokol eller bibliotek med brugen af manuelle (ikke-PharmGuard) infusioner. Disse rapporter 
kan vise et generelt billede af en institutions overholdelsesniveau.

De tilgængelige rapporter kan variere afhængigt af de pumpemodeller, som er forbundet til PharmGuard 
Server netværket:

• Oversigt over overholdelse

• Overholdelse efter profil

• Overholdelse efter profilliste

• Overholdelse efter tidspunkt på dagen

• Overholdelse efter hospital

• Overholdelsestendenser

Oversigt over overholdelse

Formål
Vælg denne rapport for at se procentdelen 
af PharmGuard-protokoller eller 
-medikamentprogrammer*, der er anvendt  
til infusioner, sammenlignet med manuelle  
(ikke-PharmGuard) infusioner.

Denne rapport viser en oversigt på højt niveau over 
en institutions overholdelsesniveau. Baseret på denne 
rapport kan der fås yderligere oplysninger via andre 
rapporter over overholdelse. 

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde som 
hjælp til evaluering af overholdelse.

Specielle funktioner
Et lagkagediagram sammenligner overholdelsespro-
centdelen for PharmGuard-infusioner med infusioner 
under anvendelse af ikke-PharmGuard-infusioner. Den 
blå del angiver infusioner, der har anvendt en protokol, 
et medikamentprogram eller en medikamentpro-
tokol. Den grå del angiver manuelle infusioner, der er 
anvendt uden for en protokol, et medikamentprogram 
eller en medikamentprotokol.

Det samlede antal infusioner inden for de valgte 
kriterier vises for at sætte de data, der præsenteres 
i rapporten, i perspektiv.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
PharmGuard-infusioner, % PharmGuard-infusioner, 
Ikke-PharmGuard-infusioner, % ikke-PharmGuard-
infusioner og Infusioner i alt.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på udsnittene i lagkagediagrammet eller 
de understregede værdier i diagrammet eller tabellen 
for at få detaljeadgang og få vist de underliggende 
data i rapporten Infusionsdetalje.

*Brugen af protokol eller medikamentprogram i rapporten bestemmes af typen af infusionspumpe.
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Overholdelse efter profil

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter profil 
– procentdelen af PharmGuard-protokoller, 
-medikamentprogrammer eller -biblioteker*, der 
er anvendt til infusioner, sammenlignet med  
manuelle (ikke-PharmGuard) infusioner.

Denne rapport angiver forskellene i overholdelse 
mellem profiler med overholdelsesprocentdele 
for hver profil. Du kan vælge at se de 16 mest 
overholdende, de 16 mindst overholdende eller 
vælge op til 16 individuelle profiler til sammenligning.

Bemærk: Hvis det samme profilnavn anvendes 
i forskellige biblioteker, kombineres dataene fra 
disse profiler i rapporten.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde 
som hjælp til evaluering af protokoloverholdelse 
og enhedsbrug.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner overholdelsespro-
centdelene side om side for de valgte profiler. En 
vandret lilla linje i diagrammet repræsenterer den 
gennemsnitlige overholdelse for alle valgte profiler.

Denne rapport omfatter også antallet af 
rapporterende enheder og det samlede antal 
infusioner inden for de valgte kriterier.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Profil, 
PharmGuard-infusioner, % PharmGuard-infusioner, 
Påbegyndte ikke-PharmGuard-infusioner, % ikke-
PharmGuard-infusioner og Infusioner i alt.

Tabellen indeholder også rækken Total, der viser 
det samlede antal PharmGuard-infusioner og en 
genberegning af procentdelen(e) fra de samlede antal.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at få 
detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Infusionsdetalje.

* Brugen af protokol, medikamentprogram eller bibliotek i rapporten bestemmes af typen af infusionspumpe.
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Overholdelse efter profilliste

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter profil – det 
samlede antal og procentdelen af PharmGuard-
protokoller eller -medikamentprogrammer, der er 
anvendt til infusioner, sammenlignet med manuelle 
(ikke-PharmGuard) infusioner.

Resultaterne for de valgte kriterier er samlet efter 
gruppe, bibliotek og profil.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, plejeledere, 
sygeplejersker, farmaceuter og lignende personale 
for hver profil eller hvert plejeområde til evaluering 
af protokoloverholdelse og pumpebrug ved at 
identificere profiler, der har bedre overholdelse, 
og dermed også de profiler/plejeområder, hvor der 
muligvis skal sættes ind for at forbedre overholdelsen.

Specielle funktioner
Denne rapport er mere omfattende end rapporten 
Overholdelse efter profil, fordi den oplister alle profiler, 
der er omfattet af kriterierne (ikke begrænset til 16), og 
er samlet efter gruppe, bibliotek og profil.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende 
kolonner: Profil, Påbegyndte PharmGuard-infusioner, 
% påbegyndte PharmGuard-infusioner, Påbegyndte 
ikke-PharmGuard-infusioner, % påbegyndte ikke-
PharmGuard-infusioner og Infusioner i alt.

Bemærk: Afhængigt af de valgte kriterier for 
Infusionsmetode indeholder nogle af disse 
kolonner muligvis ingen data. Rapporten viser:

• "-" for at angive, at der ingen data vises pga. 
valg af kriterier.

• "0" for at angive, at der ikke er infusioner af 
den pågældende infusionstype.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i diagrammet 
eller tabellen for at få detaljeadgang og få vist de 
underliggende data i rapporten Infusionsdetalje.

Overholdelse efter tidspunkt på dagen

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter tidspunkt på 
dagen – procentdelen af PharmGuard-protokoller eller 
-medikamentprogrammer, der er anvendt til infusioner, 
sammenlignet med manuelle (ikke-PharmGuard) 
infusioner.

Denne rapport angiver, om der er et 
bestemt tidspunkt på dagen, hvor 
protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller bruges i højere grad end 
manuelle (ikke-PharmGuard) infusioner.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, plejeledere, 
sygeplejersker, farmaceuter og lignende personale 
for hver profil eller hvert plejeområde til identifikation 
af de timer på dagen, hvor der er et højt niveau 
af overholdelse, og dermed de timer, hvor der 
muligvis skal sættes ind for at forbedre overholdelsen.

Disse oplysninger kan bruges i forbindelse med 
ressourceplanlægning og beslutninger vedrørende 
sygeplejerskebemanding, uddannelse og/eller 
behov for protokolforbedringer.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner overholdelsespro-
centdelene side om side for hver time på dagen. 
En vandret lilla linje i diagrammet repræsenterer 
den gennemsnitlige overholdelse for tidsperioden 
og de valgte kriterier.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: Time, 
PharmGuard-infusioner, % PharmGuard-infusioner, 
Ikke-PharmGuard-infusioner, % ikke-PharmGuard-
infusioner og Infusioner i alt.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende 
data i rapporten Infusionsdetalje.
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Overholdelse efter hospital

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter hospital – 
procentdelen af PharmGuard-protokoller eller 
-medikamentprogrammer, der er anvendt til infusioner, 
sammenlignet med manuelle (ikke-PharmGuard) 
infusioner.

Denne rapport gør det muligt at sammenligne 
mellem hospitaler i stedet for en overordnet total.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde 
som hjælp til evaluering af protokoloverholdelse 
og enhedsbrug for hvert hospital.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner overholdelsespro-
centdelen side om side for de valgte hospitaler. 
En vandret lilla linje i diagrammet repræsenterer 
den gennemsnitlige overholdelse for alle valgte 
hospitaler.

Denne rapport omfatter også antallet af rapporterende 
enheder og det samlede antal infusioner inden for de 
valgte kriterier.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Hospital, 
PharmGuard-infusioner, % PharmGuard-infusioner, 
Ikke-PharmGuard-infusioner, % ikke-PharmGuard-
infusioner og Infusioner i alt.

Rækken Total viser totalen for hver infusionsmetode 
samt en genberegning af procentdelen(e) fra de 
samlede antal.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Infusionsdetalje.

Overholdelsestendenser

Formål
Vælg denne rapport for at se – over en defineret 
periode og et defineret tendensinterval – 
procentdelen af PharmGuard-protokoller eller 
-medikamentprogrammer, der er anvendt til infusioner, 
efter profil, sammenlignet med manuelle  
(ikke-PharmGuard) infusioner.

Valg af kriteriet Alle profiler i alt viser den 
kombinerede tendens på tværs af alle profiler.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde 
som hjælp til evaluering af effektiviteten af tidligere 
handlinger i forbindelse med sygeplejerskebemanding, 
uddannelse og ydeevne og/eller ændringer 
af protokoller.

Specielle funktioner
Et linjediagram viser overholdelsestendensen for de 
valgte kriterier efter profil. Tidsperioden på x-aksen 
bestemmes af det valgte tendensinterval.

Antallet af enheder, der rapporterer for hver valgt 
gruppe eller bibliotek, vises for at perspektivere, 
hvor mange enheder der har bidraget til disse data.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Tendensinterval, Profil, PharmGuard-infusioner, 
% PharmGuard-infusioner, Ikke-PharmGuard-infusioner, 
% ikke-PharmGuard-infusioner og Infusioner i alt.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på datapunkterne i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Infusionsdetalje.
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Kapitel 3  Rapporter over sikkerhedshændelser
Der rapporteres fire typer sikkerhedshændelser for PharmGuard-infusioner:

• Omprogrammeringer af blød grænse: Der er indtastet en værdi uden for området for den bløde 
grænse, og derefter indtastes en værdi inden for området.

• Tilsidesættelser af blød grænse: Der er indtastet en værdi uden for området for den bløde grænse, 
og tilsidesættelsen bekræftes.

• Beskeder om hård grænse: Der er indtastet en værdi, der ligger uden for en maks./min.-grænse 
(sikkerhedsgrænse).

• Afbrydelser: Der er indtastet en værdi uden for området, og pumpen slukkes. En Afbryd-hændelse kan 
også opstå, hvis en bruger begynder at ændre en værdi og derefter afslutter, inden opgaven er fuldført.

De tilgængelige rapporter kan variere afhængigt af de pumpemodeller, som er forbundet til PharmGuard 
Server netværket:

• Oversigt over sikkerhedshændelser

• Sikkerhedshændelser efter profil

• Sikkerhedshændelser efter profilliste

• Sikkerhedshændelser efter 
protokol, medikamentprogram eller 
medikamentprotokol

• Sikkerhedshændelser efter protokol- eller 
medikamentprogramliste

• Sikkerhedshændelser efter tidspunkt på dagen

• Sikkerhedshændelser efter hospital

• Sikkerhedshændelser efter parameter

• Oversigt over sikkerhedshændelsesparametre

• Fejlfaktor for sikkerhedshændelse

• Sikkerhedshændelsestendenser
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Oversigt over sikkerhedshændelser

Formål
Vælg denne rapport for at sammenligne 
procentdelen af PharmGuard-infusioner 
med og uden sikkerhedshændelser i forhold 
til manuelle (ikke-PharmGuard) infusioner. 
Et samlet antal sikkerhedshændelser oplistet 
efter sikkerhedshændelsestype fremgår også.

Denne rapport viser en oversigt på højt niveau over 
en institutions overholdelsesniveau sammen med 
forekomster af sikkerhedshændelser. Baseret på 
denne rapport kan der fås yderligere oplysninger 
via andre rapporter over sikkerhedshændelser.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den tilsigtede brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Det første af to lagkagediagrammer sammenligner 
procentdelen af PharmGuard-infusioner med 
og uden mindst én sikkerhedshændelse med 
ikke-PharmGuard-infusioner.

Bemærk: En infusion kan have mere end én 
sikkerhedshændelse.

Det andet lagkagediagram viser fordelingen 
af de fire sikkerhedshændelsestyper.

Tabelfunktioner
Hvert lagkagediagram efterfølges af en tabel 
med de data, diagrammet er baseret på.

Den første tabel omfatter følgende kolonner: 
PharmGuard-infusioner uden sikkerhedshændelser, 
% PharmGuard-infusioner uden sikkerhedshændelser, 
PharmGuard-infusioner med sikkerhedshændelser, 
% PharmGuard-infusioner med sikkerhedshændelser, 
Ikke-PharmGuard-infusioner, % ikke-PharmGuard-
infusioner og Infusioner i alt.

Den anden tabel indeholder det samlede antal 
sikkerhedshændelser efter type, herunder følgende 
kolonner: Omprogrammeringer af blød grænse, 
% omprogrammeringer af blød grænse, Tilsidesættelser 
af blød grænse, % tilsidesættelser af blød grænse, 
Beskeder om hård grænse, Afbrydelser, % afbrydelser 
og Sikkerhedshændelser i alt.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på udsnittene i lagkagediagrammet eller 
de understregede værdier i diagrammet eller tabellen 
for at få detaljeadgang og få vist de underliggende 
data i en detaljeret rapport.

• Lagkageudsnittene og de understregede værdier 
i det første lagkagediagram og tabellen giver 
detaljeadgang til rapporten Infusionsdetalje.

• Lagkageudsnittene og de understregede 
værdier i det andet lagkagediagram og 
tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Sikkerhedshændelsesdetalje.
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Sikkerhedshændelser efter profil

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter profil – både 
antallet (venstre Y-akse) og procentdelen (højre 
Y-akse) af sikkerhedshændelser, der opstår for 
infusioner.

Du kan vælge at sammenligne 16 profiler med 
flest sikkerhedshændelser, 16 profiler med færrest 
sikkerhedshændelser eller op til 16 individuelt 
valgte profiler.

Denne rapport gør det muligt at evaluere en enkelt 
profil eller flere profiler og at sammenligne de 
forskellige typer af sikkerhedshændelser, der opstår.

Bemærk: Hvis det samme profilnavn anvendes 
i forskellige biblioteker, kombineres dataene 
fra disse profiler i rapporten.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den tilsigtede brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af 
sikkerhedshændelser for hver valgt profil side om side, 
hvor hver søjle er opdelt efter sikkerhedshændelsestype. 
Sikkerhedshændelsestyperne identificeres i 
diagrammets signaturforklaring.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Profil, 
PharmGuard-infusioner, Omprogrammeringer 
af blød grænse, Infusioner m. omprogrammeringer 
af blød grænse, % infusioner m. omprogrammeringer 
af blød grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, 
Infusioner m. tilsidesættelser af blød grænse, 
% infusioner m. tilsidesættelser af blød grænse, 
Beskeder om hård grænse, Infusioner m. beskeder 
om hård grænse, % infusioner m. beskeder om 
hård grænse, Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, 
% infusioner m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, 
Infusioner m. sikkerhedshændelser og % infusioner 
m. sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, 
der viser det samlede antal infusioner og 
antallet af sikkerhedshændelser for hver 
sikkerhedshændelsestype. Den angivne procentdel er 
en genberegnet procentdel baseret på det samlede 
antal infusioner og sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i en detaljeret rapport.

• De farvede søjler i diagrammet eller de 
understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelsestype i tabellen 
giver detaljeadgang til rapporten 
Sikkerhedshændelsesdetalje.

• De understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten  
Infusionsdetalje.
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Sikkerhedshændelser efter profilliste

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter profil – det sam-
lede antal sikkerhedshændelser kontra det samlede 
antal infusioner for hver sikkerhedshændelsestype, 
der er valgt for rapporten.

Resultaterne er samlet efter gruppe, bibliotek 
og profil.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, der 
evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede  
beslutninger om den tilsigtede brug af medikament-
programmer, og hvorvidt programmerede grænser 
er indstillet korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Denne rapport er mere omfattende end rapporten 
sikkerhedshændelser efter profil, fordi den oplister 
alle profiler, der er omfattet af kriterierne (ikke 
begrænset til 16), og er samlet efter gruppe, bibliotek 
og profil.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende 
kolonner: Gruppe, Bibliotek, Profil, PharmGuard-
infusioner, Omprogrammeringer af blød grænse, 
Infusioner m. omprogrammeringer af blød 
grænse, % infusioner m. omprogrammeringer 
af blød grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, 
Infusioner m. tilsidesættelser af blød grænse, 
% infusioner m. tilsidesættelse af blød grænse, 
Beskeder om hård grænse, Infusioner m. beskeder 
om hård grænse, % infusioner m. beskeder om 
hård grænse, Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, 
% infusioner m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, 
Infusioner m. sikkerhedshændelser og % infusioner 
m. sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, der viser 
det samlede antal infusioner og antallet af 
sikkerhedshændelser for hver sikkerhedshændelsestype. 
Den angivne procentdel er en genberegnet  
procentdel baseret på det samlede antal infusioner  
og sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Infusionsdetalje.

• Understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelse i tabellen giver detaljeadgang 
til rapporten Sikkerhedshændelsesdetalje.
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Sikkerhedshændelser efter protokol, medikamentprogram eller medikamentprotokol*

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter protokol, 
medikamentprogram eller medikamentprotokol – 
både antallet (venstre Y-akse) og procentdelen 
(højre Y-akse) af sikkerhedshændelser, der opstår for 
infusioner.

Det er muligt at sammenligne efter 
flest sikkerhedshændelser, færrest 
sikkerhedshændelser eller individuelt valgte 
protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller.

Denne rapport gør det muligt at evaluere en enkelt 
profil eller flere profiler og at sammenligne de 
forskellige typer af sikkerhedshændelser, der opstår.

Bemærk: Hvis den/det samme protokol, 
medikamentprogram eller medikamentprotokol 
anvendes i forskellige profiler, kombineres 
dataene i rapporten.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den tilsigtede brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af 
sikkerhedshændelser for hver(t) valgt protokol, 
medikamentprogram eller medikamentprotokol 
side om side, hvor hver søjle er opdelt efter 
sikkerhedshændelsestype. Sikkerhedshændelsestyperne 
identificeres i diagrammets signaturforklaring.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
(Protokoller, Medikamentprogrammer eller 
Medikamentprotokoller), Behandling, Kvalifikator, 
Medikament, Omprogrammeringer af blød grænse, 
Infusioner m. omprogrammeringer af blød grænse, 
% infusioner m. omprogrammeringer af blød 
grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, Infusioner 
m. tilsidesættelser af blød grænse, % infusioner 
m. tilsidesættelser af blød grænse, Beskeder om 
hård grænse, Infusioner m. beskeder om hård 
grænse, % infusioner m. beskeder om hård grænse, 
Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, % infusioner 
m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, Infusioner 
m. sikkerhedshændelser og % infusioner m. 
sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, der viser 
det samlede antal infusioner og antallet af 
sikkerhedshændelser for hver sikkerhedshændelsestype. 
Den angivne procentdel er en genberegnet 
procentdel baseret på det samlede antal infusioner og 
sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i en detaljeret rapport.

• De farvede søjler i diagrammet eller de 
understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelsestype i tabellen 
giver detaljeadgang til rapporten 
Sikkerhedshændelsesdetalje.

• De understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten  
Infusionsdetalje.

* Brugen af protokol, medikamentprotokol eller medikamentprogram i rapporten bestemmes af typen  
af infusionspumpe.
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Sikkerhedshændelser efter protokol- eller medikamentprogramliste*

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter protokol eller 
medikamentprogram – det samlede antal sikker-
hedshændelser kontra det samlede antal infusioner 
for hver sikkerhedshændelsestype, der er valgt for 
rapporten.

Resultaterne er samlet efter gruppe, bibliotek 
og profil.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, der 
evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle praksisser.

Disse data kan anvendes som hjælp til evaluering af 
specifikke protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller og til sammenligning af de 
forskellige sikkerhedshændelsestyper, der opstår i 
hver af dem.

Specielle funktioner
Denne rapport er mere omfattende end rapporten 
over sikkerhedshændelser efter protokol eller 
medikamentprogram, fordi den oplister alle profiler, 
der er omfattet af kriterierne (ikke begrænset til 20), 
og er samlet efter gruppe, bibliotek, behandling, 
kvalifikator og medikament.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende 
kolonner: Gruppe, Bibliotek, Profil, PharmGuard-
infusioner, Omprogrammeringer af blød grænse, 
Infusioner m. omprogrammeringer af blød 
grænse, % infusioner m. omprogrammeringer 
af blød grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, 
Infusioner m. tilsidesættelser af blød grænse, 
% infusioner m. tilsidesættelse af blød grænse, 
Beskeder om hård grænse, Infusioner m. beskeder 
om hård grænse, % infusioner m. beskeder om 
hård grænse, Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, 
% infusioner m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, 
Infusioner m. sikkerhedshændelser og % infusioner 
m. sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, der 
viser det samlede antal infusioner og antallet af 
sikkerhedshændelser for hver sikkerhedshændelsestype. 
Den angivne procentdel er en genberegnet procentdel 
baseret på det samlede antal infusioner  
og sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Infusionsdetalje.

• Understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelse i tabellen giver detaljeadgang 
til rapporten Sikkerhedshændelsesdetalje.

* Brugen af protokol eller medikamentprogram i rapporten bestemmes af typen af infusionspumpe.
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Sikkerhedshændelser efter tidspunkt på dagen

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter tidspunkt 
på dagen – både antallet (venstre Y-akse) og 
procentdelen (højre Y-akse) af sikkerhedshændelser 
for hver time på dagen.

Denne rapport angiver, om der er bestemte 
tidspunkter på dagen, hvor der opstår flere 
sikkerhedshændelser for infusioner.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde til 
identifikation af de timer på dagen, hvor de fleste 
sikkerhedshændelser opstår. Data i denne rapport 
kan anvendes som hjælp til evaluering af aktuelle 
praksisser, bemanding samt uddannelse i og brug 
af protokoller og profiler.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den tilsigtede brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Bemærk: Når du klikker på en værdi i kolonnerne, 
der viser infusioner m. "Sikkerhedshændelse", 
viser den resulterende Infusionsdetalje-rapport 
de faktiske kildeinfusioner, der bidrager 
til sikkerhedshændelserne.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af 
sikkerhedshændelser for hver time på dagen 
side om side, hvor hver søjle er opdelt efter 
sikkerhedshændelsestype. Sikkerhedshændelsestyperne 
identificeres i diagrammets signaturforklaring.

De stiplede linjer repræsenterer procentdelen af 
infusioner inden for sikkerhedshændelsestypen.

Denne rapport omfatter det samlede antal 
PharmGuard-infusioner inden for de valgte kriterier 
for at sætte de data, der præsenteres i rapporten, 
i perspektiv.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Time, 
Infusioner, Omprogrammeringer af blød grænse, 
Infusioner m. omprogrammeringer af blød grænse, 
% infusioner m. omprogrammeringer af blød 
grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, Infusioner 
m. tilsidesættelser af blød grænse, % infusioner 
m. tilsidesættelser af blød grænse, Beskeder 
om hård grænse, Infusioner m. beskeder om 
hård grænse, % infusioner m. beskeder om hård 
grænse, Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, 
% infusioner m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, 
Infusioner m. sikkerhedshændelser og % infusioner 
m. sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Antallet af viste infusioner i Infusionsdetalje-rapporten 
kan være lavere end det samlede antal infusioner 
m. "Sikkerhedshændelse", fordi én infusion kan strække 
sig over adskillige timer, og totalen ville omfatte 
sikkerhedshændelser for hver af de berørte timer.

Tabellen omfatter også rækken Total, der viser 
det samlede antal infusioner og antallet af 
sikkerhedshændelser for hver sikkerhedshændelsestype. 
Den angivne procentdel er en genberegnet 
procentdel baseret på det samlede antal infusioner og 
sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de farvede søjler i diagrammet eller de 
understregede værdier i tabellen for at få detaljeadgang 
og få vist de underliggende data i en detaljeret rapport.

• De farvede søjler i diagrammet eller de 
understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelsestype i tabellen 
giver detaljeadgang til rapporten 
Sikkerhedshændelsesdetalje.

• De understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Infusionsdetalje.



 Brugervejledning til PharmGuard® Device Reports-software 2.4Side 22

Sikkerhedshændelser efter hospital

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter hospital – både 
antallet (venstre Y-akse) og procentdelen (højre 
Y-akse) af sikkerhedshændelser, der opstår for 
infusioner.

Du kan bruge denne rapport til at gennemgå et 
enkelt hospital eller sammenligne flere hospitaler.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den korrekte brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af 
sikkerhedshændelser for hvert valgt hospital 
side om side, hvor hver søjle er opdelt efter 
sikkerhedshændelsestype. Sikkerhedshændelsestyperne 
identificeres i diagrammets signaturforklaring.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Hospital, 
Infusioner, Omprogrammeringer af blød grænse, 
Infusioner m. omprogrammeringer af blød grænse, 
% infusioner m. omprogrammeringer af blød 
grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, Infusioner 
m. tilsidesættelser af blød grænse, % infusioner 
m. tilsidesættelser af blød grænse, Beskeder 
om hård grænse, Infusioner m. beskeder om 
hård grænse, % infusioner m. beskeder om hård 
grænse, Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, 
% infusioner m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, 
Infusioner m. sikkerhedshændelser og % infusioner 
m. sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, der 
viser det samlede antal infusioner og antallet af 
sikkerhedshændelser for hver sikkerhedshændelsestype. 
Den angivne procentdel er en genberegnet 
procentdel baseret på det samlede antal infusioner og 
sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de farvede søjler i diagrammet eller de 
understregede værdier i tabellen for at få detaljeadgang 
og få vist de underliggende data i en detaljeret 
rapport.

• De farvede søjler i diagrammet og de 
understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelse i tabellen giver detaljeadgang 
til rapporten  
Sikkerhedshændelsesdetalje.

• Understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Infusionsdetalje.
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Sikkerhedshændelser efter parameter

Formål
Vælg denne rapport for at se, hvor mange 
sikkerhedshændelser der opstod for de valgte 
parametre. Antallet af hver sikkerhedshændelsestype 
oplistes for hver parameter med procentdelen af 
sikkerhedshændelser i forhold til det samlede antal 
PharmGuard-infusioner.

Denne rapport gør det muligt at evaluere en enkelt 
parameter eller flere parametre og at sammenligne 
de forskellige typer af sikkerhedshændelser, der opstår.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, der 
evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den korrekte brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Bemærkninger:

• Da én infusion kan indeholde flere 
sikkerhedshændelser med forskellige 
sikkerhedshændelsesparametre, viser kolonnen 
Infusioner "I/R" for individuelle parametre. 
Samtidig udfyldes rækken "Total" for infusioner 
med det samlede antal infusioner, der opfylder de 
valgte kriterier.

• Når du klikker på en værdi i rækken Total 
for kolonner, der viser "Infusioner m. ...", 
viser den resulterende rapport det faktiske 
antal kildeinfusioner, der bidrager til 
sikkerhedshændelserne, hvilket muligvis ikke 
svarer til den værdi, der blev klikket på.

Hvis f.eks. en enkelt infusion har 
en besked om hård grænse med 
sikkerhedshændelsesparameteren Dosis, 
og den har en besked om hård grænse med 
sikkerhedshændelsesparameteren Vægt, 
er det samlede antal "Infusioner m. beskeder 
om hård grænse" 2, men antallet af infusioner 
i Infusionsdetalje-rapporten er 1.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet 
af sikkerhedshændelser for hver valgt 
parameter side om side, hvor hver søjle 
er opdelt efter sikkerhedshændelsestype. 
Sikkerhedshændelsestyperne identificeres i 
diagrammets signaturforklaring.

De stiplede linjer repræsenterer procentdelen af 
infusioner inden for sikkerhedshændelsestypen.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er baseret 
på, omfatter følgende kolonner: Parameter, Infusioner, 
Omprogrammeringer af blød grænse, Infusioner 
m. omprogrammeringer af blød grænse, % infusioner 
m. omprogrammeringer af blød grænse, Tilsidesættelser 
af blød grænse, Infusioner m. tilsidesættelser af blød 
grænse, % infusioner m. tilsidesættelser af blød grænse, 
Beskeder om hård grænse, Infusioner m. beskeder 
om hård grænse, % infusioner m. beskeder om 
hård grænse, Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, 
% infusioner m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, 
Infusioner m. sikkerhedshændelser og % infusioner 
m. sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises 
kun, hvis Sikkerhedshændelsestype eller 
sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, 
der viser det samlede antal infusioner og 
antallet af sikkerhedshændelser for hver 
sikkerhedshændelsestype. Den angivne procentdel er 
en genberegnet procentdel baseret på det samlede 
antal infusioner og sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i en detaljeret rapport.

• De farvede søjler i diagrammet eller de 
understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelsestype i tabellen 
giver detaljeadgang til rapporten 
Sikkerhedshændelsesdetalje.

• De understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Infusionsdetalje.
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Oversigt over sikkerhedshændelsesparametre

Formål
Vælg denne rapport for at få en generel oversigt over, 
hvilken type sikkerhedshændelsesparametre der 
forårsager sikkerhedshændelser.

Formålet med denne rapport er at evaluere, hvilke 
parametre der har flest (eller færrest) sikkerhedshæn-
delser. Eksempler på sikkerhedshændelsesparametre 
omfatter, men er ikke begrænset til, kontinuerlig 
hastighed, PCA/PCEA-dosis, PCA/PCEA-dosis-lockout, 
lægeaktiveret bolus osv.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Oplysninger i denne rapport kan bruges som hjælp 
til evaluering af den aktuelle brug af PharmGuard-
protokoller for at bestemme, om der er behov for 
praksisændringer, uddannelse, biblioteksjusteringer 
eller andre handlinger.

Specielle funktioner
Denne oversigtsrapport viser de rapporterede sikker-
hedshændelser for hver valgt profil. Inden for hver 
profil er hændelserne grupperet efter sikkerhedshæn-
delsestype og den sikkerhedshændelsesparameter, 
der forårsager hændelsen.

Tabelfunktioner
Tabelrækkerne indeholder det samlede antal sikker-
hedshændelser for følgende: Profil, Sikkerhedshæn-
delsestype og Sikkerhedshændelsesparameter.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de understregede værdier 
i diagrammet eller tabellen for at få detaljeadgang 
og få vist de underliggende data i rapporten 
Sikkerhedshændelsesdetalje.
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Fejlfaktor for sikkerhedshændelse

Formål
Vælg denne rapport for at se sikkerhedshændelser, 
der kan være mere klinisk signifikante baseret på 
fejlfaktoren fra den oprindelige parameterværdi.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Oplysninger i denne rapport kan bruges som hjælp 
til evaluering af den aktuelle brug af PharmGuard 
Software-protokoller for at bestemme, om der er 
behov for praksisændringer, uddannelse, justering 
af medikamentprogrammer eller andre handlinger.

Bemærkninger:

• Selvom diagrammet i denne rapport kan 
gengive en omfattende mængde data, kan for 
mange data i rapportkriterierne (f.eks. brug af 
alle medikamentprogrammer, adskillige profiler 
og/eller et bredt datointerval) medføre, at der 
genereres et diagram med mange informationer, 
som derfor er vanskeligt at læse. I disse tilfælde 
bør det overvejes at indsnævre kriterierne 
eller at generere flere rapporter baseret på 
forskellige kriterier.

• Denne rapport er begrænset til 100.000 rækker. 
Optimal ydelse opnås ved at reducere kriterievalget, 
indtil der returneres færre poster.

• Afhængigt af de valgte kriterier kan det tage 
mærkbart længere tid at generere resultater 
end for andre rapporter.

Specielle funktioner
Fejlfaktoren for sikkerhedshændelse vises i et 
søjlediagram, hvor de enkelte søjlers højde angiver 
signifikansen af hver sikkerhedshændelse. Tabellen 
under diagrammet viser de værdier, der er forbundet 
med diagrammet, og den kan sorteres på alle 
kolonner.

Beregningen for fejlfaktor er:

• Indtastet værdi/endelig værdi (med en positiv 
fejlfaktor, når den indtastede værdi er over 
grænsen).

• Indtastet værdi/endelig værdi (med en negativ 
fejlfaktor, når den indtastede værdi er under 
grænsen).

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Serienummer, Aktiv-id, Dato og tidspunkt, 
Sikkerhedshændelsestype, Gruppe, Bibliotek, Profil, 
Behandling, Kvalifikator, Medikament, Parameter, 
Forrige værdi, Indtastet værdi, Hård min., Blød min. 
Blød maks., Hård maks., Endelig værdi, Fejlfaktor.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Hændelseshistorik.
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Sikkerhedshændelsestendenser

Formål
Vælg denne rapport for at se – over en defineret 
periode og et defineret tendensinterval – 
procentdelen af sikkerhedshændelser efter profil 
og sikkerhedshændelsestype.

Valg af kriteriet Alle profiler i alt viser den kombinerede 
tendens på tværs af alle profiler.

Antallet og procentdelen af hver sikkerhedshændelsestype 
oplistes for det valgte tendensinterval (dagligt, ugentligt, 
månedligt, kvartalsvis eller årligt).

Anvendt af
Oplysninger i denne rapport kan bruges af 
ledergrupper til at informere om evalueringen 
af frekvensen og typen af sikkerhedshændelser 
i en periode (dvs. fastlæggelse af, hvorvidt der 
er sket en forbedring).

Disse data kan endvidere anvendes til evaluering af 
protokoller, f.eks. hvorvidt en stigning eller et fald 
i hændelser faldt sammen med en protokolændring.

Bemærkninger:

• Selvom diagrammet i denne rapport kan gengive 
en omfattende mængde data, kan for mange data 
i rapportkriterierne (f.eks. brug af alle protokoller, 
adskillige profiler og/eller et bredt datointerval) 
medføre, at der genereres et diagram med mange 
informationer, som derfor er vanskeligt at læse. 
I disse tilfælde bør det overvejes at indsnævre 
kriterierne eller at generere flere rapporter baseret 
på forskellige kriterier.

• Hvis de valgte kriterier omfatter for mange 
kombinationer af profil og sikkerhedshændelse, kan 
diagrammets signaturforklaring ikke vise de enkelte 
elementer, men viser ikonet "..." som angivelse af, 
at yderligere signaturforklaringsværdier er udeladt.

Specielle funktioner
Et linjediagram viser tendensen for procentdelen 
af sikkerhedshændelser for hver valgt profil og 
sikkerhedshændelse. Tidsperioden på x-aksen 
bestemmes af det valgte tendensinterval.

Antallet af enheder, der rapporterer for hver valgt 
gruppe eller bibliotek, vises for at perspektivere, 
hvor mange enheder der har bidraget til disse data.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er baseret 
på, omfatter følgende kolonner: Tendensinterval, 
Profil, Infusioner, Omprogrammeringer af blød 
grænse, Infusioner m. omprogrammeringer af blød 
grænse, % infusioner m. omprogrammeringer 
af blød grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, 
Infusioner m. tilsidesættelser af blød grænse, 
% infusioner m. tilsidesættelser af blød grænse, 
Beskeder om hård grænse, Infusioner m. beskeder 
om hård grænse, % infusioner m. beskeder om 
hård grænse, Afbrydelser, Infusioner m. afbrydelser, 
% infusioner m. afbrydelser, Sikkerhedshændelser, 
Infusioner med sikkerhedshændelser og % infusioner 
m. sikkerhedshændelser.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Sikkerhedshændelsestype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, 
der viser det samlede antal infusioner og 
antallet af sikkerhedshændelser for hver 
sikkerhedshændelsestype. Den angivne procentdel er 
en genberegnet procentdel baseret på det samlede 
antal infusioner og sikkerhedshændelser efter type.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i diagrammet 
eller tabellen for at få detaljeadgang og få vist 
de underliggende data i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnerne Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten  
Infusionsdetalje.

• Understregede værdier i kolonnerne 
Sikkerhedshændelse i tabellen giver detaljeadgang 
til rapporten Sikkerhedshændelsesdetalje.
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Kapitel 4  Alarmrapporter
Denne gruppe omfatter følgende rapporter:

• Oversigt over alarmer

• Alarmer efter profil

• Alarmer efter protokol, 
medikamentprogram eller 
medikamentprotokol

• Alarmer efter tidspunkt på dagen

• Alarmer efter hospital

• Alarmer efter type

• Alarmer pr. enhed efter type

• Alarmtendenser

Webportalens onlinehjælp indeholder en liste over alarmtyper efter kategori.
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Oversigt over alarmer
Formål
Vælg denne rapport for at sammenligne 
procentdelen af infusioner med og uden 
alarmer med manuelle (ikke-PharmGuard) 
infusioner. Det samlede antal alarmer opdelt 
efter alarmkategori vises også.

Denne rapport viser en oversigt på højt niveau 
over en institutions overholdelsesniveau sammen 
med forekomster af alarmer. Baseret på denne 
rapport kan der fås yderligere oplysninger via 
andre rapporter over alarmer.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde,  
der evaluerer medicineringssikkerhed og 
aktuelle praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den tilsigtede brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Det første af to lagkagediagrammer sammenligner 
procentdelen af PharmGuard-infusioner med og uden 
mindst én alarm med ikke-PharmGuard-infusioner.

Bemærk: En infusion kan have mere end én alarm.

Det andet lagkagediagram viser fordelingen af 
alarmkategorierne. Alarmerne i det andet lagkagediagram 
omfatter alarmer, der opstår uden for en infusion.

Tabelfunktioner
Hvert lagkagediagram efterfølges af en tabel med 
de data, diagrammet er baseret på.

Den første tabel omfatter følgende kolonner: 
PharmGuard-infusioner uden alarmhændelser, 
% PharmGuard-infusioner uden alarmhændelser, 
PharmGuard-infusioner med alarmhændelser, 
% PharmGuard-infusioner med alarmhændelser, 
Ikke-PharmGuard-infusioner uden alarmhændelser, 
% ikke-PharmGuard-infusioner uden alarmhændelser, 
Ikke-PharmGuard-infusioner med alarmhændelser, 
% ikke-PharmGuard-infusioner med alarmhændelser 
og Infusioner i alt.

Den anden tabel indeholder det samlede antal 
alarmer efter type, herunder følgende kolonner: 
Ikke-rutinemæssige kliniske alarmer, % ikke-
rutinemæssige kliniske alarmer, Rutinemæssige kliniske 
alarmer, % rutinemæssige kliniske alarmer, Ikke-
rutinemæssige hardwarealarmer, % ikke-rutinemæssige 
hardwarealarmer, Rutinemæssige hardwarealarmer, 
% rutinemæssige hardwarealarmer, Driftsalarmer, 
% driftsalarmer og Alarmer i alt.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på udsnittene i lagkagediagrammet eller de 
understregede værdier i diagrammet eller tabellen 
for at få detaljeadgang og få vist de underliggende 
data i en detaljeret rapport.

• Lagkageudsnittene og de understregede værdier 
i det første lagkagediagram og tabellen giver 
detaljeadgang til rapporten Infusionsdetalje.

• Lagkageudsnittene og de understregede værdier 
i det andet lagkagediagram og tabellen giver 
detaljeadgang til rapporten Alarmhændelsesdetalje.



    Alarmrapporter Side 29

Alarmer efter profil

Formål
Vælg denne rapport for at se antallet af alarmer 
for hver valgt profil. Du kan vælge at sammenligne 
16 profiler med flest alarmer, 16 profiler med færrest 
alarmer eller 16 individuelt valgte profiler.

Denne rapport gør det muligt at evaluere en 
enkelt profil eller flere profiler og at sammenligne 
de forskellige typer alarmer, der opstår.

Bemærk: Hvis det samme profilnavn anvendes 
i forskellige biblioteker, kombineres dataene fra 
disse profiler i rapporten.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den tilsigtede brug af protokoller, 
og hvorvidt programmerede grænser er indstillet 
korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af alarmer 
for hver valgt profil side om side, hvor hver søjle 
er opdelt efter alarmtype. Alarmtyperne identificeres 
i diagrammets signaturforklaring.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: Profil, 
Alarmtype og Alarmer i alt.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, 
hvis Alarmtype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total og en 
slutkolonne, der viser det samlede antal alarmer 
for hver valgt profil og det samlede antal alarmer 
for hver alarmtype baseret på de valgte profiler.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Alarmhændelsesdetalje.

Alarmer efter protokol, medikamentprogram eller medikamentprotokol*

Formål
Vælg denne rapport for at se antallet af alarmer 
for hver(t) valgt protokol, medikamentprogram 
eller medikamentprotokol. Det er muligt at 
sammenligne de 20 med flest alarmer, de 20 
med færrest alarmer eller 20 individuelt valgte 
protokoller, medikamentprotokoller eller 
medikamentprogrammer.

Bemærk: Hvis den samme protokol anvendes 
i forskellige profiler, kombineres dataene fra disse 
protokoller i rapporten.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
farmaceuter, plejeledere og kliniske teknikere 
til evaluering af medicineringssikkerhed og 
aktuelle praksisser.

Disse data kan anvendes som hjælp til evaluering 
af den aktuelle konfigurationsbrug, hvilke 
protokoller der eventuelt skal ændres, og/eller 
hvilke praksisændringer der kan være nødvendige.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af alarmer 
for hver(t) valgt protokol, medikamentprogram eller 
medikamentprotokol side om side, hvor hver søjle er 
opdelt efter alarmtype. Alarmtyperne identificeres 
i diagrammets signaturforklaring.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Protokol, 
Medikamentprogram eller Medikamentprotokol, 
Behandling, Kvalifikator, Medikament og Alarmtype 
samt antallet af alarmer for protokollen.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, 
hvis Alarmtype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken "Total", der viser 
det samlede antal alarmer for hver valgt protokol 
og det samlede antal alarmer for hver alarmtype 
baseret på den valgte protokol.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende 
data i rapporten Alarmhændelsesdetalje.

* Brugen af protokol, medikamentprogram eller medikamentprotokol i rapporten bestemmes af typen af infusionspumpe.
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Alarmer efter tidspunkt på dagen

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter tidspunkt på 
dagen – både antallet og typen af alarmer, der opstår 
hver time på dagen.

Denne rapport angiver, om der er bestemte 
tidspunkter på dagen, hvor der opstår flere alarmer.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af plejeledere og 
kliniske teknikere til identifikation af de timer på 
dagen, hvor der opstår flest alarmer. Data i denne 
rapport kan anvendes som hjælp til evaluering af 
aktuelle praksisser, bemanding samt uddannelse 
i og brug af protokoller og profiler.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af alarmer 
for hver time på dagen side om side, hvor hver søjle 
er opdelt efter alarmtype. Alarmtyperne identificeres 
i diagrammets signaturforklaring.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Time og Alarmtyper samt antallet af alarmer 
for den pågældende time.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, 
hvis Alarmtype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, der viser det 
samlede antal alarmer for hver time på dagen og 
det samlede antal alarmer for hver alarmtype pr. dag.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Alarmhændelsesdetalje.

Alarmer efter hospital

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter hospital – både 
antallet og typen af alarmer, der opstår for hvert 
valgt hospital.

Denne rapport gør det muligt at evaluere et enkelt 
hospital eller flere hospitaler og at sammenligne 
de forskellige typer alarmer, der opstår.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af plejeledere og 
kliniske teknikere til identifikation af de hospitaler, 
hvor der opstår flest alarmer. Data i denne rapport 
kan anvendes som hjælp til evaluering af aktuelle 
praksisser, bemanding samt uddannelse i og brug 
af protokoller og profiler.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af alarmer 
for hvert valgt hospital side om side, hvor hver søjle 
er opdelt efter alarmtype. Alarmtyperne identificeres 
i diagrammets signaturforklaring.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Hospitalsalarmtyper og Alarmer i alt.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, 
hvis Alarmtype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, der viser 
det samlede antal alarmer for hvert hospital 
og det samlede antal alarmer for hver alarmtype.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Alarmhændelsesdetalje.
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Alarmer efter type

Formål
Vælg denne rapport for at se antallet af alarmer 
efter alarmtype.

Du kan vælge at sammenligne de 20 mest hyppige 
alarmtyper, de 20 mindst hyppige alarmtyper eller 
20 individuelt valgte alarmtyper.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af plejeledere, kliniske 
teknikere og biomedicinske teknikere til identifikation 
af de alarmer, der opstår hyppigst.

Disse oplysninger kan bruges til evaluering af, hvorvidt 
der er behov for yderligere tiltag i forbindelse med 
forhold, der kan forårsage alarmer.

Specielle funktioner
Et søjlediagram viser antallet af alarmer for hver 
alarmtype.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Alarmtype og Antal alarmer.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, 
hvis Alarmtype er valgt for rapporten.

Tabellen omfatter også rækken Total, der viser det 
samlede antal alarmer for alle de valgte alarmtyper.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data 
ved at klikke på de farvede søjler i diagrammet 
eller de understregede værdier i tabellen for at 
få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Alarmhændelsesdetalje.

Alarmer pr. enhed efter type

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter profil, 
alarmkategori og alarmtype – hvor mange gange en 
bestemt enhed har haft en alarm, og hvorvidt andre 
enheder har den samme alarm.

Denne rapport kan bruges til vurdering af de alarmer, 
der opstår, og som hjælp til bestemmelse af, om der 
er en speciel enhed eller enheder, der kan have behov 
for opmærksomhed eller måske en/flere bestemte 
alarmer, der skal gennemgås yderligere.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af plejeledere og 
kliniske teknikere til identifikation af de enheder, 
der rapporterer flest alarmer.

Disse oplysninger kan bruges til evaluering af, hvorvidt 
der er behov for yderligere tiltag i forbindelse med 
forhold, der kan forårsage alarmer.

Specielle funktioner
Denne oversigtsrapport viser de rapporterede alarmer 
for hver valgt profil. Inden for hver profil er alarmerne 
grupperet efter alarmkategori og alarmtype.

Tabelfunktioner
Tabelrækkerne indeholder det samlede antal alarmer 
for følgende: Profil, alarmkategori og alarmtype. 
Tabellen indeholder kolonnerne: Serienummer,  
Aktiv-id og Antal alarmer.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnerne Serienummer 
og Aktiv-id i tabellen giver detaljeadgang til 
rapporten Detaljer for enhed.

• Understregede værdier i kolonnerne Total og Antal 
alarmer i tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Alarmhændelsesdetalje.
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Alarmtendenser

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter profil – antallet 
og fordelingen af alarmer og PharmGuard-
infusioner over en defineret periode og et defineret 
tendensinterval. Det samlede antal alarmer og 
infusioner oplistes for hvert tendensinterval.

Valg af kriteriet Alle profiler i alt viser den kombinerede 
tendens på tværs af alle profiler.

Antallet af hver alarm efter profil oplistes for det 
valgte tendensinterval (dagligt, ugentligt, månedligt, 
kvartalsvis eller årligt).

Anvendt af
Oplysninger i denne rapport kan bruges af 
ledergrupper som hjælp til evaluering af ændringer 
i forekomsten af alarmer, der opstår i en periode (dvs. 
fastlæggelse af, hvorvidt der er sket en forbedring).

• Disse data kan anvendes af teams til evaluering 
af medicineringssikkerhed og aktuel praksis 
som hjælp til bestemmelse af, hvilke tiltag der 
skal iværksættes.

• Kliniske teknikere kan bruge disse data til 
evaluering af hardware- og softwarealarmer.

• Disse data kan endvidere anvendes til evaluering 
af protokoller, f.eks. hvorvidt en stigning eller et fald 
i alarmer faldt sammen med en protokolændring.

Bemærk: Selvom diagrammet i denne rapport 
kan gengive en omfattende mængde data, 
kan for mange data i rapportkriterierne (f.eks. brug 
af alle protokoller, adskillige profiler og/eller et 
bredt datointerval) medføre, at der genereres et 
diagram med mange informationer, som derfor er 
vanskeligt at læse. I disse tilfælde bør det overvejes 
at indsnævre kriterierne eller at generere flere 
rapporter baseret på forskellige kriterier.

Specielle funktioner
Et linjediagram viser tendensen for de valgte 
profilalarmer. Tidsperioden på x-aksen bestemmes 
af det valgte tendensinterval.

Antallet af enheder, der rapporterer for hver valgt 
gruppe eller bibliotek, vises for at perspektivere, 
hvor mange enheder der har bidraget til disse data.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Tendensinterval, Profil, Alarmer og Infusioner.

Tabellen omfatter også rækken Total, der viser det 
samlede antal alarmer og infusioner for hver profil 
og hvert tendensinterval.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i diagrammet 
eller tabellen for at få detaljeadgang og få vist de 
underliggende data i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnen Alarmer 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten  
Alarmhændelsesdetalje.

• Understregede værdier i kolonnen Infusion 
i tabellen giver detaljeadgang til rapporten 
Infusionsdetalje.
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Kapitel 5  Rapporter over udnyttelse
Denne gruppe omfatter følgende rapporter:

• Infusionsfrekvens efter protokol eller 
medikamentprogram

• Infusionsfrekvens efter protokol- eller 
medikamentprogramliste

• Liste over infusionsdiagnostik

Infusionsfrekvens efter protokol eller medikamentprogram*

Formål
Vælg denne rapport for at se antallet af infusioner 
efter protokol eller medikamentprogram.

Det er muligt at sammenligne de 20 med flest 
infusioner, de 20 med færrest infusioner eller  
20 individuelt valgte protokoller, 
medikamentprotokoller eller 
medikamentprogrammer.

Bemærk: Hvis den/det samme protokol, 
medikamentprogram eller medikamentprotokol 
anvendes i forskellige profiler, kombineres 
dataene i rapporten. 

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde 
til evaluering af protokolbrug og som hjælp til 
informerede beslutninger om protokoljusteringer, 
der kan være nødvendige.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af infusioner 
for hver(t) valgt protokol eller medikamentprogram side 
om side, hvor hver stakket søjle viser påbegyndte og 
ikke-påbegyndte infusioner hver for sig.

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Protokol, 
Medikamentprotokol eller Medikamentprogram, 
Behandling, Kvalifikator, Medikament, Påbegyndte 
PharmGuard-infusioner, Ikke-påbegyndte 
PharmGuard-infusioner og PharmGuard-infusioner.

Bemærk: De tilsvarende kolonner vises kun, hvis 
Ikke-påbegyndte infusioner er valgt for rapporten.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Infusionsdetalje.

* Brugen af protokol eller medikamentprogram i rapporten bestemmes af typen af infusionspumpe.
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Infusionsfrekvens efter protokol- eller medikamentprogramliste*

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter protokol 
eller medikamentprogram – antallet og 
procentdelen af infusioner for hver(t) valgt protokol, 
medikamentprogram eller medikamentprotokol. 
Der gives yderligere detaljer, herunder antallet af 
lægeaktiverede boluser og lægeaktiverede boluser  
pr. infusion.

Resultaterne er samlet efter gruppe, bibliotek og profil.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, klinikere, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde som 
hjælp til informerede beslutninger om justeringer 
af protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller.

Specielle funktioner
Denne rapport er mere omfattende end 
rapporten Infusionsfrekvens efter protokol eller 
medikamentprogram, fordi den oplister alle protokoller, 
medikamentprotokoller eller medikamentprogrammer, 
der er omfattet af kriterierne (ikke begrænset til 20), 
og er samlet efter gruppe, bibliotek og profil.

Tabelfunktioner
Denne rapport omfatter det samlede antal 
PharmGuard-infusioner inden for de valgte kriterier.

Den viste tabel omfatter følgende kolonner: Gruppe, 
Bibliotek, Profil, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
PharmGuard-infusioner, % PharmGuard-infusioner, 
Lægeaktiveret bolus, Lægeaktiverede boluser pr. infusion.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Infusionsdetalje.

* Brugen af protokol eller medikamentprogram i rapporten bestemmes af typen af infusionspumpe.

Liste over infusionsdiagnostik

Formål
Vælg denne rapport for at se – for hver(t) protokol, 
medikamentprogram eller medikamentprotokol – 
det antal gange hver af dem blev valgt, antallet 
af påbegyndte eller ikke-påbegyndte infusioner 
og antallet af relaterede sikkerhedshændelser. 
Til sammenligning er manuelle (ikke-PharmGuard) 
infusioner også oplistet i rapporten.

Formålet med denne rapport er at give oplysninger 
om infusioner, der er afbrudt (valgt, men uden faktisk 
infusion kørt). Antallet af Ikke-PharmGuard-infusioner 
kan sammenlignes efter profil for at se, om manuelle 
funktioner vælges i stedet.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde som 
hjælp til identifikation af protokoller, der skal justeres 
(f.eks. protokoller med et uacceptabelt antal afbrydelser, 
der medfører brug af ikke-PharmGuard-infusioner).

Bemærk: Det er muligt at have sikkerhedshæn-
delser i en påbegyndt infusion, som forårsager 
afbrydelser. Disse afbrydelsestyper registreres 
ikke som afbrydelser. Se Rapporter over sikker-
hedshændelser for at få flere oplysninger om 
sikkerhedshændelser og relaterede afbrydelser.

Specielle funktioner
De første værdier, der vises i tabellen, er PharmGuard-
infusionsdata efterfulgt af oplysninger om ikke-
PharmGuard-infusioner efter profil.

Tabelfunktioner
Tabellen omfatter følgende kolonner: Gruppe, 
Bibliotek, Profil, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Programmeringsenheder, Påbegyndte infusioner, 
Ikke-påbegyndte infusioner, Omprogrammeringer 
af blød grænse, Tilsidesættelser af blød grænse, 
Beskeder om hård grænse og Afbrydelser.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Infusionsdetalje.
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Kapitel 6  Rapporter over hændelsesdetaljer
Denne gruppe omfatter følgende rapporter:

• Sikkerhedshændelsesdetalje

• Alarmhændelsesdetalje

• Infusionsdetalje

• Hændelseshistorik

Sikkerhedshændelsesdetalje

Formål
Vælg denne rapport for at se detaljer for hver 
sikkerhedshændelse, herunder dato/tidspunkt, 
sikkerhedshændelsestype, profil, protokol, parametre, 
sikkerhedsgrænser og de indtastede værdier for 
sikkerhedshændelsen.

Formålet med denne rapport er at vise detaljer 
om sikkerhedshændelsesforekomster for de valgte 
kriterier. De rapporterede sikkerhedshændelsestyper 
er:

• Omprogrammeringer af blød grænse: Der er 
indtastet en værdi uden for området for den bløde 
grænse, og derefter indtastes en værdi inden for 
området.

• Tilsidesættelser af blød grænse: Der er indtastet 
en værdi uden for området for den bløde grænse, 
og tilsidesættelsen bekræftes.

• Beskeder om hård grænse: Der er indtastet en 
værdi, der ligger uden for en maks./min.-grænse 
(sikkerhedsgrænse).

• Afbrydelser: En værdi indtastes uden for et område, 
og pumpen slukkes på bekræftelsesskærmen. En 
Afbryd-hændelse kan også opstå, hvis en bruger 
begynder at ændre en værdi og derefter afslutter, 
inden opgaven er fuldført.

Anvendt af
Denne rapport kan – sammen med andre rapporter 
over sikkerhedshændelser – anvendes af komitéer, 
læger, plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter 
og lignende personale for hver profil eller hvert 
plejeområde som hjælp til at:

• få mere detaljerede data, der kan bidrage til 
informeret evaluering af kliniske, uddannelsesmæs-
sige eller andre områder, der skal fokuseres på.

• få detaljeadgang til sikkerhedshændelsesdata 
for at få mere at vide om, hvad der faktisk skete, 
herunder identifikation af værdier, som brugeren 
indtastede, da sikkerhedshændelsen opstod.

• identificere en specifik tidsperiode eller hændelse, 
der skal indhentes flere oplysninger om.

Baseret på disse oplysninger kan rapporten 
Hændelseshistorik anvendes til identifikation af 
de opståede hændelser på enheden før og efter 
sikkerhedshændelsen.

Specielle funktioner
• Den indtastede værdi og den endelige værdi 

fremhæves med lilla, så disse bliver lettere at 
se for brugeren.

• Denne rapport kræver typisk brug af det nederste 
rullepanel.

• Parameteren er den, der forårsagede 
sikkerhedshændelsen.

• Den indtastede værdi er den værdi, 
brugeren indtastede, og som forårsagede 
sikkerhedshændelsen.

• Den endelige værdi er den værdi, brugeren valgte 
under programmering af infusionen, herunder 
eventuelle rettelser.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende 
kolonner: Serienummer, Aktiv-id, Dato og tidspunkt, 
Sikkerhedshændelsestype, Gruppe, Bibliotek, 
Profil, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Programmeringsenheder, Parameter, Forrige værdi, 
Indtastet værdi, Hård min., Blød min. Blød maks., 
Hård maks., Endelig værdi, Fejlfaktor og Hospital.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i diagrammet 
eller tabellen for at få detaljeadgang og få vist de 
underliggende data i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnerne Serienummer 
eller Aktiv-id i tabellen giver detaljeadgang 
til rapporten Detaljer for enhed.

• Understregede værdier i kolonnen Dato og 
tidspunkt i tabellen giver detaljeadgang til 
rapporten Hændelseshistorik.
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Sikkerhedshændelsesdetalje Fortsat

Bemærkninger:

• Denne rapport er begrænset til 100.000 rækker. 
Optimal ydelse opnås ved at reducere kriterievalget, 
indtil der returneres færre poster.

• Afhængigt af de valgte kriterier kan det tage 
mærkbart længere tid at generere resultater 
end for andre rapporter.

Alarmhændelsesdetalje

Formål
Vælg denne rapport for at se detaljer om hver alarm.

Formålet med denne rapport er at bidrage til at 
undersøge, om der opstår specifikke alarmtyper 
og hvorfor. Den indeholder detaljerede oplysninger 
om opståede alarmer.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af plejeledere 
og kliniske teknikere til evaluering af, om der 
opstår specifikke alarmtyper og hvorfor.

Bemærkninger:

• Denne rapport er begrænset til 100.000 rækker. 
Optimal ydelse opnås ved at reducere kriterievalget, 
indtil der returneres færre poster.

• Afhængigt af de valgte kriterier kan det tage 
mærkbart længere tid at generere resultater 
end for andre rapporter.

Specielle funktioner
Alarmdetaljerne i denne rapport omfatter Protokol, 
Kontinuerlig hastighed og Sidste infusionstype.

Tabelfunktioner
Tabellen omfatter følgende kolonner: Serienummer, 
Aktiv-id, Dato og tid for hændelse, Alarmtype, 
Gruppe, Bibliotek, Profil, Behandling, Kvalifikator, 
Medikament, Kassettetype, Sidste kontinuerlige 
hastighed, Sidste infusionstype, Dato og tid for sidste 
afstilling, Antal alarmer lyddæmpet, Dato og tid for 
rydning, Tidsinterval for aktiv alarm og Hospital.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i diagrammet 
eller tabellen for at få detaljeadgang og få vist 
de underliggende data i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnerne Serienummer 
og Aktiv-id i tabellen giver detaljeadgang 
til rapporten Detaljer for enhed.

• Understregede værdier i kolonnen Dato 
og tidspunkt i tabellen giver detaljeadgang 
til rapporten Hændelseshistorik.
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Infusionsdetalje

Formål
Vælg denne rapport for at se en liste over infusioner 
og sikkerhedshændelser for en enhed i kronologisk 
rækkefølge efter hændelsens dato og tidspunkt.

Formålet med denne rapport er at vise rækkefølgen 
af infusioner og sikkerhedshændelser i forhold 
til hinanden. Rapporten viser, hvad der skete, 
før en ikke-PharmGuard-infusion forekom. Det er 
bedst at køre denne rapport for en enkelt enhed, 
men den kan køres for flere enheder.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde 
til bestemmelse af mulige forbindelser mellem 
sikkerhedshændelser, PharmGuard-protokolinfusioner 
og manuelle (ikke-PharmGuard) infusioner.

Dataene kan bruges som hjælp til informerede 
beslutninger vedrørende justeringer af en PharmGuard 
Software-konfiguration og dennes protokoller.

Bemærkninger:

• For en infusion er hændelse/startdato og -tid 
begyndelsen af infusionen. For en sikkerhedshæn-
delse er det dato og tid, hvor sikkerhedshændelsen 
forekom.

• Denne rapport er begrænset til 100.000 rækker. 
Optimal ydelse opnås ved at reducere kriterievalget, 
indtil der returneres færre poster.

• Afhængigt af de valgte kriterier kan det tage 
mærkbart længere tid at generere resultater 
end for andre rapporter.

• Enhedens lokation bestemmes af 
hospitalslokationssystemet, hvis et sådant er 
tilgængeligt. Hvis et hospitalslokationssystem ikke 
er tilgængeligt, bestemmes enhedens lokation 
af det sidste trådløse adgangspunkt, enheden 
anvendte. Kontakt din PharmGuard Server-
systemadministrator for at få flere oplysninger.

Tabelfunktioner
Kolonnen Hændelse indeholder infusionsmetoden, 
hvis rækken er en infusion. Den parameter, 
der forårsagede sikkerhedshændelsen, er medtaget, 
hvis rækken er en sikkerhedshændelse. Der er 
endvidere en kolonne, som angiver, om infusionen 
blev kørt eller ikke (afbrudt).

Tabellen i denne rapport omfatter følgende kolonner: 
Serienummer, Aktiv-id, Dato og tid for hændelse, 
Hændelse, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Gruppe, Bibliotek, Profil, Kategori, Parameter, 
Enheder, Infusion kørt?, Fyldt mængde, Total for 
indgivet medikament, Dato og tid for afslutning, 
Varighed, Hospital, Lokation og Navn på AP.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i diagrammet 
eller tabellen for at få detaljeadgang og få vist de 
underliggende data i en detaljeret rapport.

• Understregede værdier i kolonnerne Serienummer 
og Aktiv-id i tabellen giver detaljeadgang til 
rapporten Detaljer for enhed.

• Understregede værdier i kolonnen Dato og 
tidspunkt i tabellen giver detaljeadgang til 
rapporten Hændelseshistorik.
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Hændelseshistorik

Formål
Vælg denne rapport for at få vist en liste over 
hændelser i kronologisk rækkefølge, som de er 
opstået på en bestemt enhed.

Formålet med denne rapport er at fremskaffe data 
for hver enkelt hændelse for en eller flere enheder for 
at undersøge, hvad der skete før/efter en hændelse. 
Det er bedst at køre denne rapport for en enkelt 
enhed, men den kan køres for flere enheder.

Anvendt af
Denne rapport kan bruges af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde 
som hjælp til bestemmelse af, hvilke hændelser der 
forekom på en enhed, og hvornår (dvs. hvad brugeren 
programmerede, om en infusion blev påbegyndt eller 
ikke, hvordan en infusion blev kørt, om der opstod 
en alarm eller ikke osv.).

Bemærkninger:

• Meddelelsen om behandlingshændelser kan om-
fatte brugervalgte parametre og standardparame-
tre defineret i PharmGuard-protokollen. Standard-
parametrene i meddelelsen er muligvis ikke blevet 
præsenteret for, eller valgt og ændret af, brugeren.

• Denne rapport er begrænset til 100.000 rækker. 
Optimal ydelse opnås ved at reducere kriterievalget, 
indtil der returneres færre poster.

• Afhængigt af de valgte kriterier kan det tage 
mærkbart længere tid at generere resultater 
end for andre rapporter.

• Enhedens lokation bestemmes af hospitalsloka-
tionssystemet, hvis et sådant er tilgængeligt. Hvis 
et hospitalslokationssystem ikke er tilgængeligt, 
bestemmes enhedens lokation af det sidste 
trådløse adgangspunkt, enheden anvendte. Kon-
takt din PharmGuard Server-systemadministrator 
for at få flere oplysninger.

Specielle funktioner
Kolonnen Detaljer viser meddelelser identificeret 
af hændelsestype, hændelsesudløser og 
hændelsesmeddelelse.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport indeholder følgende 
kolonner: Serienummer, Aktiv-id, Dato og tid, 
Hændelsestype, Udløser, Meddelelse, Detaljer, 
Gruppe, Hospital, Lokation og Navn på AP.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Detaljer for enhed.
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Kapitel 7  Rapporter over klinisk teknik
Denne gruppe omfatter følgende rapporter:

• Liste over enheder

• Detaljer for enhed

• Batteristatus

• Forebyggende vedligeholdelse

• Motorstatus og anvendelse

Liste over enheder

Formål
Vælg denne rapport for at se oplysninger om enhedens 
kommunikation og lokation baseret på den sidste 
kommunikationsdato.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af plejeledere og 
kliniske teknikere til bestemmelse af lokationen 
for en enhed eller enheder.

Bemærk: Enhedens lokation bestemmes af 
hospitalslokationssystemet, hvis et sådant er 
tilgængeligt. Hvis et hospitalslokationssystem ikke er 
tilgængeligt, bestemmes enhedens lokation af det 
sidste trådløse adgangspunkt, enheden anvendte. 
Kontakt din PharmGuard Server-systemadministrator 
for at få flere oplysninger.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende kolonner: 
Serienummer, Aktiv-id, IP-adresse, MAC-adresse, 
Sidste kommunikation, Gruppe, Hospital, Lokation, 
Navn på AP og Værtsnavn.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Detaljer for enhed.

Detaljer for enhed

Formål
Vælg denne rapport for at se oplysninger om 
netværkskonfiguration, softwarekonfiguration, 
lokalisering (tid), forebyggende vedligeholdelse, 
anvendelseshistorik og antal hændelser til dato 
for en specifik enhed.

Indtast enhedens serienummer eller aktiv-id for 
at få vist enhedsoplysningerne.

Anvendt af
Denne rapport kan bruges af plejeledere og kliniske 
teknikere til at få et hurtigt overblik over en enhed 
samt dens anvendelse, vedligeholdelsesstatus, 
netværksindstillinger osv.

Bemærk: Enhedens lokation bestemmes af 
hospitalslokationssystemet, hvis et sådant er 
tilgængeligt. Hvis et hospitalslokationssystem ikke 
er tilgængeligt, bestemmes enhedens lokation af det 
sidste trådløse adgangspunkt, enheden anvendte. 
Kontakt din PharmGuard Server-systemadministrator 
for at få flere oplysninger.

Tabelfunktioner
Tabellen indeholder generelle enhedsoplysninger, 
anvendelseshistorik og karakteristik af hardware 
og software for den pågældende enkelte enhed.

Detaljeadgang
Der er ingen tilgængelige detaljeadgangsmuligheder 
fra denne rapport.
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Batteristatus

Formål
Vælg denne rapport for at se oplysninger 
om enhedens batteri baseret på den sidste 
kommunikationsdato.

Formålet med denne rapport er at identificere 
enheder, der kommunikerede med PharmGuard 
Server inden for det valgte datointerval, og som 
kan have behov for batteriservice.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af kliniske teknikere 
til bestemmelse af, hvornår det er tid til at servicere 
batteriet på en enhed.

Bemærk: Enhedens lokation bestemmes af 
hospitalslokationssystemet, hvis et sådant er 
tilgængeligt. Hvis et hospitalslokationssystem ikke 
er tilgængeligt, bestemmes enhedens lokation af det 
sidste trådløse adgangspunkt, enheden anvendte. 
Kontakt din PharmGuard Server-systemadministrator 
for at få flere oplysninger.

Specielle funktioner
Denne rapport identificerer enheder, hvis batterier 
muligvis trænger til at blive udskiftet.

• Hvis en række i tabellen vises med rødt, skal 
batteriet udskiftes for den pågældende pumpe.

• Hvis en række i tabellen vises med gult, er det ikke 
nødvendigt at udskifte batteriet med det samme, 
men tidspunktet for udskiftning nærmer sig.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende kolonner: 
Serienummer, Aktiv-id. Resterende opladninger, 
% resterende opladninger. Sidste kommunikation, 
Gruppe, Hospital, Lokation, Navn på AP og Værtsnavn.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Detaljer for enhed.

Forebyggende vedligeholdelse

Formål
Vælg denne rapport for at se oplysninger om 
forebyggende vedligeholdelse (PM) for enheder 
baseret på den sidste kommunikationsdato. 
Disse poster omfatter påmindelsesintervallet 
og den næste PM-dato.

Formålet med denne rapport er at identificere 
enheder, der kommunikerede med PharmGuard Server 
inden for det valgte datointerval, og for hvilke det 
snart er eller er tid til forebyggende vedligeholdelse.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af kliniske teknikere 
til bestemmelse af, hvornår det er tid til at udføre 
forebyggende vedligeholdelse på enheder.

Bemærk: Enhedens lokation bestemmes af 
hospitalslokationssystemet, hvis et sådant er 
tilgængeligt. Hvis et hospitalslokationssystem ikke 
er tilgængeligt, bestemmes enhedens lokation af 
det sidste trådløse adgangspunkt, enheden anvendte. 
Kontakt din PharmGuard Server-systemadministrator 
for at få flere oplysninger.

Specielle funktioner
Denne rapport identificerer enheder, for hvilke det 
snart er eller er tid til forebyggende vedligeholdelse.

Hvis en række i tabellen vises med rødt, er næste  
PM-dato for enheden overskredet.

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende kolonner: 
Serienummer, Aktiv-id, Påmindelse, Påmindelsesinterval, 
Sidste nulstilling, Næste PM-dato, Sidste kommunikation, 
Gruppe, Hospital, Lokation, Navn på AP og Værtsnavn.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Detaljer for enhed.
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Motorstatus og anvendelse

Formål
Vælg denne rapport for at se en liste over enheder, 
der viser deres motoromdrejningstæller og antal 
infusioner ved sidste kommunikationsdato.

Formålet med denne rapport er at identificere 
enheder, der kommunikerede med PharmGuard 
Server inden for det valgte datointerval, og som 
kan have behov for motorservice.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af kliniske teknikere til 
bestemmelse af, hvornår det er tid til motorservice 
for enheder.

Bemærk: Enhedens lokation bestemmes af 
hospitalslokationssystemet, hvis et sådant er 
tilgængeligt. Hvis et hospitalslokationssystem ikke 
er tilgængeligt, bestemmes enhedens lokation af det 
sidste trådløse adgangspunkt, enheden anvendte. 
Kontakt din PharmGuard Server-systemadministrator 
for at få flere oplysninger.

Specielle funktioner
Denne rapport identificerer enheder, der nærmer 
sig eller har passeret advarselsniveauet for 
motoromdrejningstælleren.

• Hvis en række i tabellen vises med rødt, er motorom-
drejningstælleren over advarselsniveauet (12.000).

• Hvis en række i tabellen vises med gult, nærmer 
motoromdrejningstælleren sig advarselsniveauet 
(11.400).

Tabelfunktioner
Tabellen i denne rapport omfatter følgende kolonner: 
Serienummer, Aktiv-id, Motoromdrejningstæller, 
Antal infusioner, Sidste kommunikation, Gruppe, 
Hospital, Lokation, Navn på AP og Værtsnavn.

Detaljeadgang
Du kan få flere oplysninger om specifikke data ved 
at klikke på de understregede værdier i tabellen for 
at få detaljeadgang og få vist de underliggende data 
i rapporten Detaljer for enhed.
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Kapitel 8  Rapporter over smertebehandling
Denne gruppe omfatter følgende rapporter:

• Infusionsliste

• Infusionsparameteroversigt

• Infusionsparameterdetaljer

• Dosistællerdetaljer

• Protokolsammenligning

VIGTIGT! Rapporterne over smertebehandling bør ikke anvendes som det eneste grundlag for 
beslutninger om behandling.

Disse rapporter er ikke enkeltstående rapporter med deres egne kriterievalg. De indeholder oplysninger for 
en enkelt infusion angivet i rapporttabellen Infusionsliste. Rapporttabellen Infusionsliste indeholder links til 
visning af specifikke infusionsdetaljer i følgende underrapporter:

• Infusionsparameteroversigt

• Infusionsparameterdetaljer

• Dosistællerdetaljer

• Hændelseshistorik

Oprettelse af infusionslistedetaljerapporter
1. Vælg rapporten Infusionsliste.

2. Udfyld Kriterier for rapporten.

3. Klik på knappen Kør rapport.

4. Identificer den infusion, der skal vises i rapporten.

5. Klik på Vis i kolonnen for den ønskede underrapport i tabelrækken for den pågældende infusion. 
Underrapportkolonnerne findes yderst til højre i tabellen. Det kan være nødvendigt at rulle i tabellen.

Den valgte underrapport vises.
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Infusionsliste

Formål
Vælg denne rapport for at se en liste over 
infusioner, hvorfra du kan få adgang til yderligere 
smertebehandlingsrapporter. De andre 
linkede rapporter indeholder oplysninger om 
infusionsparametre og dosistællere.

Infusionsoplysningerne i denne rapport har til formål 
at hjælpe dig med at identificere, hvilken infusion 
du skal vælge for at få flere oplysninger. Det er bedst 
at køre denne rapport for en enkelt enhed, men den 
kan køres for flere enheder.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger eller 
farmaceuter til evaluering af medicineringssikkerhed 
og smertebehandlingspraksisser.

Specielle funktioner
Denne rapport giver adgang til yderligere smertebe-
handlingsrapporter for hver oplistet infusion. Disse 
rapporter omfatter Infusionsparameteroversigt,  
Infusionsparameterdetaljer og Dosistællerdetaljer 
samt rapporten Hændelseshistorik.

Tabelfunktioner
En tabel omfatter følgende kolonner: Dato og 
tid for start på infusion, Serienummer, Aktiv-id, 
Infusionsstatus, Behandling, Kvalifikator, Medikament 
og Dato og tid for slut på infusion.

De følgende kolonner i tabellen indeholder 
links til andre rapporter for hver infusion: 
Infusionsparameteroversigt, Infusionsparameterdetaljer, 
Dosistællerdetaljer og Hændelseshistorik.

Detaljeadgang
For at få flere oplysninger om en specifik 
infusion skal du klikke på det understregede "vis" 
i den relevante tabelkolonne for at få adgang 
til yderligere smertebehandlingsrapporter eller 
rapporten Hændelseshistorik.

Infusionsliste – Infusionsparameteroversigt

Formål
Vælg denne rapport i rapporten Infusionsliste for 
at se den mængde medikament, der blev indgivet 
via parametrene for den valgte infusion.

Denne rapport er kun tilgængelig fra 
rapporten Infusionsliste. Klik på vis i kolonnen 
Infusionsparameteroversigt i rapporten 
Infusionsdetalje for at få vist denne rapport.

Bemærk: Hvis en infusion overstiger en pumpe-
programmeret infusionsgrænse, indgiver pump-
en ved en forudbestemt KVO-hastighed. Den 
indgivne volumen ved KVO-hastighed er inklud-
eret i den kontinuerlige hastighedsvolumen.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle 
praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om den korrekte brug af 
infusionsparametre, og hvorvidt infusionerne 
er indstillet korrekt eller skal justeres.

Specielle funktioner
Et lagkagediagram sammenligner den samlede indgivne 
infusionsmængde for hver infusionsparameter.

Den samlede infusionsmængde er angivet 
i de programmerede enheder (mL, mg, µg).

De angivne infusionsparametre omfatter:

• Kontinuerlig hastighed

• PCA-dosis (Patient Controlled Analgesia, 
patientkontrolleret smertebehandling) eller 
PCEA-dosis (Patient Controlled Epidural Analgesia, 
patientkontrolleret epidural smertebehandling)

• Lægeaktiveret bolus

• Intermitterende bolus

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, lagkagediagrammet 
er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Kontinuerlig hastighed, PCA-dosis eller PCEA-dosis. 
Lægeaktiveret bolus og Total.

Detaljeadgang
Denne rapport har ingen detaljeadgangsmuligheder.
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Infusionsliste – Infusionsparameterdetalje

Formål
Vælg denne rapport i rapporten Infusionsliste for 
at se den mængde medikament, der blev indgivet 
via parametrene for en specifik infusion over 
etvalgttidsinterval.

Rapporten er kun tilgængelig fra rapporten Infusion-
sliste. Klik på vis i kolonnen Infusionsparameterde-
talje i rapporten Infusionsdetalje for at få vist denne 
rapport.

Bemærk: Hvis en infusion overstiger en 
pumpeprogrammeret infusionsgrænse, indgiver 
pumpen ved en forudbestemt KVO-hastighed. 
Den indgivne volumen ved KVO-hastighed er 
inkluderet i den kontinuerlige hastighedsvolumen.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, der 
evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede beslut-
ninger om den korrekte brug af infusionsparametre, 
og hvorvidt infusionerne er indstillet korrekt eller 
skal justeres.

Specielle funktioner
Et stakket søjlediagram sammenligner mængden af 
leveret medikament side om side for hvert tidsinterval, 
hvor hver søjle er opdelt efter infusionsparameter.

Bemærk: Det valgte tidsinterval indstilles fra rapporten 
Infusionsliste.

Den samlede infusionsmængde er angivet 
i de programmerede enheder (mL, mg, µg).

De angivne infusionsparametre omfatter:

• Kontinuerlig hastighed

• PCA-dosis (Patient Controlled Analgesia, 
patientkontrolleret smertebehandling) eller 
PCEA-dosis (Patient Controlled Epidural Analgesia, 
patientkontrolleret epidural smertebehandling)

• Lægeaktiveret bolus

• Intermitterende bolus

Tabelfunktioner
En tabel, der indeholder de data, diagrammet er 
baseret på, omfatter følgende kolonner: Interval, 
Kontinuerlig hastighed, PCA-dosis eller PCEA-dosis. 
Lægeaktiveret bolus og Total.

Detaljeadgang
Denne rapport har ingen detaljeadgangsmuligheder.
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Infusionsliste – Dosistællerdetalje

Formål
Vælg denne rapport fra rapporten Infusionsliste 
for at sammenligne antallet af forsøgte doser 
og indgivne doser over et valgt tidsinterval.

Denne rapport er kun tilgængelig fra rapporten 
Infusionsliste. Klik på vis i kolonnen Dosistællerdetalje 
i rapporten Infusionsdetalje for at få vist denne rapport.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, der 
evaluerer medicineringssikkerhed og aktuelle praksisser.

Disse data kan også medvirke til informerede 
beslutninger om doser, der er forsøgt, og doser, 
der er indgivet for den valgte infusion.

Specielle funktioner
Et søjlediagram sammenligner antallet af doser, der 
blev forsøgt og indgivet side om side inden for hvert 
tidsinterval. Den tabel, der vises over diagrammet, 
viser den kombinerede dosismængde og tid og dato 
for infusionen.

Tabelfunktioner
Over linjediagrammet vises en tabel med følgende 
kolonner: Dosismængde, Tid og dato.

Efter diagrammet vises en tabel, der indeholder 
de data, diagrammet er baseret på, med følgende 
kolonner: Dato, Forsøgt, Indgivet. Rækken "Total" 
angiver den samlede dosis i tidsintervallet.

Detaljeadgang
Denne rapport har ingen detaljeadgangsmuligheder.

Protokolsammenligning

Formål
Vælg denne rapport for at se – efter protokol – 
det gennemsnitlige antal indgivne doser og den 
gennemsnitlige volumen for hver infusion for 
de valgte protokoller.

Du kan vælge at sammenligne 20 protokoller med 
de længste infusionsvarigheder, 20 protokoller med 
de korteste infusionsvarigheder eller 20 individuelt 
valgte protokoller.

Bemærk: Hvis den samme protokol anvendes 
i forskellige profiler, kombineres dataene fra disse 
protokoller i rapporten.

Anvendt af
Denne rapport kan anvendes af komitéer, læger, 
plejeledere, sygeplejersker, farmaceuter og lignende 
personale for hver profil eller hvert plejeområde, 
der evaluerer medicineringssikkerhed og 
aktuelle praksisser.

Disse data kan anvendes som hjælp til evaluering 
af den aktuelle biblioteksbrug, hvilke protokoller 
der eventuelt skal ændres, og/eller hvilke 
praksisændringer der kan være nødvendige.

Specielle funktioner
Det første af to søjlediagrammer sammenligner 
det gennemsnitlige antal PCA/PCEA-doser pr. infusion 
for hver valgt protokol side om side.

Det andet søjlediagram sammenligner den 
gennemsnitlige volumen pr. infusion (mL) for 
hver valgt protokol side om side. Dataene i denne 
rapport kan begrænses ved at angive korteste 
og længste infusionsvarighed.

Tabelfunktioner
Den første tabel, der indeholder de data, det første 
diagram er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Protokol, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Infusioner, Gennemsnitlige PCA-/PCEA-doser 
pr. infusion.

Den anden tabel, der indeholder de data, det andet 
diagram er baseret på, omfatter følgende kolonner: 
Protokol, Profil, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Total for indgivet volumen (mL), Total for indgivet 
medikament, Gennemsnitlig volumen pr. infusion 
(mL), Gennemsnitligt medikament pr. infusion.

Bemærk: Total for indgivet volumen og Total for 
indgivet medikament omfatter indgivet medikament 
for parametrene: Kontinuerlig hastighed, PCA/PCEA-
dosis, Lægeaktiveret bolus og Intermitterende bolus.

Detaljeadgang
Denne rapport har ingen detaljeadgangsmuligheder.
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