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Teknisk støtte
Hvis du har kommentarer til eller spørsmål om bruken av PharmGuard® Server-systemet (inkludert 
PharmGuard® Server-webportalen eller PharmGuard® Device Reports), kan du ringe nummeret nedenfor 
eller ta kontakt med den lokale representanten for Smiths Medical. Smiths Medical kan hjelpe til med 
programmering og bruk av PharmGuard® Server-systemet.

 Produsent:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tlf.: 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tlf.: 1 614 210 7300

 Europeisk representant
Smiths Medical International Ltd.
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Storbritannia
Tlf.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com

Symboler

Konsulter bruksanvisningen

Batch-kode

Katalognummer

Produsent

Autorisert representant i EU
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Viktig informasjon
PharmGuard® Device Reports software-webportalen stilles til rådighet som en del av PharmGuard® Server software. 
Sørg for å lese både denne brukerveiledningen og bruker- og administratorveiledningen for 
PharmGuard® Server software eller den elektroniske hjelpen som er tilgjengelig via webportalen, 
etter hva som er formålstjenlig for din rolle.

Din institusjon bør følge en tydelig definert fremgangsmåte og veilede deg i riktig bruk av PharmGuard® Server- 
webportalen og PharmGuard® Server software. Denne brukerveiledningen har til hensikt å utfylle disse 
instruksjonene. Du må kun utføre de prosedyrene som du har fått opplæring i.

Spesifikke pumpemodeller som er angitt i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i ditt område. Kontakt 
en representant fra Smiths Medical for mer informasjon.

Merknader:

• For mer informasjon om din brukerkonto for PharmGuard® Server-webportalen, sikkerhetsrollen 
som er tildelt din brukerkonto, og informasjon om dine tillatelser til å bruke PharmGuard® Server-
webportalen og dens funksjoner, kontakt din PharmGuard® Server systemadministrator.

• Informasjonen som er gitt i denne brukerveiledningen, gjelder kun for PharmGuard® Server software. 
Du finner detaljerte instruksjoner, spesifikasjoner, advarsler og garanti- og tilleggsinformasjon 
om betjening av de støttede Smiths Medical-pumpene i informasjonsmateriell som følger med 
pumpene.

Støtte til flere pumpemodeller i denne brukerveiledningen
Terminologien som brukes til å beskrive elementer i et medikamentbibliotek, er ofte spesifikke for 
pumpemodelltypen. Denne brukerveiledningen gir en oversikt over PharmGuard Device Reports som er 
tilgjengelige for alle Smiths Medical-infusjonspumper.

Rapportbeskrivelsene i denne veiledningen gir referanser til pumpespesifikk terminologi på denne måten:

PharmGuard®-protokoll, -medikamentprogram, -medikamentprotokoll eller -bibliotek.

PharmGuard Device Reports inneholder kun terminologi som gjelder for den valgte pumpetypen.
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Introduksjon
Indikasjoner for bruk: PharmGuard® Device Reports gir brukeren informasjon kompilert fra data 
generert av enheter som er koblet til og lagret på PharmGuard® Server. Denne informasjonen kan 
brukes til å støtte kontinuerlige programmer for kvalitetsforbedring. Rapporter generert fra dataene kan 
brukes til å analysere og trendmåle forskjellige aspekter ved de bestemte infusjonspumpesystemene og 
behandlingene som brukes.

PharmGuard® Device Reports gir informasjon om infusjoner og enheter for å oppfylle de ulike behovene 
til klinikere, medisinske administratorer, farmasøyter, ansatte innen klinisk teknikk og andre ansatte.  
Disse enhetsrapportene er basert på valgte rapportkriterier og enhetsdata innsamlet av PharmGuard® 
Server-infusjonsadministrasjonsprogramvaren.

Om PharmGuard® Device Reports
Etter at PharmGuard® Device Reports er installert og gjort tilgjengelig for deg av PharmGuard® Server-
systemadministratoren (som gir din PharmGuard® Server-brukerkonto de riktige tillatelsene), er rapportene 
tilgjengelige under fanen Rapportering via PharmGuard® Server-webportalen.

Merk: PharmGuard® Server software gir en samling av administrative rapporter som brukes til å konfigurere og 
vedlikeholde serverprogramvaren. Se brukerdokumentasjonen som medfølger PharmGuard® Server software.



Arbeide med rapporter Side 7

Kapittel 1  Arbeide med rapporter
PharmGuard® Device Reports deler visse felt og alternativer for valg av filterkriteriene og visning av 
rapportinformasjonen. Tilgang til grunnfunksjoner som utskrift, lagring og eksport er tilgjengelige for 
hver rapport.

Merk: Tilleggsalternativer er tilgjengelige via fanen Mine rapporter under rullegardinmenyen for Min profil.

Delte funksjoner for enhetsrapporter
De fleste enhetsrapportene bruker følgende alternativer for kriterievalg og rapportfunksjoner. De individuelle 
rapportbeskrivelsene i denne veiledningen gir detaljer som er spesifikke for hver rapport og hvert rapportformat.

Alternativer for kriterievalg

Hold: Velg avmerkingsboksen Hold ved siden av et rapportkriteriefelt for å lagre den valgte verdien for 
det feltet i valgkriteriene for alle enhetsrapporter. Når dette er valgt, vil rapportkriteriene lagres for alle 
rapporter som gjelder akkurat den pumpetypen. 

Infusjonsmetode: Ved valg av kriterier for en rapport velger du rullegardinmenyen Infusjonsmetode 
for Ustartet ikke-PharmGuard og/eller Ustartet PharmGuard hvis du vil at rapporten skal inkludere 
infusjoner som ikke ble startet. Ustartede infusjoner er infusjoner som er valgt, men ikke startet. 
Ustartede infusjoner leverer ingen medikamenter.

Filtrering: Ekstra filtrering brukt fra forrige rapportvalg: Hvis du klikket på en verdi i en foregående rapport 
for å drille ned til den aktuelle rapporten, konsulter den forrige rapporten for å se filtreringskriteriene for den 
valgte verdien.

Siste kommunikasjon: Klinisk teknikk-rapportene gjør bruk av valgkriteriene for Tidsperiode (siste 
kommunikasjon). Dette er tidsstempelet som angir når PharmGuard® Server sist mottok en melding 
fra pumpen. Disse tidsstemplene stemmer kanskje ikke med den lokale tiden som er rapportert i 
pumpehendelsene.

Ytterligere filtrering kan anvendes ved valg av verdien og generering av den nye rapporten. I dette 
tilfellet vil rapporten vise Ekstra filtrering brukt fra forrige rapportvalg. De resulterende dataene kan 
være mer detaljerte enn standardkriteriene for rapporten.

Rapportverktøylinje
Rapportverktøylinjen har pagineringsknapper, et søkefelt og alternativer for å lagre den genererte rapporten 
på siden Mine rapporter og for å eksportere, oppdatere og skrive ut rapporten.

Diagrammer og tabeller
De fleste enhetsrapportene gir informasjon i diagramformat, enten som linje-, sektor- eller kolonnediagram. 
De fleste rapporter inkluderer også data som brukes til å opprette et diagram i tabellformat. Når det ikke 
er noen tilknyttede eller relevante data i en tabell, vises «-».

Sortering av rapportinformasjon
For rapporter som inneholder sorterbare tabeller, kan rapportdata sorteres etter kolonne, i stigende eller 
synkende rekkefølge, ved å klikke på opp/ned-pilene i hvilken som helst kolonneoverskrift.
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Koblede rapporter («drill ned»)
De blå og understrekede verdiene som vises i rapportdiagrammer og -tabeller, er hyperkoblinger som gjør det 
mulig å «drille ned» til en annen rapport som gir ytterligere detaljer om en valgt verdi. Klikk på de understrekede 
verdiene for å vise den koblede rapporten.

Opprette en enhetsrapport
1. Klikk på Rapportering og velg en av enhetsgruppene (dvs. CADD®– Solis).

2. Klikk på den ønskede rapporten.

3. Angi Kriterier for rapporten.

4. Klikk på knappen Kjør rapport.

Skrive ut rapporter
Etter kjøring av en rapport kan den skrives ut på hvilken som helst skriver (lokalt eller i et nettverk) som 
er installert på datamaskinen din.

Første gang du prøver å skrive ut en rapport vil du se en dialogboks om klientens utskriftskontroll. 
Du vil bli bedt om å installere et SQL Server Reporting Services-tillegg til nettleseren din. Avhengig av 
konfigurasjonen kan det være nødvendig å bekrefte installasjonen ved å klikke på Ja. Etter å ha installert 
tillegget kan du skrive ut rapportene.

Skrive ut en rapport

1. Klikk på utskriftsikonet som du finner på rapportverktøylinjen over rapporten.

2. Velg ønsket skriver og utskriftsalternativer i skriverens dialogboks.

3. Velg Skriv ut.

Merknader:

• Avhengig av rapportinnholdet må noen rapporter eventuelt skrives ut i liggende format for at 
rapportinnholdet skal vises korrekt. Se skriverens dialogboks for å stille inn utskriftsinnstillingene 
for din skriver.

• Avhengig av rapportinnholdet kan antallet utskrevne sider eventuelt være høyere enn antallet 
sider som vises i rapportvisningsvinduet.

Eksportere rapporter
Etter kjøring av en rapport kan den eksporteres til og lagres i ulike filformater for frakoblet visning og andre 
formål. Du kan velge å eksportere en rapport til en XML-fil med rapportdata, en CSV-fil (kommaseparert), 
en Adobe® Acrobat®-fil (PDF), en Microsoft® Excel®-fil eller en Microsoft® Word®-fil.

Eksportere en rapport

1. Klikk på eksportikonet som du finner på rapportverktøylinjen over rapporten, og velg det ønskede 
eksportfilformatet fra rullegardinmenyen. En dialogboks vises.

2. Velg enten å åpne eller å lagre filen. Hvis filen skal lagres, vil du bli bedt om å velge et sted.



Arbeide med rapporter Side 9

Merknader:

• XML- og CSV-formater støtter kun tekst og egner seg ikke for eksport av rapporter med diagrammer. 
Dessuten kan noen rapporter som eksporteres til Microsoft® Excel® behøve manuell formatering 
i Excel® for å gi de ønskede visuelle resultatene.

• Avhengig av hvilken versjon av Microsoft® SQL Server® du bruker, er eksport av rapporter til 
Microsoft® Excel® med over 65 536 rader kanskje ikke mulig og kan forårsake feil.

• Ved eksport til CSV, hvis det er en rad med «Totalt», vil denne raden vises som ekstra kolonner, 
og verdien vil gjenta seg for hver rad.

• Din systemadministrator kan utelukke visse eksportformater fra det underliggende rapporterings-
systemet. Dessuten kan noen eksportformater være aktivert av din systemadministrator, som ikke 
fungerer korrekt for å eksportere rapporter fra PharmGuard® Server-webportalen. For mer informa-
sjon, kontakt din PharmGuard® Server-systemadministrator.

• Hvis du eksporterer en stor rapport til PDF, må du kanskje justere egenskapene til SSRS-
rapportbehandlingens tidsavbrudd for rapport ved å stille verdien til Ikke tidsavbrudd for rapport. 
Som standard er tidsavbruddet satt til 1800 sekunder (30 minutter). Alle rapporter som tar lenger 
enn 30 minutter å eksportere til PDF, vil kreve at Tidsavbrudd for rapport settes til Ikke tidsavbrudd 
for rapport.

Lagre rapporter
Ved å klikke på knappen Lagre til Mine rapporter øverst på en rapport vil det bli lagt til en rapport på siden 
Mine rapporter. Når lagret, vises denne rapporten på Mine rapporter-siden og eventuelt på din startside 
(Hjem). Ved lagring av en rapport til Mine rapporter kan du velge å lagre rapporten med et annet navn.

Lagre en rapport

1. Øverst på siden Rapport klikker du på Lagre til Mine rapporter. Dialogboksen Lagre til Mine 
rapporter vises.

2. Bekreft følgende informasjon og rediger om nødvendig:

• Lagre som: Rapportens navn

• Vis på startsiden

• E-postadresse

3. Klikk på Lagre. Den lagrede rapporten legges til på siden Mine rapporter.

Planlegge en rapport
Når en rapport har blitt lagret til Mine rapporter, kan du også planlegge en regelmessig jobb for å kjøre 
rapporten. Med en planlagt jobb kan du angi at en jobb skal kjøres daglig, ukentlig eller månedlig innenfor 
et angitt tidsrom. Du kan velge ønsket utdataformat og angi e-postadressen hvor du vil at rapporten skal 
sendes til.

Planlegge en rapport

1. Velg Mine rapporter i rullegardinmenyen Min profil.

2. Klikk på navnet på rapporten som skal planlegges.

Merk: Markøren endres ikke til en pil. Klikk ganske enkelt på navneteksten.
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Figur 1   

Dialogboksen Rediger Min rapport vises.

Figur 2   

3. Klikk i avmerkingsboksen Plan.

Skjermbildet Rediger Min rapport utvides og viser alternativene for planleggingsdetaljer.

Figur 3   

4. Angi plandetaljene og velg Lagre.
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Kapittel 2  Rapporter om overholdelse
Rapportene om overholdelse sammenligner bruken av PharmGuard®-protokoller, -medikamentprogrammer, 
-medikamentprotokoller eller -bibliotek med bruken av infusjoner i manuell modus (ikke-PharmGuard). Disse 
rapportene kan vise en helhetsoversikt over en institusjons overholdelsesnivå.

De tilgjengelige rapportene kan variere avhengig av hvilken pumpemodell som er koblet til PharmGuard 
Server-nettverket:

• Overholdelsessammendrag

• Overholdelse etter profil

• Liste med overholdelse etter profil

• Overholdelse etter tidspunkt på dagen

• Overholdelse etter institusjon

• Trendberegning av overholdelse

Overholdelsessammendrag

Formål
Velg denne rapporten for å vise prosentandelen 
av PharmGuard-protokoller eller 
-medikamentprogrammer* som er brukt til infusjoner, 
sammenlignet med infusjoner i manuell modus 
(ikke-PharmGuard).

Denne rapporten viser et sammendrag på høyt nivå 
over en institusjons nivå av overholdelse. Basert på 
denne rapporten kan ytterligere detaljer hentes ved 
bruk av andre rapporter om overholdelse.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, som 
hjelp til å evaluere overholdelse.

Spesielle funksjoner
Viser et sektordiagram som sammenligner 
prosentandelen av PharmGuard-infusjoner 
med ikke-PharmGuard-infusjoner. Blåfargen 
indikerer infusjoner som brukte protokoll, 
medikamentprogram eller medikamentprotokoll. 
Gråfargen angir infusjoner i manuell modus som 
er brukt uten protokoll, medikamentprogram eller 
medikamentprotokoll.

De totale infusjonene innenfor de valgte kriteriene 
vises for å gi perspektiv på dataene presentert 
i rapporten.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
PharmGuard-infusjoner, % PharmGuard-infusjoner, 
Ikke-PharmGuard-infusjoner, % ikke-PharmGuard-
infusjoner og Totale infusjoner.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på delene 
i sektordiagrammet eller de understrekede verdiene 
i diagrammet eller tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i Infusjonsdetaljer-rapporten.

*Bruken av protokoll eller medikamentprogram i rapporten bestemmes av infusjonspumpetypen.



PharmGuard® Device Reports Software 2.4 BrukerveiledningSide 12

Overholdelse etter profil

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter profil, 
prosentandelen av PharmGuard-protokoller, 
-medikamentprogrammer eller -bibliotek* som er brukt 
til infusjoner, sammenlignet med infusjoner i manuell 
modus (ikke-PharmGuard).

Denne rapporten angir overholdelsesforskjellene 
mellom profiler, med prosentandeler av overholdelse 
for hver profil. Du kan velge å vise de 16 med mest 
overholdelse, de 16 med minst overholdelse, eller 
velge opptil 16 enkeltprofiler å sammenligne.

Merk: Hvis det samme profilnavnet brukes 
i forskjellige biblioteker, vil dataene fra disse 
profilene bli kombinert i rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, 
som hjelp til å evaluere protokolloverholdelse 
og enhetsbruk.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
prosentandelene av overholdelse for de valgte profilene. 
En horisontal purpurfarget linje i diagrammet representerer 
gjennomsnittlig overholdelse for alle valgte profiler.

Denne rapporten inkluderer også antallet enheter som 
rapporterer, og totalt antall infusjoner innenfor de valgte 
kriteriene.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Profil, 
PharmGuard-infusjoner, % PharmGuard-infusjoner, 
Startede ikke-PharmGuard-infusjoner, % ikke-
PharmGuard-infusjoner og Totale infusjoner.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad, som viser 
totalsummen av PharmGuard-infusjoner og en omregning 
av prosentandelen(e) fra det totale antallet.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i Infusjonsdetaljer-rapporten.

* Bruken av protokoll, medikamentprogram eller bibliotek i rapporten bestemmes av infusjonspumpetypen.
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Liste med overholdelse etter profil

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter profil, det 
totale antallet og prosentandelen av PharmGuard-
protokoller eller -medikamentprogrammer som er 
brukt til infusjoner, sammenlignet med infusjoner i 
manuell modus (ikke-PharmGuard).

Resultatene for de valgte kriteriene er kategorisert 
i Gruppe, Bibliotek og Profil.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere protokolloverholdelse og pumpebruk, ved 
å identifisere profilene som har bedre overholdelse, 
og dermed også de profilene/pleieområdene 
som kan trenge oppmerksomhet for å forbedre 
overholdelse.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten er mer fullstendig enn rapporten 
Overholdelse etter profil, fordi den lister opp alle profiler 
som er inkludert i kriteriene (ikke begrenset til 16) og er 
kategorisert i Gruppe, Bibliotek og Profil.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Profil, Startede PharmGuard-infusjoner, 
% PharmGuard- infusjoner, Startede ikke-PharmGuard-
infusjoner, % ikke-PharmGuard-infusjoner og Totale 
infusjoner.

Merk: Avhengig av kriteriene valgt for 
infusjonsmetoden, kan noen av disse kolonnene 
være uten data. Rapporten viser:

• «-» for å angi at det ikke er noen data som vises som 
følge av kriterievalget

• «0» for å angi at det ikke er noen infusjoner av den 
infusjonstypen

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Infusjonsdetaljer-rapporten.

Overholdelse etter tidspunkt på dagen

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter tidspunkt på 
dagen, prosentandelen av PharmGuard-protokoller 
eller -medikamentprogrammer som er brukt til 
infusjoner, sammenlignet med infusjoner i manuell 
modus (ikke-PharmGuard).

Denne rapporten angir om det er et visst tidspunkt på 
dagen når protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller brukes i stedet for infusjoner i 
manuell modus (ikke-PharmGuard).

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å identifisere timer på dagen som har et høyt nivå 
av overholdelse og følgelig timer som også trenger 
oppmerksomhet for å forbedre overholdelse.

Denne informasjonen kan brukes til å belyse 
ressursplanlegging og avgjørelser rundt syke-
pleierbemanning, opplæring og/eller behov for 
protokollforbedringer.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
prosentandelene av overholdelse for hver time på 
dagen. En horisontal purpurfarget linje i diagrammet 
representerer gjennomsnittlig overholdelse for 
tidsperioden og de valgte kriteriene.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Time, 
PharmGuard-infusjoner, % PharmGuard-infusjoner, 
Ikke-PharmGuard-infusjoner, % ikke-PharmGuard-
infusjoner og Totale infusjoner.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Overholdelse etter institusjon

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter institusjon, 
prosentandelen av PharmGuard-protokoller eller 
-medikamentprogrammer som er brukt til infusjoner, 
sammenlignet med infusjoner i manuell modus 
(ikke-PharmGuard).

Denne rapporten muliggjør sammenligning av 
institusjoner, i stedet for en samlet totalsum.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, 
som hjelp til å evaluere protokolloverholdelse og 
enhetsbruk for hver institusjon.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
prosentandelene av overholdelse for de valgte 
institusjonene. En horisontal purpurfarget linje 
i diagrammet representerer den gjennomsnittlige 
overholdelsen for alle valgte institusjoner.

Denne rapporten inkluderer også antallet enheter 
som rapporterer, og totalt antall infusjoner innenfor 
de valgte kriteriene.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for dia-
grammet, inkluderer følgende kolonner: Institusjon, 
PharmGuard-infusjoner, % PharmGuard-infusjoner, 
Ikke-PharmGuard-infusjoner, % ikke-PharmGuard-
infusjoner og Totale infusjoner.

Totalt-raden viser totalsummen for hver infusjons-
metode og en omregning av prosentandelen(e) fra 
det totale antallet.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i Infusjonsdetaljer-rapporten.

Trendberegning av overholdelse

Formål
Velg denne rapporten for å vise, over en 
angitt tidsperiode og et trendintervall, 
prosentandelen av PharmGuard-protokoller eller 
-medikamentprogrammer som er brukt til infusjoner, 
etter profil, sammenlignet med infusjoner i manuell 
modus (ikke-PharmGuard).

Kriterievalget Alle profiler totalt viser trenden for alle 
profiler kombinert.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, som 
hjelp til å evaluere effektiviteten av tidligere tiltak 
rundt sykepleierbemanning, opplæring og utførelse, 
og/eller endringer gjort i protokollene.

Spesielle funksjoner
Et linjediagram viser overholdelsestrenden for de 
valgte kriteriene etter profil. Tidsperioden på x-aksen 
bestemmes av det valgte trendintervallet.

Antallet enheter som rapporterer for hver valgte 
gruppe og hvert valgte bibliotek, vises for å gi 
perspektiv med hensyn til hvor mange enheter som 
bidro til dataene.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Trendintervall, Profil, PharmGuard-infusjoner, 
% PharmGuard- infusjoner, Ikke-PharmGuard-infusjoner, 
% ikke-PharmGuard-infusjoner og Totale infusjoner.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på 
datapunktene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Kapittel 3  Rapporter om sikkerhetshendelser
Det er fire typer sikkerhetshendelser som rapporteres for PharmGuard-infusjoner:

• Myk grense-omprogrammeringer: En verdi angis utenfor et mykt grenseområde, og angis deretter 
i området.

• Myk grense-overstyringer: En verdi angis utenfor et mykt grenseområde, og overstyringen 
bekreftes.

• Hard grense-varsler: En verdi angis utenfor et maks./min. område (sikkerhetsgrense).

• Oppgivelser: En verdi angis utenfor et område, og pumpen slås av. En oppgivelseshendelse kan 
også oppstå hvis en bruker begynner å endre en verdi og deretter avslutter før oppgaven er 
fullført.

De tilgjengelige rapportene kan variere avhengig av hvilken pumpemodell som er koblet til PharmGuard 
Server-nettverket:

• Sammendrag av sikkerhetshendelser

• Sikkerhetshendelser etter profil

• Liste med sikkerhetshendelser etter profil

• Sikkerhetshendelser etter 
protokoll, medikamentprogram eller 
medikamentprotokoll

• Liste med sikkerhetshendelser etter protokoll 
eller medikamentprogram

• Sikkerhetshendelser etter tidspunkt på dagen

• Sikkerhetshendelser etter institusjon

• Sikkerhetshendelser etter parameter

• Sammendrag av sikkerhetshendelsesparametere

• Feilfaktor for sikkerhetshendelse

• Trendberegning av sikkerhetshendelser
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Sammendrag av sikkerhetshendelser

Formål
Velg denne rapporten for å sammenligne 
prosentandelen av PharmGuard-infusjoner, med 
og uten sikkerhetshendelser, med infusjoner 
i manuell modus (ikke-PharmGuard). Det totale 
antallet sikkerhetshendelser, oppført etter type 
sikkerhetshendelse, vises også.

Denne rapporten viser et sammendrag på høyt nivå 
av en institusjons nivå av overholdelse sammen med 
forekomster av sikkerhetshendelser. Basert på denne 
rapporten kan ytterligere detaljer innhentes ved bruk 
av andre rapporter om sikkerhetshendelser.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om bruksområdet for protokoller og hvorvidt 
programmerte grenser er stilt inn hensiktsmessig 
eller trenger justering.

Spesielle funksjoner
Det første av to sektordiagrammer sammenligner 
prosentandelen av PharmGuard-infusjoner, 
med og uten sikkerhetshendelser, med 
ikke-PharmGuard-infusjoner.

Merk: En infusjon kan ha flere enn én sikkerhetshendelse.

Det andre sektordiagrammet viser fordelingen av de 
fire sikkerhetshendelsestypene.

Tabellfunksjoner
Hvert sektordiagram etterfølges av en tabell som 
inneholder data som var grunnlag for diagrammet.

Den første tabellen inkluderer følgende kolonner: 
PharmGuard-infusjoner uten sikkerhetshendelser, 
% PharmGuard-infusjoner uten sikkerhetshendelser, 
PharmGuard-infusjoner med sikkerhetshendelser, 
% PharmGuard-infusjoner med sikkerhetshendelser, 
Ikke-PharmGuard-infusjoner, % ikke-PharmGuard-
infusjoner og Totale infusjoner.

Den andre tabellen gir det totale antallet 
sikkerhetshendelser etter type, inkludert følgende 
kolonner: Myk grense-omprogrammeringer, 
% myk grense-omprogrammeringer, Myk grense-
overstyringer, % myk grense-overstyringer, Hard 
grense-varsler, % hard grense-varsler, Oppgivelser, 
% oppgivelser og Sikkerhetshendelser totalt.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på 
delene i sektordiagrammet eller de understrekede 
verdiene i diagrammet eller tabellen for å «drille ned» 
og vise de underliggende dataene i en detaljrapport.

• Sektordelene og de understrekede verdiene i det 
første sektordiagrammet og tabellen vil drille ned 
til Infusjonsdetaljer-rapporten.

• Sektordelene og de understrekede verdiene i det 
andre sektordiagrammet og tabellen vil drille ned 
til Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.
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Sikkerhetshendelser etter profil

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter profil, både 
antallet (venstre Y-akse) og prosentandelen (høyre 
Y-akse) av sikkerhetshendelser som forekommer 
for infusjoner.

Du kan velge å sammenligne 16 profiler med 
flest sikkerhetshendelser, 16 profiler med minst 
sikkerhetshendelser eller opptil 16 individuelt 
utvalgte profiler.

Denne rapporten gjør det mulig å evaluere en enkelt 
profil eller flere profiler og sammenligne de ulike 
sikkerhetshendelsestypene som forekommer.

Merk: Hvis det samme profilnavnet brukes i forskjellige 
biblioteker, vil dataene fra disse profilene bli kombinert 
i rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om bruksområdet for protokoller og hvorvidt 
programmerte grenser er stilt inn hensiktsmessig 
eller trenger justering.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet sikkerhetshendelser for hver valgte profil, 
med hver kolonne delt etter type sikkerhetshendelse. 
Sikkerhetshendelsestypen identifiseres i diagrammets 
tegnforklaring.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Profil, PharmGuard-infusjoner, Myk grense-
omprogrammeringer, Infusjoner m/myk grense-
omprogrammeringer, % infusjoner m/myk grense-
omprogrammeringer, Myk grense-overstyringer, 
Infusjoner m/myk grense-overstyringer, % infusjoner 
m/myk grense-overstyringer, Hard grense-varsler, 
Infusjoner m/hard grense-varsler, % infusjoner m/hard 
grense-varsler, Oppgivelser, Infusjoner m/oppgivelser, 
% infusjoner m/oppgivelser, Sikkerhetshendelser, 
Infusjoner m/sikkerhetshendelser og % infusjoner  
m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som 
viser det totale antallet infusjoner og antallet 
sikkerhetshendelser for hver sikkerhetshendelsestype. 
Prosentandelen som angis, er en omregnet 
prosentverdi basert på det totale antallet infusjoner 
og sikkerhetshendelser etter type.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i en detaljrapport.

• De fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i kolonnene med 
sikkerhetshendelsestype i tabellen vil drille 
ned til Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Liste med sikkerhetshendelser etter profil

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter profil, det totale 
antallet sikkerhetshendelser kontra det totale antallet 
infusjoner for hver sikkerhetshendelsestype valgt 
for rapporten.

Resultatene er kategorisert i Gruppe, Bibliotek og Profil.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om bruksområdet for medikamentprogrammer 
og hvorvidt programmerte grenser er stilt inn 
hensiktsmessig eller trenger justering.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten er mer fullstendig enn rapporten 
Sikkerhetshendelser etter profil, fordi den lister 
opp alle profiler som er inkludert i kriteriene (ikke 
begrenset til 16) og er kategorisert i Gruppe, Bibliotek 
og Profil.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Gruppe, Bibliotek, Profil, PharmGuard-
infusjoner, Myk grense-omprogrammeringer, 
Infusjoner m/myk grense-omprogrammeringer, 
% infusjoner m/myk grense-omprogrammeringer, 
Myk grense-overstyringer, Infusjoner m/myk grense-
overstyringer, Hard grense-varsler, Infusjoner  
m/hard grense-varsler, % infusjoner m/hard grense-
varsler, Oppgivelser, Infusjoner m/oppgivelser, 
% infusjoner m/oppgivelser, Sikkerhetshendelser, 
infusjoner m/sikkerhetshendelser og % infusjoner  
m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet infusjoner og antallet sikkerhetshendelser 
for hver sikkerhetshendelsestype. Prosentandelen som 
angis, er en omregnet prosentverdi basert på det totale 
antallet infusjoner og sikkerhetshendelser etter type.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i tabellen for å «drille ned» 
og vise de underliggende dataene i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i sikkerhetshendelses-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.
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Sikkerhetshendelser etter protokoll, medikamentprogram eller medikamentprotokoll*

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter protokoll, 
medikamentprogram eller medikamentprotokoll, både 
antallet (venstre Y-akse) og prosentandelen (høyre 
Y-akse) av sikkerhetshendelser som forekommer for 
infusjoner.

Du kan velge å sammenligne de fleste 
sikkerhetshendelsene, de færreste 
sikkerhetshendelsene eller selvvalgte 
protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller.

Merk: Hvis samme protokoll, medikamentprogram 
eller medikamentprotokoll brukes i forskjellige profiler, 
vil dataene bli kombinert i rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan brukes som hjelp til å evaluere 
gjeldende bruk av bibliotek, hvilke protokoller som 
kanskje må endres og/eller hvilke endringer av 
metoder som eventuelt bør gjøres.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet sikkerhetshendelser for hver valgte protokoll, 
medikamentprogram eller medikamentprotokoll, med 
hver kolonne delt etter sikkerhetshendelsestype. 
Sikkerhetshendelsestypen identifiseres i diagrammets 
tegnforklaring. De stiplede linjene representerer 
prosentandelen av infusjoner for antallet 
sikkerhetshendelser.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
(Protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller), Behandling, Kvalifikator, 
Medikament, Myk grense-omprogrammeringer, 
Infusjoner m/myk grense-omprogrammeringer, 
Prosentandel av infusjoner m/myk grense-
omprogrammeringer, Myk grense-overstyringer, 
Infusjoner m/myk grense-overstyringer, Prosentandel 
av infusjoner m/myk grense-overstyringer, Hard 
grense-varsler, Infusjoner m/hard grense-varsler, 
Prosentandel av infusjoner m/hard grense-varsler, 
Oppgivelser, Infusjoner m/oppgivelser, Prosentandel 
av infusjoner m/oppgivelser, Sikkerhetshendelser, 
Infusjoner m/sikkerhetshendelser og Prosentandel av 
infusjoner m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som 
viser det totale antallet infusjoner og antallet 
sikkerhetshendelser for hver sikkerhetshendelsestype. 
Prosentandelen angitt i denne raden er en omregnet 
prosentverdi basert på det totale antallet infusjoner 
og sikkerhetshendelser etter type.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i en detaljrapport.

• De fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i kolonnene med 
sikkerhetshendelsestype i tabellen vil drille 
ned til Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.

* Bruken av protokoll, medikamentprotokoll eller medikamentprogram i rapporten bestemmes av 
infusjonspumpetypen.
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Liste med sikkerhetshendelser etter protokoll eller medikamentprogram*

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter protokoll 
eller medikamentprogram, det totale antallet 
sikkerhetshendelser kontra det totale antallet 
infusjoner for hver sikkerhetshendelsestype valgt for 
rapporten.

Resultatene er kategorisert i Gruppe, Bibliotek, 
Behandling, Kvalifikator og Medikament.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan brukes som hjelp til å evaluere 
spesifikke protokoller, medikamentprogrammer 
eller medikamentprotokoller og en sammenligning 
av de forskjellige sikkerhetshendelsestypene som 
forekommer i hver.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten er mer fullstendig enn 
rapporten Sikkerhetshendelser etter protokoll eller 
medikamentprogram, fordi den lister opp alle profiler 
som er inkludert i kriteriene (ikke begrenset til 20) 
og er kategorisert i Gruppe, Bibliotek, Behandling, 
Kvalifikator og Medikament.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Gruppe, Bibliotek, Behandling, 
Kvalifikator, Medikament, Infusjoner, Myk grense-
omprogrammeringer, Infusjoner m/myk grense-
omprogrammeringer, % infusjoner m/myk grense-
omprogrammeringer, Myk grense-overstyringer, 
Infusjoner m/myk grense-overstyringer, % infusjoner 
m/myk grense-overstyringer, Hard grense-varsler, 
Infusjoner m/hard grense-varsler, % infusjoner m/hard 
grense-varsler, Oppgivelser, Infusjoner m/oppgivelser, 
% infusjoner m/oppgivelser, Sikkerhetshendelser, 
Infusjoner m/sikkerhetshendelser og % infusjoner  
m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen er valgt for rapporten.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i sikkerhetshendelses-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.

* Bruken av protokoll eller medikamentprogram i rapporten bestemmes av infusjonspumpetypen.
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Sikkerhetshendelser etter tidspunkt på dagen

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter tidspunkt 
på dagen, både antallet (venstre Y-akse) og 
prosentandelen (høyre Y-akse) av sikkerhetshendelser 
som forekommer hver time på dagen.

Denne rapporten angir om det er et visst tidspunkt 
på dagen når sikkerhetshendelser forekommer 
for infusjoner.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, 
for å identifisere timene på dagen når de fleste 
sikkerhetshendelser forekommer. Data i denne 
rapporten kan brukes som hjelp til å evaluere 
gjeldende praksis, bemanning og opplæring 
og anvendelse av protokoller og profiler.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om bruksområdet for protokoller og hvorvidt 
programmerte grenser er stilt inn hensiktsmessig 
eller trenger justering.

Merk: Når du klikker på en verdi i kolonnene som 
lister opp Infusjoner m/«sikkerhetshendelser», 
vil den resulterende Infusjonsdetaljer-rapporten 
vise de faktiske kildeinfusjonene som bidrar 
til sikkerhetshendelsene.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet sikkerhetshendelser for hver time på dagen, 
med hver kolonne delt etter sikkerhetshendelsestype. 
Sikkerhetshendelsestypen identifiseres i diagrammets 
tegnforklaring.

De stiplede linjene representerer prosentandelen 
av infusjoner innenfor sikkerhetshendelsestypen.

Denne rapporten inkluderer antallet PharmGuard-
infusjoner innenfor de valgte kriteriene, for å gi 
perspektiv på dataene presentert i rapporten.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Time, 
Infusjoner, Myk grense-omprogrammeringer, Infusjoner 
m/myk grense-omprogrammeringer, % infusjoner 
m/myk grense-omprogrammeringer, Myk grense-
overstyringer, Infusjoner m/myk grense-overstyringer, 
% infusjoner m/myk grense-overstyringer, Hard 
grense-varsler, Infusjoner m/hard grense-varsler, 
% infusjoner m/hard grense-varsler, Oppgivelser, 
Infusjoner m/oppgivelser, % infusjoner m/oppgivelser, 
Sikkerhetshendelser, Infusjoner m/sikkerhetshendelser 
og % infusjoner m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen er valgt for rapporten.

Antallet infusjoner som vises i Infusjonsdetaljer-
rapporten, kan være lavere enn det totale antallet 
infusjoner m/«sikkerhetshendelser» fordi en infusjon 
kan strekke seg over flere timer og det totale antallet 
vil inkludere sikkerhetshendelser for hver av de 
berørte timene.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet infusjoner og antallet sikkerhetshendelser 
for hver sikkerhetshendelsestype. Prosentandelen som 
angis, er en omregnet prosentverdi basert på det totale 
antallet infusjoner og sikkerhetshendelser etter type.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i en detaljrapport.

• De fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i kolonnene med 
sikkerhetshendelsestype i tabellen vil drille ned 
til Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Sikkerhetshendelser etter institusjon

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter institusjon, 
både antallet (venstre Y-akse) og prosentandelen 
(høyre Y-akse) av sikkerhetshendelser som 
forekommer for infusjoner.

Du kan bruke denne rapporten til å gjennomgå 
en enkelt institusjon eller sammenligne flere 
institusjoner.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om riktig anvendelse av protokoller og hvorvidt 
programmerte grenser er stilt inn hensiktsmessig 
eller trenger justering.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved 
side, antallet sikkerhetshendelser for hver valgte 
institusjon, med hver kolonne delt etter type 
sikkerhetshendelse. Sikkerhetshendelsestypen 
identifiseres i diagrammets tegnforklaring.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Institusjon, 
Infusjoner, Myk grense-omprogrammeringer, Infusjoner 
m/myk grense-omprogrammeringer, % infusjoner 
m/myk grense-omprogrammeringer, Myk grense-
overstyringer, Infusjoner m/myk grense-overstyringer, 
% infusjoner m/myk grense-overstyringer, Hard 
grense-varsler, Infusjoner m/hard grense-varsler, 
% infusjoner m/hard grense-varsler, Oppgivelser, 
Infusjoner m/oppgivelser, % infusjoner m/oppgivelser, 
Sikkerhetshendelser, Infusjoner m/sikkerhetshendelser 
og % infusjoner m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet infusjoner og antallet sikkerhetshendelser 
for hver sikkerhetshendelsestype. Prosentandelen som 
angis, er en omregnet prosentverdi basert på det totale 
antallet infusjoner og sikkerhetshendelser etter type.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i en detaljrapport.

• De fargede stolpene i diagrammet og 
de understrekede verdiene i sikkerhets-
hendelseskolonnene i tabellen vil drille ned til 
Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Sikkerhetshendelser etter parameter

Formål
Velg denne rapporten for å vise hvor mange sik-
kerhetshendelser som forekom for de valgte 
parameterne. Antallet av hver type sikkerhetshen-
delse er oppført for hver parameter, med prosent-
andelen av sikkerhetshendelser i forhold til totale 
PharmGuard-infusjoner.

Denne rapporten gjør det mulig å evaluere en enkelt 
parameter eller flere parametere og å sammenligne 
de ulike typene sikkerhetshendelser som forekommer.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om riktig anvendelse av protokoller og hvorvidt 
programmerte grenser er stilt inn hensiktsmessig 
eller trenger justering.

Merknader:

• Fordi en infusjon kan inneholde flere sikkerhetshen-
delser, med forskjellige sikkerhetshendelsesparame-
tere, viser Infusjon-kolonnen «I/A» for individuelle 
parametere. Raden «Totalt» for infusjoner vil derimot 
være fylt med det totale antallet infusjoner som 
møter de valgte kriteriene.

• Når du klikker på en verdi i Totalt-raden for 
kolonnene som lister opp «Infusjoner m/…», 
vil den resulterende rapporten vise de faktiske 
kildeinfusjonene som bidrar til sikkerhetshendelser 
og er kanskje ikke lik verdien som ble klikket.

Hvis en enkelt infusjon for eksempel har et 
Hard grense-varsel med sikkerhetshendelses-
parameteren Dose og den har et Hard grense- 
varsel med sikkerhetshendelsesparameteren Vekt, 
er det totale antallet «Infusjoner m/hard grense- 
varsler» 2, men antallet infusjoner i Infusjonsdetaljer- 
rapporten er 1.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved 
side, antallet sikkerhetshendelser for hver valgte 
parameter, med hver kolonne delt etter type 
sikkerhetshendelse. Sikkerhetshendelsestypen 
identifiseres i diagrammets tegnforklaring.

De stiplede linjene representerer prosentandelen 
av infusjoner innenfor sikkerhetshendelsestypen.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Parameter, 
Infusjoner, Myk grense-omprogrammeringer, Infusjoner 
m/myk grense-omprogrammeringer, % infusjoner 
m/myk grense-omprogrammeringer, Myk grense-
overstyringer, Infusjoner m/myk grense-overstyringer, 
% infusjoner m/myk grense-overstyringer, Hard 
grense-varsler, Infusjoner m/hard grense-varsler, 
% infusjoner m/hard grense-varsler, Oppgivelser, 
Infusjoner m/oppgivelser, % infusjoner m/oppgivelser, 
Sikkerhetshendelser, Infusjoner m/sikkerhetshendelser 
og % infusjoner m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen eller sikkerhetshen-
delsesparameteren er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet infusjoner og antallet sikkerhetshendelser 
for hver sikkerhetshendelsestype. Prosentandelen som 
angis, er en omregnet prosentverdi basert på det totale 
antallet infusjoner og sikkerhetshendelser etter type.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
fargede stolpene i diagrammet eller de understrekede 
verdiene i tabellen for å «drille ned» og vise de 
underliggende dataene i en detaljrapport.

• De fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i kolonnene med 
sikkerhetshendelsestype i tabellen vil drille ned 
til Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Sammendrag av sikkerhetshendelsesparametere

Formål
Velg denne rapporten for en helhetsoversikt over 
hvilke typer sikkerhetshendelsesparametere som 
forårsaker sikkerhetshendelser.

Formålet med denne rapporten er å evaluere hvilke 
parametere som har flest (eller minst) sikkerhetshen-
delser. Eksempler på sikkerhetshendelsesparametere 
inkluderer, men er ikke begrenset til, kontinuerlig 
hastighet, PCA/PCEA-dose, PCA/PCEA-dosesperring, 
klinikerbolus, osv.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Informasjon i denne rapporten kan brukes som 
hjelp til å evaluere gjeldende bruk av PharmGuard-
protokoll for å bestemme om metodeendringer, 
opplæring, bibliotekjusteringer eller andre tiltak 
er nødvendige.

Spesielle funksjoner
Denne sammendragsrapporten viser de rapporterte 
sikkerhetshendelsene for hver valgte profil. Innenfor 
hver profil er hendelsene gruppert etter sikkerhets-
hendelsestype og sikkerhetshendelsesparameteren 
som forårsaket hendelsen.

Tabellfunksjoner
Tabellradene gir det totale antallet sikkerhetshen-
delser for følgende: Profil, Sikkerhetshendelsestype 
og Sikkerhetshendelsesparameter.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.
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Feilfaktor for sikkerhetshendelse

Formål
Velg denne rapporten for å vise sikkerhetshendelser 
som kan være mer klinisk signifikante basert på 
feilfaktoren fra den opprinnelige parameterverdien.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Informasjonen i denne rapporten kan brukes 
som hjelp til å evaluere gjeldende bruk av 
PharmGuard-programvareprotokoll for å bestemme 
om metodeendringer, opplæring, medikamentpro-
gramjusteringer eller andre tiltak er nødvendige.

Merknader:

• Selv om diagrammet i denne rapporten kan skildre 
en omfattende mengde data, kan det å inkludere 
for mye data i rapportkriteriene (f.eks. bruke alle 
medikamentprogrammer, mange profiler og/eller 
et bredt dataområde) produsere et diagram som er 
svært brokete og vanskelig å lese. I slike tilfeller bør 
du vurdere å begrense kriteriene eller produsere 
flere rapporter basert på forskjellige kriterier.

• Denne rapporten er begrenset til 100 000 rader. 
Begrens kriterievalget slik at færre arkiveringer 
leveres, for å få optimal ytelse.

• Avhengig av de valgte kriteriene kan det ta merkbart 
lenger tid å produsere resultater enn andre rapporter.

Spesielle funksjoner
Feilfaktoren for sikkerhetshendelser vises i kolonne-
diagrammet, hvor høyden på hver kolonne angir 
betydningen av hver sikkerhetshendelse. Tabellen 
under diagrammet viser verdiene forbundet med 
diagrammet og kan sorteres på hvilken som helst 
av kolonnene.

Beregningen for feilfaktor er:

• Angitt verdi/Sluttverdi (med en positiv feilfaktor 
når den angitte verdien er over grensen)

• Angitt verdi/Sluttverdi (med en negativ feilfaktor 
når den angitte verdien er under grensen)

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Serienummer, Ressurs-ID, Dato og klokkeslett, 
Sikkerhetshendelsestype, Gruppe, Bibliotek, Profil, 
Behandling, Kvalifikator, Medikament, Parameter, 
Tidligere verdi, Angitt verdi, Hard min, Myk min, 
Myk maks, Hard maks, Sluttverdi, Feilfaktor.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Hendelseshistorikk-rapporten.
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Trendberegning av sikkerhetshendelser

Formål
Velg denne rapporten for å vise, over en definert tids-
periode og et trendintervall, prosentandelen av sikker-
hetshendelser etter profil og sikkerhetshendelsestype.

Kriterievalget Alle profiler totalt viser trenden for alle 
profiler kombinert.

En sum og en prosentandel for hver sikkerhetshendelses-
type er oppført for det valgte trendintervallet (daglig, 
ukentlig, månedlig, hvert kvartal eller årlig).

Brukes av
Informasjonen i denne rapporten kan brukes av 
ledergrupper for å belyse evalueringen av hyppigheten 
og typen av sikkerhetshendelse som forekommer over 
en tidsperiode (dvs. for å bestemme om det var en 
forbedring eller ikke).

Disse dataene kan også brukes til å evaluere protokoller, 
for eksempel om en økning eller minsking i hendelser 
sammenfalt med en protokollendring eller ikke.

Merknader:

• Selv om diagrammet i denne rapporten kan skildre 
en omfattende mengde data, kan det å inkludere 
for mye data i rapportkriteriene (f.eks. å bruke alle 
medikamentprogrammer, mange profiler og/eller 
et bredt dataområde) produsere et diagram som 
er svært brokete og dermed vanskelig å lese. I slike 
tilfeller bør du vurdere å begrense kriteriene eller 
produsere flere rapporter basert på forskjellige 
kriterier.

• Hvis for mange kombinasjoner av profiler og 
sikkerhetshendelser er inkludert i de valgte 
kriteriene, vil ikke diagrammets tegnforklaring 
kunne vise hver oppføring og vil vise et «...» ikon 
for å angi at ytterligere verdier i tegnforklaringen 
ble utelatt.

Spesielle funksjoner
Et linjediagram viser trenden for prosentandelen 
av sikkerhetshendelser for hver valgte profil og 
sikkerhetshendelse. Tidsperioden på x-aksen 
bestemmes av det valgte trendintervallet.

Antallet enheter som rapporterer for hver valgte gruppe 
og hvert valgte bibliotek, vises for å gi perspektiv med 
hensyn til hvor mange enheter som bidro til dataene.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Trendintervall, 
Profil, Infusjoner, Myk grense-omprogrammeringer, 
Infusjoner m/myk grense-omprogrammeringer, 
% infusjoner m/myk grense-omprogrammeringer, 
Myk grense-overstyringer, Infusjoner m/myk grense-
overstyringer, % infusjoner m/myk grense-overstyringer, 
Hard grense-varsler, Infusjoner m/hard grense-varsler, 
% infusjoner m/hard grense-varsler, Oppgivelser, 
Infusjoner m/oppgivelser, % infusjoner m/oppgivelser, 
Sikkerhetshendelser, Infusjoner m/sikkerhetshendelser 
og % infusjoner m/sikkerhetshendelser.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
sikkerhetshendelsestypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet infusjoner og antallet sikkerhetshendelser 
for hver sikkerhetshendelsestype. Prosentandelen som 
angis, er en omregnet prosentverdi basert på det totale 
antallet infusjoner og sikkerhetshendelser etter type.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i infusjons-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i sikkerhetshendelses-
kolonnene i tabellen vil drille ned til 
Sikkerhetshendelsesdetaljer-rapporten.



Alarmrapporter Side 27

Kapittel 4  Alarmrapporter
Denne gruppen inkluderer følgende rapporter:

• Sammendrag av alarmer

• Alarmer etter profil

• Alarmer etter protokoll, 
medikamentprogram eller 
medikamentprotokoll

• Alarmer etter tidspunkt på dagen

• Alarmer etter institusjon

• Alarm etter type

• Alarmer per enhet etter type

• Trendberegning av alarmer

Se liste over alarmtyper etter kategori i den elektroniske hjelpen som er tilgjengelig via webportalen.



PharmGuard® Device Reports Software 2.4 BrukerveiledningSide 28

Sammendrag av alarmer
Formål
Velg denne rapporten for å sammenligne 
prosentandelen av infusjoner med eller uten 
alarmer, sammenlignet med infusjoner i manuell 
modus (ikke-PharmGuard). Det totale antallet 
alarmer, organisert etter alarmkategori, vises også.

Denne rapporten viser et sammendrag på høyt 
nivå av en institusjons overholdelsesnivå sammen 
med alarmforekomster. Basert på denne rapporten 
kan ytterligere detaljer innhentes ved bruk av 
andre rapporter om alarm.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, 
klinikere, helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter 
og lignende ansatte, for hver profil eller hvert 
pleieområde, for å evaluere medikamentsikkerhet 
og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse 
avgjørelser om bruksområdet for protokoller 
og hvorvidt programmerte grenser er stilt inn 
hensiktsmessig eller trenger justering.

Spesielle funksjoner
Det første av to sektordiagrammer sammenligner 
prosentandelen av PharmGuard-infusjoner, med eller 
uten minst én alarm, med ikke-PharmGuard-infusjoner.

Merk: En infusjon kan ha flere enn én alarm.

Det andre sektordiagrammet viser fordelingen 
av alarmkategoriene. Alarmene i det andre 
sektordiagrammet inkluderer alarmer som forekommer 
utenfor en infusjon.

Tabellfunksjoner
Hvert sektordiagram etterfølges av en tabell som 
inneholder data som var grunnlag for diagrammet.

Den første tabellen inkluderer følgende kolonner: 
PharmGuard-infusjoner uten alarmhendelser, 
% PharmGuard-infusjoner uten alarmhendelser, 
PharmGuard-infusjoner med alarmhendelser, 
% PharmGuard-infusjoner med alarmhendelser, 
Ikke-PharmGuard-infusjoner uten alarmhendelser, 
% ikke-PharmGuard-infusjoner uten alarmhendelser, 
Ikke-PharmGuard-infusjoner med alarmhendelser, 
% ikke-PharmGuard-infusjoner med alarmhendelser 
og Totale infusjoner.

Den andre tabellen gir det totale antallet alarmer etter 
type, inkludert følgende kolonner: Ikke-rutinemessige 
kliniske alarmer, % ikke-rutinemessige kliniske alarmer, 
Rutinemessige kliniske alarmer, % rutinemessige 
kliniske alarmer, Ikke-rutinemessige maskinvarealarmer, 
% ikke-rutinemessige maskinvarealarmer, 
Rutinemessige maskinvarealarmer, % rutinemessige 
maskinvarealarmer, Driftsalarmer, % driftsalarmer og 
Totale alarmer.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på delene 
i sektordiagrammet eller de understrekede verdiene 
i diagrammet eller tabellen for å «drille ned» og vise 
de underliggende dataene i en detaljrapport.

• Sektordelene og de understrekede verdiene i det 
første sektordiagrammet og tabellen vil drille ned 
til Infusjonsdetaljer-rapporten.

• Sektordelene og de understrekede verdiene i det 
andre sektordiagrammet og tabellen vil drille ned 
til Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.
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Alarmer etter profil

Formål
Velg denne rapporten for å vise antallet alarmer 
for hver valgte profil. Du kan velge å sammenligne 
16 profiler med flest alarmer, 16 profiler med minst 
alarmer eller 16 individuelt utvalgte profiler.

Denne rapporten gjør det mulig å evaluere en enkelt 
profil eller flere profiler og sammenligne de ulike 
alarmtypene som forekommer.

Merk: Hvis det samme profilnavnet brukes i forskjellige 
biblioteker, vil dataene fra disse profilene bli kombinert 
i rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om bruksområdet for protokoller og hvorvidt 
programmerte grenser er stilt inn hensiktsmessig eller 
trenger justering.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet alarmer for hver valgte profil, med hver 
kolonne delt etter alarmtype. Alarmtypene 
identifiseres i diagrammets tegnforklaring.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Profil, 
Alarmtype og Totale alarmer.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun 
dersom alarmtypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad og en 
endekolonne som viser det totale antallet alarmer 
for hver valgte profil og det totale antallet av alarmer 
for hver alarmtype basert på de valgte profilene.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i tabellen for å «drille 
ned» og vise de underliggende dataene 
i Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.

Alarmer etter protokoll, medikamentprogram eller medikamentprotokoll*

Formål
Velg denne rapporten for å vise antallet alarmer 
for hver valgte protokoll, medikamentprogram 
eller medikamentprotokoll. Du kan velge å 
sammenligne 20 med de fleste alarmer, 20 med 
de færreste alarmer eller opptil 20 individuelt 
utvalgte protokoller, medikamentprotokoller eller 
medikamentprogrammer.

Merk: Hvis den samme protokollen brukes i forskjellige 
profiler, vil dataene fra disse protokollene bli kombinert 
i rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere og ansatte innen klinisk teknikk for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan brukes som hjelp til å evaluere 
gjeldende bruk av konfigurasjon, hvilke protokoller 
som kanskje bør endres og/eller hvilke endringer 
av metoder som eventuelt bør gjøres.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved 
side, antallet alarmer for hver valgte protokoll, 
medikamentprogram eller medikamentprotokoll,  
med hver kolonne delt etter alarmtype. Alarmtypene 
identifiseres i diagrammets tegnforklaring.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Protokoll, 
Medikamentprogram eller Medikamentprotokoll, 
Behandling, Kvalifikator, Medikament og Alarmtype 
samt antallet Alarmer for protokollen.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun 
dersom alarmtypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser 
det totale antallet alarmer for hver valgte protokoll 
og det totale antallet av alarmer for hver alarmtype 
basert på den valgte protokollen.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i tabellen for å «drille 
ned» og vise de underliggende dataene 
i Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.

* Bruken av protokoll, medikamentprogram eller medikamentprotokoll i rapporten bestemmes av 
infusjonspumpetypen.
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Alarmer etter tidspunkt på dagen

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter tidspunkt 
på dagen, både antallet og typen av alarmer som 
forekommer hver time på dagen.

Denne rapporten angir om det er et visst tidspunkt 
på dagen når alarmer forekommer.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av helsebestyrere og 
ansatte innen klinisk teknikk for å identifisere timene 
på dagen når de fleste alarmene forekommer. Data 
i denne rapporten kan brukes som hjelp til å evaluere 
gjeldende metoder, bemanning og opplæring og 
anvendelse av protokoller og profiler.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet alarmer for hver time på dagen, med 
hver kolonne delt etter alarmtype. Alarmtypene 
identifiseres i diagrammets tegnforklaring.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Time, 
Alarmtype og antallet Alarmer for timen.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
alarmtypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet alarmer for hver time på dagen og det 
totale antallet av alarmer for hver alarmtype per dag.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker 
du på de fargede stolpene i diagrammet eller 
de understrekede verdiene i tabellen for å 
«drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.

Alarmer etter institusjon

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter institusjon, 
både antallet og typene av alarmer som forekommer 
for hver valgte institusjon.

Denne rapporten gjør det mulig å evaluere en enkelt 
institusjon eller flere institusjoner, og sammenligne 
de ulike alarmtypene som forekommer.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av helsebestyrere og 
ansatte innen klinisk teknikk for å identifisere i hvilke 
institusjoner de fleste alarmer forekommer. Data 
i denne rapporten kan brukes som hjelp til å evaluere 
gjeldende praksis, bemanning og opplæring og 
anvendelse av protokoller og profiler.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet alarmer for hver valgte institusjon, med 
hver kolonne delt etter alarmtype. Alarmtypene 
identifiseres i diagrammets tegnforklaring.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Alarmtype for institusjonen og Totale alarmer.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun 
dersom alarmtypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser 
det totale antallet alarmer for hver institusjon og 
det totale antallet av alarmer for hver alarmtype.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i tabellen for å «drille 
ned» og vise de underliggende dataene 
i Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.



Alarmrapporter Side 31

Alarm etter type

Formål
Velg denne rapporten for å vise antallet alarmer etter 
alarmtype.

Du kan velge å sammenligne de 20 mest hyppige 
alarmtypene, de 20 minst hyppige eller 20 individuelt 
utvalgte alarmtyper.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av helsebestyrere og 
ansatte innen klinisk teknikk og biomedisinsk teknikk 
for å identifisere hvilke alarmer som forekommer 
mest hyppig.

Denne informasjonen kan brukes til å evaluere hvorvidt 
ytterligere tiltak eller undersøkelse er nødvendig for 
å håndtere forhold som kan forårsake alarmer.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram viser antallet alarmer for hver 
alarmtype.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Alarmtype og Alarmtelling.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun dersom 
alarmtypen er valgt for rapporten.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet alarmer for alle valgte alarmtyper.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de fargede stolpene i diagrammet eller de 
understrekede verdiene i tabellen for å «drille 
ned» og vise de underliggende dataene 
i Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.

Alarmer per enhet etter type

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter profil, 
alarmkategori og alarmtype, hvor mange ganger 
en bestemt enhet har hatt en alarm, og om andre 
enheter har den samme alarmen.

Denne rapporten kan brukes til å vurdere alarmene 
som forekommer og som hjelp til å fastslå om det er 
en spesiell enhet eller flere enheter som kan trenge 
oppmerksomhet, eller kanskje en spesiell alarm eller 
flere alarmer som kan trenge ekstra gjennomgang.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av helsebestyrere og 
ansatte innen klinisk teknikk for å identifisere hvilke 
enheter som rapporterer flest alarmer.

Denne informasjonen kan brukes til å evaluere hvorvidt 
ytterligere tiltak eller undersøkelse er nødvendig for 
å håndtere forhold som kan forårsake alarmer.

Spesielle funksjoner
Denne sammendragsrapporten viser de rapporterte 
alarmene for hver valgte profil. Innenfor hver profil er 
alarmene gruppert etter alarmkategori og alarmtype.

Tabellfunksjoner
Tabellradene gir det totale antallet alarmer for følgende: 
Profil, Alarmkategori og Alarmtype. Tabellen inkluderer 
kolonnene: Serienummer, Ressurs-ID og Alarmtelling.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i tabellen for å «drille ned» 
og vise de underliggende dataene i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i kolonnene Serienummer 
og Ressurs-ID i tabellen vil drille ned til 
Enhetsdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i kolonnene Totalt 
og Alarmtelling i tabellen vil drille ned til 
Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.
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Trendberegning av alarmer

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter profil, over en 
angitt tidsperiode og et trendintervall, antallet og 
fordelingen av alarmer og PharmGuard-infusjoner. 
Det totale antallet av alarmer og infusjoner er oppført 
for hvert trendintervall.

Kriterievalget Alle profiler totalt viser trenden for alle 
profiler kombinert.

Antallet av hver alarm, etter profil, er oppført for det 
valgte trendintervallet (daglig, ukentlig, månedlig, 
hvert kvartal eller årlig).

Brukes av
Informasjonen i denne rapporten kan brukes av 
ledergrupper som hjelp til å evaluere endringer 
i forekomsten av alarmer over en tidsperiode 
(dvs. for å fastslå om det var en forbedring eller ikke).

• Disse dataene kan brukes av grupper som 
evaluerer medikamentsikkerhet og gjeldende 
praksis for å hjelpe å fastslå hvilke handlinger som 
kan være nødvendige.

• Ansatte innen klinisk teknikk kan bruke disse dataene 
for å evaluere maskinvare- og programvarealarmer.

• Disse dataene kan også brukes til å evaluere 
protokoller, for eksempel om en økning 
eller minsking i alarmer sammenfalt med 
en protokollendring eller ikke.

Merk: Selv om diagrammet i denne rapporten 
kan skildre en omfattende mengde data, kan det 
å inkludere for mye data i rapportkriteriene (f.eks. 
å bruke alle protokoller, mange profiler og/eller et 
bredt dataområde) produsere et diagram som er svært 
brokete og dermed vanskelig å lese. I slike tilfeller bør 
du vurdere å begrense kriteriene eller produsere flere 
rapporter basert på forskjellige kriterier.

Spesielle funksjoner
Et linjediagram viser trenden for den valgte profilens 
alarmer. Tidsperioden på x-aksen bestemmes av det 
valgte trendintervallet.

Antallet enheter som rapporterer for hver valgte 
gruppe og hvert valgte bibliotek, vises for å gi 
perspektiv med hensyn til hvor mange enheter 
som bidro til dataene.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Trendintervall, Profil, Alarmer og Infusjoner.

Tabellen inkluderer også en Totalt-rad som viser det 
totale antallet alarmer og infusjoner for hver valgte 
profil og hvert trendintervall.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i Alarmer-
kolonnen i tabellen vil drille ned til 
Alarmhendelsesdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i Infusjon-
kolonnen i tabellen vil drille ned til 
Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Kapittel 5  Anvendelsesrapporter
Denne gruppen inkluderer følgende rapporter:

• Infusjonsfrekvens etter protokoll eller 
medikamentprogram

• Liste med infusjonsfrekvens etter protokoll 
eller medikamentprogram

• Infusjonsdiagnostikkliste

Infusjonsfrekvens etter protokoll eller medikamentprogram*

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter protokoll eller 
medikamentprogram, antallet infusjoner.

Du kan velge å sammenligne 20 med 
de fleste infusjoner, 20 med de færreste 
infusjoner eller opptil 20 individuelt utvalgte 
protokoller, medikamentprotokoller eller 
medikamentprogrammer.

Merk: Hvis samme protokoll, medikamentprogram 
eller medikamentprotokoll brukes i forskjellige profiler, 
vil dataene bli kombinert i rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for å 
evaluere protokollbruk og for å belyse avgjørelser om 
justeringer som kanskje må gjøres i protokoller.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet infusjoner for hver valgte protokoll eller 
medikamentprogram, hvor hver stablet kolonne viser 
startede og ustartede infusjoner separat.

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Protokoll, 
Medikamentprotokoll eller Medikamentprogram, 
Behandling, Kvalifikator, Medikament, Startede 
PharmGuard-infusjoner, Ustartede PharmGuard-
infusjoner og PharmGuard-infusjoner.

Merk: De tilsvarende kolonnene vises kun 
dersom Ustartede infusjoner er valgt for 
rapporten.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Infusjonsdetaljer-rapporten.

* Bruken av protokoll eller medikamentprogram i rapporten bestemmes av infusjonspumpetypen.
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Liste med infusjonsfrekvens etter protokoll eller medikamentprogram*

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter protokoll eller 
medikamentprogram, antallet og prosentandelen 
av infusjoner for hver valgte protokoll, 
medikamentprogram eller medikamentprotokoll. 
Det oppgis tilleggsdetaljer, inkludert antallet 
klinikerboluser og klinikerboluser per infusjon.

Resultatene er kategorisert i Gruppe, Bibliotek og Profil.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, 
klinikere, helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter 
og lignende ansatte, for hver profil eller hvert 
pleieområde, for å belyse avgjørelser om justeringer 
av protokoller, medikamentprogrammer eller 
medikamentprotokoller.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten er mer fullstendig enn 
rapporten om infusjonsfrekvens etter protokoll 
eller medikamentprogram, fordi den lister opp 
alle protokoller, medikamentprotokoller eller 
medikamentprogrammer som er inkludert i kriteriene 
(ikke begrenset til 20) og er kategorisert i Gruppe, 
Bibliotek og Profil.

Tabellfunksjoner
Denne rapporten inkluderer det totale antallet av 
PharmGuard-infusjoner innenfor de valgte kriteriene.

Den gitte tabellen inkluderer følgende kolonner: 
Gruppe, Bibliotek, Profil, Behandling, Kvalifikator, 
Medikament, PharmGuard-infusjoner, % PharmGuard-
infusjoner, Klinikerbolus, Klinikerboluser per infusjon.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Infusjonsdetaljer-rapporten.

* Bruken av protokoll eller medikamentprogram i rapporten bestemmes av infusjonspumpetypen.



Anvendelsesrapporter Side 35

Infusjonsdiagnostikkliste

Formål
Velg denne rapporten for å vise, for hver protokoll, 
medikamentprogram eller medikamentprotokoll, 
antallet ganger hver av dem ble valgt, antallet 
infusjoner som ble startet eller ikke startet, og antallet 
relaterte sikkerhetshendelser. Til sammenligning 
er infusjoner som bruker manuell modus (ikke-
PharmGuard), også oppført i rapporten.

Formålet med denne rapporten er å gi informasjon 
om infusjoner som er gitt opp (valgt, men ingen 
infusjon kjørt). Antall ikke-PharmGuard-infusjoner 
kan sammenlignes etter profil for å se om infusjoner 
i manuell modus velges i stedet.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, 
som hjelp til å identifisere protokoller som trenger 
justeringer (f.eks. protokoller med uakseptabelt 
antall oppgivelser, som forårsaker bruk av 
ikke-PharmGuard-infusjoner).

Merk: Det er mulig å ha sikkerhetshendelser 
i en startet infusjon som forårsaker oppgivelser. 
Disse typene oppgivelser registreres ikke som 
oppgivelser. For detaljer om sikkerhetshendelser 
og relaterte oppgivelser, se rapporter om 
sikkerhetshendelser.

Spesielle funksjoner
PharmGuard-infusjonsdata er de første verdiene 
som vises i tabellen, etterfulgt av informasjon om 
ikke-PharmGuard-infusjoner etter profil.

Tabellfunksjoner
Tabellen inkluderer følgende kolonner: Gruppe, 
Bibliotek, Profil, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Programmeringsenheter, Startede infusjoner, Ustartede 
infusjoner, Myk grense-omprogrammeringer, 
Myk grense-overstyringer, Hard grense-varsler og 
Oppgivelser.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker 
du på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Infusjonsdetaljer-rapporten.
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Kapittel 6  Rapporter om hendelsesdetaljer
Denne gruppen inkluderer følgende rapporter:

• Sikkerhetshendelsesdetaljer

• Alarmhendelsesdetaljer

• Infusjonsdetaljer

• Hendelseshistorikk

Sikkerhetshendelsesdetaljer

Formål
Velg denne rapporten for å vise detaljer for hver 
sikkerhetshendelse, inkludert dato/klokkeslett, 
sikkerhetshendelsestype, profil, protokoll, 
parametere, sikkerhetsgrenser og verdiene angitt 
ved sikkerhetshendelsen.

Formålet med denne rapporten er å vise detaljer 
om forekomster av sikkerhetshendelser for de 
valgte kriteriene. Sikkerhetshendelsestypene som 
rapporteres er:

• Myk grense-omprogrammeringer: En verdi angis 
utenfor et mykt grenseområde, og angis deretter 
i området.

• Myk grense-overstyringer: En verdi angis utenfor et 
mykt grenseområde, og overstyringen bekreftes.

• Hard grense-varsler: En verdi angis utenfor et 
maks./min. område (sikkerhetsgrense).

• Oppgivelser: En verdi angis utenfor et område, 
og pumpen slås av på bekreftelsesskjermen. En 
oppgivelseshendelse oppstår også hvis en bruker 
begynner å endre en verdi og deretter avslutter før 
oppgaven er fullført.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes, sammen med andre 
sikkerhetshendelsesrapporter, av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for å:

• innhente mer detaljerte data som kan belyse 
evalueringen av kliniske spørsmål, opplæringen 
eller andre anliggender som det kan være 
nødvendig å ordne opp i

• «drille ned» i sikkerhetshendelsesdata for å lære 
mer om hva som faktisk skjedde, inkludert 
identifisering av verdier som brukeren oppga når 
sikkerhetshendelsen skjedde

• identifisere en spesifikk tidsperiode eller hendelse 
som det skal hentes mer informasjon om

Basert på denne informasjonen kan hendelses-
historikkrapporten brukes til å identifisere hvilke 
hendelser som forekom på enheten før og etter 
sikkerhetshendelsen.

Spesielle funksjoner
• Den angitte verdien og sluttverdien er fremhevet 

i purpurrødt for å lede brukerens øyne til disse 
verdiene.

• Denne rapporten må ofte brukes ved hjelp 
av nedre rullefelt.

• Parameteren som forårsaket at sikkerhetshendel-
sen skjedde.

• Angitt verdi er verdien som ble angitt av brukeren 
og forårsaket sikkerhetshendelsen.

• Sluttverdi er verdien som ble valgt av brukeren 
ved programmering av infusjonen, inkludert alle 
korreksjoner som ble gjort.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Serienummer, Ressurs-ID, Dato og 
klokkeslett, Sikkerhetshendelsestype, Gruppe, 
Bibliotek, Profil, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Programmeringsenheter, Parameter, Tidligere verdi, 
Angitt verdi, Hard min, Myk min, Myk maks, Hard 
maks, Sluttverdi, Feilfaktor og Institusjon.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i kolonnene Serienummer 
eller Ressurs-ID i tabellen vil drille ned til 
Enhetsdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i Dato og 
klokkeslett-kolonnen i tabellen vil drille ned 
til Hendelseshistorikk-rapporten.
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Sikkerhetshendelsesdetaljer Fortsetter

Merknader:

• Denne rapporten er begrenset til 100 000 rader. 
Begrens kriterievalget slik at færre arkiveringer 
leveres, for å få optimal ytelse.

• Avhengig av de valgte kriteriene kan det ta 
merkbart lenger tid å produsere resultater 
enn andre rapporter.

Alarmhendelsesdetaljer

Formål
Velg denne rapporten for å vise detaljer om hver alarm.

Formålet med denne rapporten er å bidra til 
å undersøke om spesifikke alarmtyper forekommer 
og hvorfor. Detaljert informasjon med hensyn til 
alarmforekomster gis.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av helsebestyrere og 
klinisk teknikk for å evaluere om spesifikke alarmtyper 
forekommer og hvorfor.

Merknader:

• Denne rapporten er begrenset til 100 000 rader. 
Begrens kriterievalget slik at færre arkiveringer 
leveres, for å få optimal ytelse.

• Avhengig av de valgte kriteriene kan det ta 
merkbart lenger tid å produsere resultater enn 
andre rapporter.

Spesielle funksjoner
Alarmdetaljene som gis i denne rapporten 
inkluderer protokoll, kontinuerlig hastighet og siste 
leveringstype.

Tabellfunksjoner
Tabellen inkluderer følgende kolonner: Serienummer, 
Ressurs-ID, Hendelsesdato og klokkeslett, Alarmtype, 
Gruppe, Bibliotek, Profil, Behandling, Kvalifikator, 
Medikament, Kassettype, Siste kontinuerlige 
hastighet, Siste leveringstype, Dato og klokkeslett 
slått av, Avslått alarm-telling, Dato og klokkeslett, 
Tidsintervallalarm aktiv og Institusjon.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i kolonnene 
Serienummer og Ressurs-ID i tabellen vil drille 
ned til Enhetsdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i Dato og klok-
keslett-kolonnen i tabellen vil drille ned til 
Hendelseshistorikk-rapporten.
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Infusjonsdetaljer

Formål
Velg denne rapporten for å vise en liste over 
infusjoner og sikkerhetshendelser for en enhet, 
i kronologisk rekkefølge etter hendelsens dato 
og klokkeslett.

Formålet med denne rapporten er å vise sekvensen 
av infusjoner og sikkerhetshendelser med hensyn til 
hverandre. Denne rapporten vil vise hva som skjedde 
før en ikke-PharmGuard-infusjon forekommer. Det 
er best å kjøre denne rapporten for en enkelt enhet, 
men den kan kjøres for flere enn én.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å fastslå mulige forhold mellom sikkerhetshendelser, 
infusjoner med PharmGuard-protokoll og infusjoner 
i manuell modus (ikke-PharmGuard).

Disse dataene kan brukes til å belyse avgjørelser 
med hensyn til justeringer av en PharmGuard-
programvarekonfigurasjon og dens protokoller.

Merknader:

• Når det gjelder en infusjon, er Hendelse/Startdato 
og klokkeslett starten på infusjonen. Når det 
gjelder en sikkerhetshendelse, er dette datoen 
og klokkeslettet da sikkerhetshendelsen inntraff.

• Denne rapporten er begrenset til 100 000 rader. 
Begrens kriterievalget slik at færre arkiveringer 
leveres, for å få optimal ytelse.

• Avhengig av de valgte kriteriene kan det ta 
merkbart lenger tid å produsere resultater enn 
andre rapporter.

• Enhetens plassering fastslås av sykehusets 
lokaliseringssystem, hvis det er tilgjengelig. 
Hvis et lokaliseringssystem ikke er tilgjengelig på 
sykehuset, fastslås enhetens plassering av det siste 
trådløse tilgangspunktet som ble brukt av enheten. 
For mer informasjon, kontakt din PharmGuard 
Server-systemadministrator.

Tabellfunksjoner
Hendelseskolonnen har infusjonsmetoden når 
raden er en infusjon. Parameteren som forårsaket 
sikkerhetshendelsen, er inkludert når raden er en 
sikkerhetshendelse. Det er også en kolonne som 
angir om infusjonen ble kjørt eller ikke (gitt opp).

Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Serienummer, Ressurs-ID, Hendelsesdato 
og -klokkeslett, Hendelse, Behandling, Kvalifikator, 
Medikament, Gruppe, Bibliotek, Profil, Kategori, 
Parameter, Enheter, Infusjon kjørt?, Primet mengde, 
Totalt medikament levert, Sluttdato og -klokkeslett, 
Varighet, Institusjon, Plassering og Tilgangspunktnavn.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du på de 
understrekede verdiene i diagrammet eller tabellen 
for å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i en detaljrapport.

• De understrekede verdiene i kolonnene 
Serienummer og Ressurs-ID i tabellen vil drille 
ned til Enhetsdetaljer-rapporten.

• De understrekede verdiene i Dato og 
klokkeslett-kolonnen i tabellen vil drille ned 
til Hendelseshistorikk-rapporten.
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Hendelseshistorikk

Formål
Velg denne rapporten for å vise en liste over 
hendelser i kronologisk rekkefølge, slik de forekom 
på en bestemt enhet.

Formålet med denne rapporten er å gi hendelse-for-
hendelse-data for en enhet eller flere enheter for 
å belyse undersøkelsen av hva som skjedde før og/
eller etter en hendelse. Det er best å kjøre denne 
rapporten for en enkelt enhet, men den kan kjøres 
for flere enn én.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, som 
hjelp til å fastslå hvilke hendelser som forekom på en 
enhet og når (dvs. hva brukeren programmerte, om 
en infusjon ble startet eller ikke, hvordan en infusjon 
ble kjørt, om en alarm forekom eller ikke osv).

Merknader:

• Meldingen for behandlingshendelser kan inkludere 
brukervalgte parametere og standardparametere 
definert innenfor PharmGuard-protokollen. 
Standardparameterne oppført i meldingen ble 
kanskje ikke presentert for, eller valgt og endret av, 
brukeren.

• Denne rapporten er begrenset til 100 000 rader. 
Begrens kriterievalget slik at færre arkiveringer 
leveres, for å få optimal ytelse.

• Avhengig av de valgte kriteriene kan det ta 
merkbart lenger tid å produsere resultater enn 
andre rapporter.

• Enhetens plassering fastslås av sykehusets 
lokaliseringssystem, hvis det er tilgjengelig. 
Hvis et lokaliseringssystem ikke er tilgjengelig på 
sykehuset, fastslås enhetens plassering av det siste 
trådløse tilgangspunktet som ble brukt av enheten. 
For mer informasjon, kontakt din PharmGuard 
Server-systemadministrator.

Spesielle funksjoner
Detaljkolonnen vil vise meldinger identifisert 
etter hendelsestype og hendelsestrigger, 
og hendelsesmelding.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inneholder følgende 
kolonner: Serienummer, Ressurs-ID, Dato og 
klokkeslett, Hendelsestype, Utløser, Melding, 
Detaljer, Gruppe, Institusjon, Plassering, 
og Tilgangspunktnavn.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Enhetsdetaljer-rapporten.
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Kapittel 7  Rapporter om klinisk teknikk
Denne gruppen inkluderer følgende rapporter:

• Enhetsliste

• Enhetsdetaljer

• Batteristatus

• Forebyggende vedlikehold

• Motorstatus og -bruk

Enhetsliste

Formål
Velg denne rapporten for å vise enhetskommunika-
sjon og plasseringsinformasjon basert på den siste 
kommunikasjonsdatoen.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av helsebestyrere 
og ansatte innen klinisk teknikk for å fastsette 
plasseringen av en enhet eller flere enheter.

Merk: Enhetens plassering fastslås av sykehusets 
lokaliseringssystem, hvis det er tilgjengelig. 
Hvis et lokaliseringssystem ikke er tilgjengelig 
på sykehuset, fastslås enhetens plassering av 
det siste trådløse tilgangspunktet som ble brukt 
av enheten. For mer informasjon, kontakt din 
PharmGuard Server-systemadministrator.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Serienummer, Ressurs-ID, IP-adresse, MAC-
adresse, Siste kommunikasjon, Gruppe, Institusjon, 
Plassering, Tilgangspunktnavn og Vertsnavn.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Enhetsdetaljer-rapporten.

Enhetsdetaljer

Formål
Velg denne rapporten for å vise informasjon om 
nettverkskonfigurasjon, programvarekonfigurasjon, 
lokalisering (klokkeslett), forebyggende vedlikehold, 
brukslogg og hendelsesantall hittil for en spesifikk 
enhet.

Angi enhetens serienummer eller ressurs-ID for å vise 
enhetsinformasjonen.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av helsebestyrere og 
ansatte innen klinisk teknikk for raskt å se en enhet, 
dens bruk, vedlikeholdsstatus, nettverksinnstillinger 
med mer.

Merk: Enhetens plassering fastslås av sykehusets 
lokaliseringssystem, hvis det er tilgjengelig. Hvis 
et lokaliseringssystem ikke er tilgjengelig på 
sykehuset, fastslås enhetens plassering av det 
siste trådløse tilgangspunktet som ble brukt 
av enheten. For mer informasjon, kontakt din 
PharmGuard Server-systemadministrator.

Tabellfunksjoner
Tabellen gir generell enhetsinformasjon, brukslogg 
og karakteristikk av maskinvare og programvare for 
den spesifiserte enkeltenheten.

Drill ned
Det er ingen «drill ned»-alternativer tilgjengelig fra 
denne rapporten.
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Batteristatus

Formål
Velg denne rapporten for å vise enhetens batteriinfor-
masjon, basert på den siste kommunikasjonsdatoen.

Formålet med denne rapporten er å identifisere 
enheter som kommuniserte med PharmGuard Server 
innenfor det valgte datoområdet og som kan trenge 
batterivedlikehold.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av ansatte innen 
klinisk teknikk for å fastslå når det er tid for enheters 
batterivedlikehold.

Merk: Enhetens plassering fastslås av sykehusets 
lokaliseringssystem, hvis det er tilgjengelig. Hvis 
et lokaliseringssystem ikke er tilgjengelig på 
sykehuset, fastslås enhetens plassering av det 
siste trådløse tilgangspunktet som ble brukt 
av enheten. For mer informasjon, kontakt din 
PharmGuard Server-systemadministrator.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten identifiserer enheter som har 
batterier som kan behøves å byttes ut.

• Hvis en rad i tabellen vises i rødt, må du bytte ut 
batteriet for den pumpen.

• Hvis en rad i tabellen vises i gult, behøver ikke 
batteriet å byttes ut umiddelbart, men batteriet 
nærmer seg tiden for utbytting.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Serienummer, Ressurs-ID, Ladinger 
som gjenstår, % ladinger som gjenstår. Siste 
kommunikasjon, Gruppe, Institusjon, Plassering, 
Tilgangspunktnavn og Vertsnavn.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Enhetsdetaljer-rapporten.

Forebyggende vedlikehold

Formål
Velg denne rapporten for å vise informasjon 
om forebyggende vedlikehold (PM) for enheter, 
basert på den siste kommunikasjonsdatoen. Disse 
registreringene inkluderer påminnelsesintervallet og 
datoen for neste forebyggende vedlikehold.

Formålet med denne rapporten er å identifisere 
enheter som kommuniserte med PharmGuard Server 
innenfor det valgte datoområdet, og som har forfalt 
eller snart forfaller mht. forebyggende vedlikehold.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av ansatte innen 
klinisk teknikk for å fastslå når enheter forfaller mht. 
forebyggende vedlikehold.

Merk: Enhetens plassering fastslås av sykehusets 
lokaliseringssystem, hvis det er tilgjengelig. Hvis 
et lokaliseringssystem ikke er tilgjengelig på 
sykehuset, fastslås enhetens plassering av det 
siste trådløse tilgangspunktet som ble brukt 
av enheten. For mer informasjon, kontakt din 
PharmGuard Server-systemadministrator.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten identifiserer enheter som har forfalt 
eller snart forfaller mht. forebyggende vedlikehold.

Hvis en rad i tabellen vises i rødt, har datoen for neste 
forebyggende vedlikehold av enheten forfalt.

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Serienummer, Ressurs-ID, Påminnelse, 
Påminnelsesintervall, Siste nullstilling, Dato for neste 
forebyggende vedlikehold, Siste kommunikasjon, 
Gruppe, Institusjon, Plassering, Tilgangspunktnavn 
og Vertsnavn.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Enhetsdetaljer-rapporten.
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Motorstatus og -bruk

Formål
Velg denne rapporten for å vise en liste over enheter 
med deres motorodometer og infusjonsantall ved 
siste kommunikasjonsdato.

Formålet med denne rapporten er å identifisere 
enheter som kommuniserte med PharmGuard Server 
innenfor det valgte datoområdet og som kan trenge 
motorvedlikehold.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av ansatte innen 
klinisk teknikk for å fastslå når enheter trenger 
motorvedlikehold.

Merk: Enhetens plassering fastslås av sykehusets 
lokaliseringssystem, hvis det er tilgjengelig. 
Hvis et lokaliseringssystem ikke er tilgjengelig 
på sykehuset, fastslås enhetens plassering av 
det siste trådløse tilgangspunktet som ble brukt 
av enheten. For mer informasjon, kontakt din 
PharmGuard Server-systemadministrator.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten identifiserer enheter som nærmer 
seg eller er over motorodometerets advarselsnivå.

• Hvis en rad i tabellen vises i rødt, er motor-
odometeret ved eller over advarselsnivået (12 000).

• Hvis en rad i tabellen vises i gult, nærmer 
motorodometeret seg advarselsnivået (11 400).

Tabellfunksjoner
Tabellen i denne rapporten inkluderer følgende 
kolonner: Serienummer, Ressurs-ID, Motorodometer, 
Infusjonstelling, Siste kommunikasjon, Gruppe, 
Institusjon, Plassering, Tilgangspunktnavn og 
Vertsnavn.

Drill ned
For flere detaljer om spesifikke data klikker du 
på de understrekede verdiene i tabellen for 
å «drille ned» og vise de underliggende dataene 
i Enhetsdetaljer-rapporten.
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Kapittel 8  Rapporter om smertekontroll
Denne gruppen inkluderer følgende rapporter:

• Infusjonsliste

• Leveringsparametersammendrag

• Leveringsparameterdetaljer

• Dosetellerdetaljer

• Protokollsammenligning

VIKTIG! Smertekontrollrapporter skal ikke brukes som eneste grunnlag for behandlingsbeslutninger.

Disse rapportene er ikke selvstendige rapporter med egne kriteriedeler. Disse rapportene gir informasjon 
om en enkelt infusjon oppført i Infusjonsliste-rapportens tabell. Tabellen i Infusjonsliste-rapporten 
inkluderer koblinger for å vise spesifikke infusjonsdetaljer i følgende underrapporter:

• Leveringsparametersammendrag

• Leveringsparameterdetaljer

• Dosetellerdetaljer

• Hendelseshistorikk

Opprette Infusjonslistedetaljer-rapporter
1. Velg Infusjonsliste-rapporten.

2. Angi ønskede Kriterier for rapporten.

3. Klikk på knappen Kjør rapport.

4. Identifiser infusjonen som skal vises i rapporten.

5. I tabellraden for denne infusjonen klikker du på vis i kolonnen til den ønskede underrapporten. 
Underrapportens kolonner er lengst til høyre i tabellen, så du må kanskje bruke rullefeltet i tabellen.

Den valgte underrapporten vises.
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Infusjonsliste

Formål
Velg denne rapporten for å vise en liste over 
infusjoner som du kan hente ytterligere 
smertekontrollrapporter fra. De koblede 
ekstrarapportene gir informasjon om 
leveringsparametere og dosetellere.

Infusjonsinformasjonen som gis i denne rapporten, 
er ment som hjelp til å identifisere hvilken infusjon 
som skal velges for å få flere detaljer. Det er best 
å kjøre denne rapporten for en enkelt enhet, 
men den kan kjøres for flere enn én.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere 
eller farmasøyter som evaluerer medikamentsikkerhet 
og smertebehandlingsmetoder.

Spesielle funksjoner
Denne rapporten gir tilgang til ytterligere smertekon-
trollrapporter for hver oppførte infusjon. Disse rap-
portene inkluderer Leveringsparametersammendrag, 
Leveringsparameterdetaljer og Dosetellerdetaljer 
i tillegg til Hendelseshistorikk.

Tabellfunksjoner
En tabell inkluderer følgende kolonner: Startdato og 
-klokkeslett for infusjon, Serienummer, Ressurs-ID, 
Infusjonsstatus, Behandling, Kvalifikator, Medikament 
og Sluttdato og -klokkeslett for infusjon.

Følgende kolonner i tabellen gir koblinger til andre 
rapporter for hver infusjon: Leveringsparametersam-
mendrag, Leveringsparameterdetaljer, Dosetellerde-
taljer og Hendelseshistorikk.

Drill ned
For mer informasjon om en spesifikk infusjon klikker 
du på den understrekede «vis» i den angjeldende 
tabellkolonnen for å hente ekstra smertebehandlings-
rapporter eller Hendelseshistorikk-rapporten.

Infusjonsliste – Leveringsparametersammendrag

Formål
Velg denne rapporten fra Infusjonsliste-rapporten 
for å vise hvor mye medikament som ble levert av 
parameterne for den valgte infusjonen.

Denne rapporten er bare tilgjengelig via Infusjonslis-
te-rapporten. Klikk på vis i Leveringsparametersam-
mendrag-kolonnen i Infusjonsdetaljer-rapporten for 
å vise denne rapporten.

Merk: Hvis en infusjon overskrider en pumpeprogram-
mert leveringsgrense, leverer pumpen i en forutbe-
stemt KVO-hastighet. Volumet som leveres i KVO-has-
tighet, er inkludert i volumet for Kontinuerlig hastighet.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om riktig anvendelse av infusjonsparametere og 
hvorvidt infusjoner er stilt inn hensiktsmessig eller 
trenger justering.

Spesielle funksjoner
Et sektordiagram sammenligner den totale leverte 
infusjonsmengden for hver leveringsparameter.

Den totale infusjonsmengden oppgis i de 
programmerte enhetene (mL, mg, mcg).

Leveringsparameterne som gis, inkluderer:

• Kontinuerlig hastighet

• PCA-dose (pasientkontrollert analgetikum) 
eller PCEA-dose (pasientkontrollert epiduralt 
analgetikum)

• Klinikerbolus

• Intermitterende bolus

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Kontinuerlig hastighet, PCA-dose eller PCEA-dose, 
Klinikerbolus og Totalt.

Drill ned
Denne rapporten har ingen «drill ned»-alternativer.
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Infusjonsliste – Leveringsparameterdetaljer

Formål
Velg denne rapporten fra Infusjonsliste-rapporten 
for å vise, over et valgt tidsintervall, hvor mye 
medikament som ble levert av parameterne for 
en spesifikk infusjon.

Denne rapporten er bare tilgjengelig fra Infusjonslis-
te-rapporten. Klikk på vis i Leveringsparameterdetal-
jer-kolonnen i Infusjonsdetaljer-rapporten for å vise 
denne rapporten.

Merk: Hvis en infusjon overskrider en pumpe-
programmert leveringsgrense, leverer pumpen 
i en forutbestemt KVO-hastighet. Volumet som 
leveres i KVO-hastighet, er inkludert i volumet for 
Kontinuerlig hastighet.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for å 
evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om riktig anvendelse av infusjonsparametere og 
hvorvidt infusjoner er stilt inn hensiktsmessig eller 
trenger justering.

Spesielle funksjoner
Et stablet kolonnediagram sammenligner, side 
ved side, mengden medikament som leveres for 
hvert tidsintervall, med hver kolonne delt etter 
leveringsparameter.

Merk: Det valgte tidsintervallet stilles inn fra 
Infusjonsliste-rapporten.

Den totale infusjonsmengden oppgis i de 
programmerte enhetene (mL, mg, mcg).

Leveringsparameterne som gis, inkluderer:

• Kontinuerlig hastighet

• PCA-dose (pasientkontrollert analgetikum) 
eller PCEA-dose (pasientkontrollert epiduralt 
analgetikum)

• Klinikerbolus

• Intermitterende bolus

Tabellfunksjoner
En tabell med data som danner grunnlaget for 
diagrammet, inkluderer følgende kolonner: Intervall, 
Kontinuerlig hastighet, PCA-dose eller PCEA-dose, 
Klinikerbolus og Totalt.

Drill ned
Denne rapporten har ingen «drill ned»-alternativer.
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Infusjonsliste – Dosetellerdetaljer

Formål
Velg denne rapporten fra Infusjonsliste-rapporten 
for å vise, over et valgt tidsintervall, antallet forsøkte 
doser og gitte doser.

Denne rapporten er bare tilgjengelig via Infusjonsliste-
rapporten. Klikk på vis i Dosetellerdetaljer-kolonnen i 
Infusjonsdetaljer-rapporten for å vise denne rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for å 
evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan også bidra til å belyse avgjørelser 
om doser som er forsøkt og doser som er gitt for den 
valgte infusjonen.

Spesielle funksjoner
Et kolonnediagram sammenligner, side ved side, 
antallet doser som ble forsøkt og gitt innenfor hvert 
tidsintervall. Tabellen som vises ovenfor diagrammet, 
gir den kombinerte dosemengden og klokkeslettet 
og datoen for infusjonen.

Tabellfunksjoner
En tabell ovenfor linjediagrammet inkluderer 
følgende kolonner: Dosemengde, Dato og klokkeslett.

Etter diagrammet er det en tabell med data som 
danner grunnlag for diagrammet, som inkluderer 
følgende kolonner: Dato, Forsøkt, Gitt. En totalrad gir 
totaldosen over tidsintervallet.

Drill ned
Denne rapporten har ingen «drill ned»-alternativer.

Protokollsammenligning

Formål
Velg denne rapporten for å vise, etter protokoll, 
gjennomsnitt antall doser og gjennomsnitt volum 
for hver infusjon for de valgte protokollene.

Du kan velge å sammenligne 20 protokoller med 
lengst infusjonsvarighet, 20 protokoller med kortest 
infusjonsvarighet eller 20 individuelt utvalgte 
protokoller.

Merk: Hvis den samme protokollen brukes i forskjellige 
profiler, vil dataene fra disse protokollene bli kombinert 
i rapporten.

Brukes av
Denne rapporten kan brukes av komiteer, klinikere, 
helsebestyrere, sykepleiere, farmasøyter og lignende 
ansatte, for hver profil eller hvert pleieområde, for 
å evaluere medikamentsikkerhet og gjeldende praksis.

Disse dataene kan brukes som hjelp til å evaluere 
gjeldende bruk av bibliotek, hvilke protokoller som 
kanskje må endres og/eller hvilke endringer av 
metoder som eventuelt bør gjøres.

Spesielle funksjoner
Det første av to kolonnediagrammer sammenligner, 
side ved side, det gjennomsnittlige antallet PCA/
PCEA-dose per infusjon for hver valgte protokoll.

Det andre kolonnediagrammet sammenligner, side 
ved side, det gjennomsnittlige volumet (mL) for hver 
valgte protokoll. Dataene i denne rapporten kan 
begrenses ved å spesifisere minimum og maksimum 
infusjonsvarighet.

Tabellfunksjoner
Den første tabellen med data som danner grunnlag for 
det første diagrammet, inkluderer følgende kolonner: 
Protokoll, Behandling, Kvalifikator, Medikament, 
Infusjoner, Gjennomsnittlige PCA/PCEA-doser 
per infusjon.

Den andre tabellen med data som danner grunnlag 
for det andre diagrammet, inkluderer følgende 
kolonner: Protokoll, Profil, Behandling, Kvalifikator, 
Medikament, Totalt volum levert (mL), Totalt 
medikament levert, Gjennomsnittlig volum per 
infusjon (mL), Gjennomsnittlig medikament per 
infusjon.

Merk: Totalt volum levert og Totalt medikament 
levert inkluderer medikament levert for 
parameterne: Kontinuerlig hastighet, PCA/PCEA-
dose, Klinikerbolus og Intermitterende bolus.

Drill ned
Denne rapporten har ingen «drill ned»-alternativer.
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