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Teknisk hjälp
Om du har några kommentarer eller frågor gällande användningen av PharmGuard® Server-systemet 
(inklusive PharmGuard® Server-webbportalen eller PharmGuard® Device Reports) kan du ringa numret 
nedan eller kontakta din kundservicerepresentant hos Smiths Medical. Smiths Medical kan hjälpa till med 
användningen av PharmGuard® Server system.

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

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

www.smiths-medical.com

Symboler

Se bruksanvisningen

Satskod

Katalognummer

Tillverkare

Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen

http://www.smiths-medical.com
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Viktigt!
PharmGuard® Device Reports Software-webbportalen tillhandahålls som en del av 
PharmGuard® Server-programvaran. Läs igenom både denna användarhandbok och användar- och 
administratörsguiden för PharmGuard® Server-programvaran eller den online-hjälp som finns tillgänglig 
på webbportalen, efter vad som är tillämpligt för din roll.

Din klinik bör följa en tydligt definierad process och ge dig instruktioner om korrekt användning av 
PharmGuard® Server-webbportalen och PharmGuard® Server-programvaran. Den här användarhandboken 
är avsedd att komplettera dessa instruktioner. Utför endast de procedurer i vilka du har fått utbildning.

Specifika pumpmodeller som nämns i denna handbok kanske inte är tillgängliga i ditt område. Kontakta din 
representant hos Smiths Medical för mer information.

Anmärkningar:

• För information om ditt användarkonto på PharmGuard® Server-webbportalen, vilka 
säkerhetsrollersom tilldelats ditt användarkonto och information om din behörighet att använda 
PharmGuard® Server-webbportalen och dess funktioner, kontakta administratören för PharmGuard® 
Server-systemet.

• Den information som anges i denna användarhandbok gäller endast för PharmGuard® Server-programvaran. 
För detaljerade instruktioner, specifikationer, varningar, garanti och mer information om användning av 
Smiths Medical-pumparna som stöds, se informationen som medföljer pumparna.

Stöd för flera pumpmodeller i denna användarhandbok
De termer som används för att beskriva delarna av ett läkemedelsbibliotek är ofta specifika för pumptypen 
i fråga. Den här användarhandboken ger en översikt över de PharmGuard Device Reports som är tillgängliga 
för alla Smiths Medical-infusionspumpar.

Rapportbeskrivningarna i den här handboken hänvisar till dessa pumpspecifika termer enligt följande:

PharmGuard®-protokoll, -läkemedelsprogram, -läkemedelsprotokoll eller -arkiv.

De faktiska PharmGuard Device Reports innehåller endast den term som lämpar sig för vald pumptyp.
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Introduktion
Indikationer för användning: PharmGuard® Device Reports ger användaren information som 
sammanställts från data som genererats av enheter som är anslutna till och lagras på PharmGuard® 
Server. Denna information kan användas som stöd för kontinuerliga program för kvalitetsförbättring. 
Rapporter som genererats från data kan användas för att analysera och följa olika aspekter av de 
avsedda infusionspumpsystem och behandlingar som används.

PharmGuard® Device Reports innehåller information om infusion och enhet för att uppfylla de olika behoven 
hos klinikpersonal, medicinska administratörer, farmaceuter, medicintekniker och övrig liknande personal. 
Dessa enhetsrapporter är baserade på valda rapportkriterier och enhetsdata som samlats in av PharmGuard® 
Server programvarusystem för infusionshantering.

Om PharmGuard® Device Reports
Efter att PharmGuard® Device Reports har installerats och gjorts tillgängligt för dig av din systemadministratör 
för PharmGuard® Server (som ger ditt användarkonto för PharmGuard® Server rätt behörigheter), finns 
rapporterna tillgängliga under fliken Rapportering på PharmGuard® Server-webbportalen.

Obs! PharmGuard® Server-programvaran tillhandahåller en samling Administrativa rapporter som används 
för att installera och underhålla serverprogramvaran. Se den användardokumentation som medföljer 
PharmGuard® Server-programvaran.



Arbeta med rapporter Sida 7

Kapitel 1  Arbeta med rapporter
PharmGuard® Device Reports delar vissa fält och alternativ för val av filtreringskriterier och visning 
av rapportinformation. Åtkomst till grundläggande funktioner som till exempel att skriva ut, spara och 
exportera är möjligt från varje rapport.

Obs! Ytterligare alternativ finns tillgängliga under fliken Mina rapporter i rullgardinsmenyn Min profil.

Delade funktioner i enhetsrapporter
De flesta enhetsrapporter använder följande alternativ för kriterieval och rapportfunktioner. De enskilda 
rapportbeskrivningarna i den här handboken innehåller information som är specifik för varje rapport 
och rapportformat.

Alternativ för kriterieval

Paus: Välj kryssrutan Paus bredvid ett fält med rapportkriterier för att spara det valda värdet för det fältet 
i urvalskriterierna för alla enhetsrapporter. När rapportkriterierna har valts sparas de för alla rapporter för 
den specifika pumptypen. 

Infusionsmetod: När du väljer kriterier för en rapport, väljer du rullgardinsmenyn Infusionsmetod för Icke 
påbörjade som inte utförts med PharmGuard och/eller Icke påbörjade som utförts med PharmGuard 
om du vill att infusioner som inte har startats ska inkluderas i rapporten. Icke påbörjade infusioner är 
infusioner som har valts men som inte har påbörjats. Icke påbörjade infusioner tillför inget läkemedel.

Filtrering: Ytterligare filtrering tillämpas från föregående rapportval: Om du har klickat på ett 
värde i en tidigare rapport för att vidaresöka till aktuell rapport, se den tidigare rapporten för 
filtreringskriterierna för valt värde.

Senaste kommunikation: Medicinteknikrapporterna använder urvalskriterierna för Tidsperiod 
(senaste kommunikation). Detta är den tidsstämpel som indikerar när PharmGuard® Server senast tog 
emot ett meddelande från pumpen. Dessa tidsstämplar kanske inte stämmer överens med den lokala 
tid som rapporteras i pumphändelserna. 

Ytterligare filtrering kan användas vid val av värde och generering av den nya rapporten. I detta fall 
visar rapporten Ytterligare filtrering tillämpas från föregående rapportval. Resulterande data kan vara 
mer detaljerade än standardkriterierna för rapporten.

Verktygsfältet Rapport

Verktygsfältet Rapport innehåller knappar för sidnumrering, ett sökfält och alternativ för att spara den 
genererade rapporten på din sida Mina rapporter samt för att exportera, uppdatera och skriva ut rapporten.

Diagram och tabeller

De flesta enhetsrapporter visar information i diagramformat, antingen som ett linje-, cirkel- eller kolumndiagram. 
De flesta rapporter innehåller även de data som används för att skapa diagrammet i tabellformat. När det 
inte finns några tillhörande eller tillämpliga data i en tabell visas ”-”.

Sortera rapportinformation

För rapporter som innehåller sorteringsbara tabeller kan rapportdata sorteras efter kolumn i stigande eller 
fallande ordning genom att du klickar på på uppåt-/nedåtpilarna i valfri kolumnrubrik.
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Länkade rapporter (vidaresökning)

De blå och understrukna värdena som visas i diagram och tabeller i en rapport är hyperlänkar som gör det 
möjligt att ”vidaresöka” till en annan rapport som innehåller mer information om det värde som har valts. 
Klicka på de understrukna värdena för att visa den länkade rapporten.

Skapa en enhetsrapport
1. Klicka på Rapportering och välj en enhetsgrupp (det vill säga CADD®- Solis).

2. Klicka på önskad rapport.

3. Ange Kriterier för rapporten.

4. Klicka på knappen Kör rapport.

Skriva ut rapporter

Efter att en rapport har körts kan den skrivas ut på en skrivare (lokalt eller i ett nätverk) som är installerad 
på din dator.

Första gången som du försöker skriva ut en rapport visas en dialogruta om klientens utskriftskontroll. 
Du uppmanas att installera tillägget SQL Server Reporting Services för din webbläsare. Beroende på din 
konfiguration kan du behöva bekräfta installationen genom att klicka på Ja. Efter att tillägget har installerats 
kan du skriva ut rapporter.

Gör så här för att skriva ut en rapport

1. Klicka på utskriftsikonen som finns i verktygsfältet Rapport ovanför rapporten.

2. I dialogrutan för skrivare väljer du önskad skrivare och önskade utskriftsalternativ.

3. Välj Skriv ut.

Anmärkningar:

• Beroende på rapportinnehållet kan vissa rapporter behöva skrivas ut i liggande format för att 
rapportinnehållet ska visas korrekt. Se dialogrutan för skrivare för att göra utskriftsinställningar 
för din specifika skrivare.

• Beroende på rapportinnehållet kan antalet utskrivna sidor vara högre än antalet sidor som visas 
i fönstret för rapportvisning.

Exportera rapporter

Efter att en rapport har körts kan den exporteras och sparas i olika filformat för visning offline och andra 
ändamål. Du kan välja att exportera en rapport som en XML-fil med rapportdata, en CSV-fil (kommaavgränsad), 
en Adobe® Acrobat®-fil (PDF), en Microsoft® Excel®-fil eller en Microsoft® Word®-fil.

Gör så här för att exportera en rapport

1. Klicka på exportikonen som finns i verktygsfältet Rapport ovanför rapporten och välj önskat filformat 
för export i rullgardinslistan. En dialogruta visas.

2. Välj om du vill öppna eller spara filen. Om du ska spara filen kommer du att uppmanas att välja en plats.

Anmärkningar:

• Formaten XML och CSV har endast stöd för text och lämpar sig inte för export av rapporter som 
innehåller diagram. Dessutom kan vissa rapporter som exporteras till Microsoft® Excel® behöva 
manuell formatering i Excel® för att kunna visa önskade visuella resultat.



Arbeta med rapporter Sida 9

• Beroende på vilken version av Microsoft® SQL Server® du använder, kanske det inte är möjligt att 
exportera rapporter till Microsoft® Excel® med över 65 536 rader och detta kan medföra ett fel.

• Om det finns en rad för ”Total” vid export till CSV, kommer den raden att visas som extrakolumner 
och värdet kommer att upprepas för varje rad.

• Din systemadministratör kanske inte tillåter vissa exportformat från underliggande rapporteringssystem. 
Dessutom kan det finnas exportformat som har aktiverats av din systemadministratör, men de fungerar 
inte korrekt för export av rapporter från PharmGuard® Server-webbportalen. Kontakta administratören 
för PharmGuard® Server-systemet för mer information.

• Om du exporterar en stor rapport till PDF kan du behöva justera egenskapen SSRS Report Manager 
tidsgräns för rapport genom att ställa in värdet på Tillämpa ingen tidsgräns för rapport. Som 
standard är tidsgränsen inställd på 1 800 sekunder (30 minuter). Alla rapporter som tar längre tid 
än 30 minuter att exportera till PDF kräver att tidsgränsen för rapport ställs in på Tillämpa ingen 
tidsgräns för rapport.

Spara rapporter

Om du klickar på knappen Spara i mina rapporter längst upp i en rapport läggs rapporten till på sidan Mina 
rapporter. När den valda rapporten har sparats visas den på sidan Mina rapporter och alternativt på sidan 
Start. När du sparar en rapport i Mina rapporter kan du välja att spara rapporten under ett annat namn.

Gör så här för att spara en rapport

1. Längst upp på sidan Rapport klickar du på Spara i mina rapporter. Dialogrutan Spara i mina 
rapporter visas.

2. Bekräfta följande information och redigera den om det behövs:

• Spara som: Namn på rapporten

• Visa på startsidan

• E-postadress

3. Klicka på Spara. Den sparade rapporten läggs till på sidan Mina rapporter.

Schemalägga en rapport

När en rapport har sparats i Mina rapporter kan du även schemalägga återkommande körning av rapporten. 
Rapporten kan köras dagligen, varje vecka eller varje månad under ett specifikt datumintervall. Du kan välja 
önskat utmatningsformat och ange e-postadressen som du vill skicka rapporten till.

Gör så här för att schemalägga en rapport

1. Välj Mina rapporter i rullgardinsmenyn Min profil.

2. Klicka på namnet på rapporten som ska schemaläggas.

Obs! Markören ändras inte till en pil. Klicka bara på namntexten.
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Figur 1   

Dialogrutan Redigera min rapport öppnas.

Figur 2   

3. Klicka i kryssrutan Schemalägg.

Skärmen Redigera min rapport utökas till att visa alternativen för schemainformation.

Figur 3   

4. Ange schemainformationen och välj Spara.
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Kapitel 2  Efterlevnadsrapporter
I efterlevnadsrapporterna jämförs användning av PharmGuard®-protokoll, -läkemedelsprogram, 
-läkemedelsprotokoll eller -arkiv med användning av infusioner i manuellt läge (inte PharmGuard).  
Dessa rapporter kan visa en översikt över en kliniks efterlevnadsnivå.

De tillgängliga rapporterna kan variera beroende på vilken pumpmodell som är ansluten till PharmGuard 
Server-nätverket:

• Sammanfattning av efterlevnad

• Efterlevnad efter profil

• Efterlevnad efter profillista

• Efterlevnad efter tidpunkt

• Efterlevnad efter klinik

• Trender för efterlevnad

Sammanfattning av efterlevnad

Syfte
Välj den här rapporten för att granska procentandelen 
PharmGuard-protokoll eller -läkemedelsprogram* 
som använts för infusioner jämfört med infusioner i 
manuellt läge (inte PharmGuard).

Denna rapport visar en sammanfattning på hög 
nivå av en kliniks efterlevnadsnivå. Baserat på denna 
rapport kan ytterligare information erhållas med hjälp 
av rapporter över efterlevnad.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje profil 
eller vårdområde, som hjälp vid utvärdering av 
efterlevnad.

Särskilda funktioner
Ett cirkeldiagram jämför procentandelen efterlevnad 
för PharmGuard-infusioner med infusioner som 
inte utförts med PharmGuard. Blått indikerar 
infusioner där protokoll, läkemedelsprogram 
eller läkemedelsprotokoll har använts. Grått 
indikerar infusioner i manuellt läge som använts 
utan ett protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll.

Totalt antal infusioner inom valda kriterier visas 
för att ge perspektiv över de data som presenteras 
i rapporten.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Infusioner som utförts med PharmGuard, 
% infusioner som utförts med PharmGuard, 
Infusioner som inte utförts med PharmGuard, 
% infusioner som inte utförts med PharmGuard 
samt Totalt antal infusioner.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
delarna i cirkeldiagrammet eller på de understrukna 
värdena i diagrammet eller tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Infusionsinformation.

*Huruvida protokoll eller läkemedelsprogram används i rapporten beror på typen av infusionspump i fråga.
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Efterlevnad efter profil

Syfte
Välj den här rapporten för att granska, efter 
profil, procentandelen PharmGuard-protokoll, 
-läkemedelsprogram eller -arkiv* som använts för 
infusioner jämfört med infusioner i manuellt läge (inte 
PharmGuard).

Denna rapport indikerar skillnaden i efterlevnad 
mellan profiler och anger procentandelen efterlevnad 
för varje profil. Du kan välja att visa de 16 med störst 
efterlevnad, de 16 med minst efterlevnad eller välja 
upp till 16 enskilda profiler att jämföra mellan.

Obs! Om samma profilnamn används i olika arkiv, 
kommer data från dessa profiler att kombineras 
i rapporten.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje profil 
eller vårdområde, som hjälp vid utvärdering av 
protokollefterlevnad och användning av enheter.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför procentandelen efterlevnad 
sida vid sida för valda profiler. En vågrät lila linje 
i diagrammet representerar den genomsnittliga 
efterlevnaden för alla valda profiler.

I denna rapport inkluderas även antalet enheter som 
rapporterar samt det totala antalet infusioner inom 
valda kriterier.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Profil, Infusioner som utförts med PharmGuard, 
% infusioner som utförts med PharmGuard, Påbörjade 
infusioner som inte utförts med PharmGuard, 
% infusioner som inte utförts med PharmGuard 
samt Totalt antal infusioner.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar 
det totala antalet PharmGuard-infusioner samt en 
omberäkning av procentandelen från det totala antalet.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på de 
färgade staplarna i diagrammet eller på de understrukna 
värdena i tabellen för att ”vidaresöka” och visa 
underliggande data i rapporten Infusionsinformation.

*Huruvida protokoll, läkemedelsprogram eller arkiv används i rapporten beror på typen av infusionspump 
i fråga.
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Efterlevnad efter profillista

Syfte
Välj den här rapporten för att, efter profil, granska 
det totala antalet och procentandelen PharmGuard-
protokoll eller -läkemedelsprogram som använts för 
infusioner jämfört med infusioner i manuellt läge (inte 
PharmGuard).

Resultaten för valda kriterier sammanställs efter 
grupp, arkiv och profil.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för utvärdering av protokollefterlevnad 
och användning av pump genom identifiering av 
profiler som har bättre efterlevnad och därigenom 
även de profiler/vårdområden som kan behöva 
uppmärksammas för att förbättra efterlevnaden.

Särskilda funktioner
Denna rapport är mer omfattande än rapporten 
Efterlevnad efter profil eftersom den innehåller alla 
profiler som inkluderats i kriterierna (inte begränsat 
till 16) och sammanställs efter grupp, arkiv och profil.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande kolumner: 
Profil, Påbörjade infusioner som utförts med 
PharmGuard, % påbörjade infusioner som utförts med 
PharmGuard, Påbörjade infusioner som inte utförts 
med PharmGuard, % påbörjade infusioner som inte 
utförts med PharmGuard samt Totalt antal infusioner.

Obs! Beroende på vilka kriterier som har valts 
för infusionsmetoden kan det hända att vissa 
av dessa kolumner inte innehåller några data. 
Rapporten visar:

• ”-” för att indikera att inga data visas på grund 
av valda kriterier.

• ”0” för att indikera att det inte finns några 
infusioner för den infusionstypen.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i rapporten Infusionsinformation.

Efterlevnad efter tidpunkt

Syfte
Välj den här rapporten för att granska, efter 
tidpunkt, procentandelen PharmGuard-protokoll 
eller -läkemedelsprogram som använts för infusioner 
jämfört med infusioner i manuellt läge (inte 
PharmGuard).

Den här rapporten indikerar om det finns en särskild 
tid på dygnet då protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll används i stället för infusioner i 
manuellt läge (inte PharmGuard).

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller vårdområde, 
för att identifiera tider på dagen som har en högre 
efterlevnadsnivå och därigenom också tider som kan 
behöva uppmärksammas för att förbättra efterlevnaden.

Denna information kan användas för att 
informera om resursplanering och beslut kring 
sjuksköterskebemanning, utbildning och/eller behov 
av förbättringar i protokoll.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför procentandelen 
efterlevnad sida vid sida för varje timme under 
dygnet. En vågrät lila linje i diagrammet representerar 
den genomsnittliga efterlevnaden för tidsperioden 
och valda kriterier.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Timme, Infusioner som utförts med PharmGuard, 
% infusioner som utförts med PharmGuard, Infusioner 
som inte utförts med PharmGuard, % infusioner 
som inte utförts med PharmGuard samt Totalt antal 
infusioner.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på de 
färgade staplarna i diagrammet eller på de understrukna 
värdena i tabellen för att ”vidaresöka” och visa 
underliggande data i rapporten Infusionsinformation.



PharmGuard® Device Reports Software 2.4 AnvändarhandbokSida 14

Efterlevnad efter klinik

Syfte
Välj den här rapporten för att granska, efter klinik, 
procentandelen PharmGuard-protokoll eller 
-läkemedelsprogram som använts för infusioner 
jämfört med infusioner i manuellt läge (inte 
PharmGuard).

Denna rapport möjliggör jämförelse mellan 
kliniker, istället för att ge en övergripande bild 
av totalvärdena.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller vårdområde, 
som hjälp vid utvärdering av protokollefterlevnad 
och användning av enheter för varje klinik.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför procentandelen efterlevnad 
sida vid sida för valda kliniker. En vågrät lila linje 
i diagrammet representerar den genomsnittliga 
efterlevnaden för alla valda kliniker.

I denna rapport inkluderas även antalet enheter som 
rapporterar samt det totala antalet infusioner inom 
valda kriterier.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Klinik, Infusioner som utförts med PharmGuard, 
% infusioner som utförts med PharmGuard, Infusioner 
som inte utförts med PharmGuard, % infusioner 
som inte utförts med PharmGuard samt Totalt 
antal infusioner.

Raden Totalt visar det totala antalet för varje 
infusionsmetod samt en omberäkning av 
procentandelen från det totala antalet.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på de 
färgade staplarna i diagrammet eller på de understrukna 
värdena i tabellen för att ”vidaresöka” och visa 
underliggande data i rapporten Infusionsinformation.
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Trender för efterlevnad

Syfte
Välj den här rapporten för att granska, för en 
definierad tidsperiod och ett definierat trendintervall, 
procentandelen PharmGuard -protokoll eller 
-läkemedelsprogram som använts för infusioner, efter 
profil, jämfört med infusioner i manuellt läge (inte 
PharmGuard).

Kriterievalet Alla profiler totalt visar trenden för alla 
profiler i kombination.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje 
profil eller vårdområde, som hjälp vid utvärdering 
av effektiviteten av tidigare åtgärder gällande 
sjuksköterskebemanning, utbildning och prestation 
och/eller ändringar som gjorts i protokoll.

Särskilda funktioner
Ett linjediagram visar efterlevnadstrenden för valda 
kriterier efter profil. Tidsperioden på x-axeln fastställs 
av valt trendintervall.

Antalet enheter som rapporterar för varje grupp och 
arkiv som har valts visas för att ge perspektiv över 
hur många enheter som bidragit till dessa data.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Trendintervall, Profil, Infusioner som utförts med 
PharmGuard, % infusioner som utförts med 
PharmGuard, Infusioner som inte utförts med 
PharmGuard, % infusioner som inte utförts med 
PharmGuard samt Totalt antal infusioner.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
datapunkterna i diagrammet eller på de understrukna 
värdena i tabellen för att ”vidaresöka” och visa 
underliggande data i rapporten Infusionsinformation.
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Kapitel 3  Rapporter om säkerhetshändelser
Det finns fyra typer av säkerhetshändelser som rapporteras för PharmGuard-infusioner:

• Omprogrammeringar av mjuk gräns: Ett angivet värde är utanför ett mjukt gränsintervall och 
anges därefter igen inom intervallet.

• Åsidosättning av mjuk gräns: Ett angivet värde är utanför ett mjukt gränsintervall och åsidosättningen 
bekräftas.

• Varningar om hård gräns: Ett angivet värde är utanför ett max-/minintervall (säkerhetsgräns).

• Avbrott: Ett angivet värde är utanför ett intervall och pumpen stängs av. En avbrottshändelse 
kan också inträffa om en användare börjar ändra ett värde och sedan avbryter innan uppgiften 
slutförts.

De tillgängliga rapporterna kan variera beroende på vilken pumpmodell som är ansluten till PharmGuard 
Server-nätverket:

• Sammanfattning av säkerhetshändelser

• Säkerhetshändelser efter profil

• Säkerhetshändelser efter profillista

• Säkerhetshändelser efter 
protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll

• Säkerhetshändelser efter protokoll eller 
läkemedelsprogramlista 

• Säkerhetshändelser efter tid

• Säkerhetshändelser efter klinik

• Säkerhetshändelser efter parameter

• Sammanfattning av säkerhetshändelseparametrar

• Felfaktor vid säkerhetshändelser

• Trender för säkerhetshändelser
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Sammanfattning av säkerhetshändelser

Syfte
Välj denna rapport för att jämföra procentandelen 
PharmGuard-infusioner med och utan 
säkerhetshändelser med infusioner i manuellt 
läge (inte PharmGuard). Även totalt antal 
säkerhetshändelser visas, listade efter typ av 
säkerhetshändelse.

Denna rapport visar en sammanfattning på hög 
nivå av en kliniks efterlevnadsnivå tillsammans med 
förekomsten av säkerhetshändelser. Baserat på denna 
rapport kan ytterligare information erhållas med hjälp 
av övriga rapporter om säkerhetshändelser.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om avsedd användning av 
protokoll samt om de programmerade gränserna 
är rätt inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Det första av de två cirkeldiagrammen jämför 
procentandelen PharmGuard-infusioner, med och 
utan minst en säkerhetshändelse, med infusioner som 
inte utförts med PharmGuard.

Obs! En infusion kan ha fler än en säkerhetshändelse.

Det andra cirkeldiagrammet visar fördelningen mellan 
de fyra typerna av säkerhetshändelser.

Tabellegenskaper
Varje cirkeldiagram följs av en tabell som innehåller 
de data som diagrammet baserats på.

Den första tabellen innehåller följande kolumner: 
PharmGuard-infusioner utan säkerhetshändelser, 
% PharmGuard-infusioner utan säkerhetshändelser, 
PharmGuard-infusioner med säkerhetshändelser, 
% PharmGuard-infusioner med säkerhetshändelser, 
Infusioner som inte utförts med PharmGuard, 
% infusioner som inte utförts med PharmGuard 
samt Totalt antal infusioner.

Den andra tabellen visar det totala antalet 
säkerhetshändelser efter typ och innehåller följande 
kolumner: Omprogrammeringar av mjuk gräns, 
% omprogrammeringar av mjuk gräns, Åsidosättningar 
av mjuk gräns, % åsidosättningar av mjuk gräns, 
Varningar om hård gräns, % varningar om hård gräns, 
Avbrott, % avbrott samt Totalt antal säkerhetshändelser.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
delarna i cirkeldiagrammet eller på de understrukna 
värdena i diagrammet eller tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i en informationsrapport.

• Delarna och de understrukna värdena i det första 
cirkeldiagrammet och tabellen söker ned till 
rapporten Infusionsinformation.

• Delarna och de understrukna värdena i det andra 
cirkeldiagrammet och tabellen söker ned till 
rapporten Information om säkerhetshändelser.
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Säkerhetshändelser efter profil

Syfte
Välj denna rapport för att granska efter profil, både 
antal (vänster y-axel) och procentandel (höger y-axel) 
säkerhetshändelser som förekommit för infusioner.

Du kan välja att jämföra 16 profiler med flest antal 
säkerhetshändelser, 16 profiler med minst antal 
säkerhetshändelser eller upp till 16 individuellt 
valda profiler.

Denna rapport möjliggör utvärdering av en enskild 
profil eller flera profiler samt jämförelse av de olika 
typer av säkerhetshändelser som förekommit.

Obs! Om samma profilnamn används i olika arkiv, 
kommer data från dessa profiler att kombineras 
i rapporten.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om avsedd användning av 
protokoll samt om de programmerade gränserna 
är rätt inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet säkerhetshändelser 
för varje vald profil sida vid sida, där varje kolumn är 
indelad efter typ av säkerhetshändelse. Typerna av 
säkerhetshändelser identifieras i diagramförklaringen.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Profil, Infusioner som utförts med PharmGuard, 
Omprogrammeringar av mjuk gräns, Infusioner med 
omprogrammering av mjuk gräns, % infusioner med 
omprogrammeringar av mjuk gräns, Åsidosättningar 
av mjuk gräns, Infusioner med åsidosättningar av 
mjuk gräns, % infusioner med åsidosättningar av 
mjuk gräns, Varningar om hård gräns, Infusioner med 
varningar om hård gräns, % infusioner med varningar 
om hård gräns, Avbrott, Infusioner med avbrott, 
% infusioner med avbrott, Säkerhetshändelser, 
Infusioner med säkerhetshändelser samt % infusioner 
med säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om typen 
av säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet infusioner samt antalet säkerhetshändelser 
för varje typ av säkerhetshändelse. Den procentandel 
som visas är en omberäknad procentsats som baseras 
på det totala antalet infusioner och säkerhetshändelser 
efter typ.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i en informationsrapport.

• De färgade staplarna i diagrammet eller de 
understrukna värdena i kolumnerna för typ 
av säkerhetshändelse i tabellen söker ned till 
rapporten Information om säkerhetshändelser.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.
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Säkerhetshändelser efter profillista

Syfte
Välj denna rapport för att, efter profil, granska 
det totala antalet säkerhetshändelser jämfört 
med det totala antalet infusioner för varje typ av 
säkerhetshändelse som har valts för rapporten.

Resultatet sammanställs efter grupp, arkiv och profil.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om avsedd användning av 
läkemedelsprogram samt om de programmerade 
gränserna är rätt inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Denna rapport är mer omfattande än rapporten 
Säkerhetshändelser efter profil eftersom den 
innehåller alla profiler som inkluderats i kriterierna 
(inte begränsat till 16) och sammanställs efter grupp, 
arkiv och profil.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande 
kolumner: Grupp, Arkiv, Profil, Infusioner som utförts 
med PharmGuard, Omprogrammeringar av mjuk 
gräns, Infusioner med omprogrammering av mjuk 
gräns, % infusioner med omprogrammeringar 
av mjuk gräns, Åsidosättningar av mjuk gräns, 
Infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
% infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
Varningar om hård gräns, Infusioner med varningar 
om hård gräns, % infusioner med varningar om 
hård gräns, Avbrott, Infusioner med avbrott, % 
infusioner med avbrott, Säkerhetshändelser, 
Infusioner med säkerhetshändelser samt % infusioner 
med säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om typen 
av säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet infusioner samt antalet säkerhetshändelser 
för varje typ av säkerhetshändelse. Den procentandel 
som visas är en omberäknad procentsats som baseras 
på det totala antalet infusioner och säkerhetshändelser 
efter typ.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande 
data i en informationsrapport.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.

• De understrukna värdena i Säkerhetshändelse-
kolumnerna i tabellen söker ned till rapporten 
Information om säkerhetshändelser.
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Säkerhetshändelser efter protokoll, läkemedelsprogram eller läkemedelsprotokoll*

Syfte
Välj den här rapporten för att granska, 
efter protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll, både antal (vänster Y-axel) och 
procentandelen (höger Y-axel) säkerhetshändelser 
som förekommit för infusioner.

Du kan välja att jämföra störst antal 
säkerhetshändelser, minst antal 
säkerhetshändelser eller individuellt 
valda protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll.

Obs! Om samma protokoll, läkemedelsprogram 
eller läkemedelsprotokoll används i olika profiler 
kombineras data i rapporten.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan användas som hjälp för att utvärdera 
användning av aktuellt arkiv, vilka protokoll som kan 
behöva modifieras och/eller vilka ändringar av rutiner 
som kan behöva genomföras.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet säkerhetshändelser 
för varje valt protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll sida vid sida, där varje kolumn är 
indelad efter typ av säkerhetshändelse. Typerna av 
säkerhetshändelser identifieras i diagramförklaringen. 
De prickade linjerna representerar procentandelen 
infusioner för antalet säkerhetshändelser.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande 
kolumner: (Protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll), Behandling, Kvalifikator, 
Läkemedel, Omprogrammeringar av mjuk gräns, 
Infusioner med omprogrammeringar av mjuk gräns, 
% infusioner med omprogrammeringar av mjuk 
gräns, åsidosättningar av mjuk gräns, Infusioner 
med åsidosättningar av mjuk gräns, % infusioner 
med åsidosättningar av mjuk gräns, Varningar 
för hård gräns, Infusioner med varningar för hård 
gräns, % infusioner med varningar för hård gräns, 
Avbrott, Infusioner med avbrott, % infusioner 
med avbrott, Säkerhetshändelser, Infusioner 
med säkerhetshändelser och % infusioner med 
säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om typen 
av säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som 
visar det totala antalet infusioner samt antalet 
säkerhetshändelser för varje typ av säkerhetshändelse. 
Den procentandel som visas på den här raden är en 
omberäknad procentsats som baseras på det totala 
antalet infusioner och säkerhetshändelser efter typ.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i en informationsrapport.

• De färgade staplarna i diagrammet eller de 
understrukna värdena i kolumnerna för typ 
av säkerhetshändelse i tabellen söker ned till 
rapporten Information om säkerhetshändelser.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.

*Huruvida protokoll, läkemedelsprotokoll eller läkemedelsprogram används i rapporten beror på typen av 
infusionspump i fråga.
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Säkerhetshändelser efter protokoll eller läkemedelsprogramlista*

Syfte
Välj den här rapporten för att, efter protokoll eller 
läkemedelsprogram, granska det totala antalet 
säkerhetshändelser jämfört med det totala antalet 
infusioner för varje typ av säkerhetshändelse som har 
valts för rapporten.

Resultatet sammanställs efter grupp, arkiv, 
behandling, kvalifikator och läkemedel.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan användas som hjälp för att utvärdera 
specifika protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll och för att jämföra de olika typer 
av säkerhetshändelser som förekommer i vardera 
läkemedelsprogram.

Särskilda funktioner
Den här rapporten är mer omfattande än 
rapporten Säkerhetshändelser efter protokoll eller 
läkemedelsprogram eftersom den innehåller alla 
profiler som inkluderats i kriterierna (inte begränsat 
till 20) och sammanställs efter grupp, arkiv, 
behandling, kvalifikator och läkemedel.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande 
kolumner: Grupp, Arkiv, Behandling, Kvalifikator, 
Läkemedel, Infusioner, Omprogrammeringar av 
mjuk gräns, Infusioner med omprogrammeringar av 
mjuk gräns, % infusioner med omprogrammeringar 
av mjuk gräns, Åsidosättningar av mjuk gräns, 
Infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
% infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
Varningar om hård gräns, Infusioner med varningar 
om hård gräns, % infusioner med varningar om 
hård gräns, Avbrott, Infusioner med avbrott, 
% infusioner med avbrott, Säkerhetshändelser, 
Infusioner med säkerhetshändelser samt % infusioner 
med säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om typen 
av säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i en informationsrapport.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.

• De understrukna värdena i Säkerhetshändelse-
kolumnerna i tabellen söker ned till rapporten 
Information om säkerhetshändelser.

*Huruvida protokoll eller läkemedelsprogram används i rapporten beror på typen av infusionspump i fråga.
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Säkerhetshändelser efter tid

Syfte
Välj denna rapport för att granska, efter tid, både 
antal (vänster y-axel) och procentandel (höger y-axel) 
säkerhetshändelser som förekommit varje timme 
på dygnet.

Denna rapport indikerar om det finns en särskild 
tidpunkt på dygnet då det förekommer fler 
säkerhetshändelser för infusioner.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje profil 
eller vårdområde, för att identifiera vilka timmar på 
dygnet som flest säkerhetshändelser förekommer. 
Data i denna rapport kan användas som hjälp för 
att utvärdera aktuella rutiner, bemanning samt 
utbildning och användning av protokoll och profiler.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta informerade 
beslut om avsedd användning av protokoll samt om 
de programmerade gränserna är rätt inställda eller 
kräver justering.

Obs! Om du klickar på ett värde i de kolumner 
som listar infusioner med ”säkerhetshändelse”, 
kommer rapporten Infusionsinformation som 
skapas att visa de faktiska källinfusioner som 
bidrar till säkerhetshändelserna.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet säkerhetshändelser 
för varje timme på dygnet sida vid sida, där varje 
kolumn är indelad efter typ av säkerhetshändelse. 
Typerna av säkerhetshändelser identifieras 
i diagramförklaringen.

De prickade linjerna representerar procentandelen 
infusioner inom typen av säkerhetshändelse.

Denna rapport innehåller det totala antalet 
PharmGuard-infusioner inom valda kriterier för att ge 
perspektiv över de data som presenteras i rapporten.

Tabellegenskaper
En tabell innehållande de data som diagrammet 
baseras på innehåller följande kolumner: Timme, 
Infusioner, Omprogrammeringar av mjuk gräns, 
Infusioner med omprogrammeringar av mjuk gräns, 
% infusioner med omprogrammeringar av mjuk 
gräns, Åsidosättningar av mjuk gräns, Infusioner 
med åsidosättningar av mjuk gräns, % infusioner 
med åsidosättningar av mjuk gräns, Varningar om 
hård gräns, Infusioner med varningar om hård 
gräns, % infusioner med varningar om hård gräns, 
Avbrott, Infusioner med avbrott, % infusioner 
med avbrott, Säkerhetshändelser, Infusioner 
med säkerhetshändelser samt % infusioner med 
säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om typen 
av säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Antalet infusioner som visas i rapporten 
Infusionsinformation kan vara lägre än det totala 
antalet infusioner med ”Säkerhetshändelse” eftersom 
en infusion kan pågå i flera timmar och det totala 
antalet inkluderar säkerhetshändelser för varje 
påverkad timme.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet infusioner samt antalet säkerhetshändelser 
för varje typ av säkerhetshändelse. Den procentandel 
som visas är en omberäknad procentsats som 
baseras på det totala antalet infusioner och 
säkerhetshändelser efter typ.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i en informationsrapport.

• De färgade staplarna i diagrammet eller de 
understrukna värdena i kolumnerna för typ 
av säkerhetshändelse i tabellen söker ned till 
rapporten Information om säkerhetshändelser.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.
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Säkerhetshändelser efter klinik

Syfte
Välj denna rapport för att granska, efter klinik, både 
antal (vänster y-axel) och procentandel (höger y-axel) 
säkerhetshändelser som förekommit för infusioner.

Denna rapport kan användas för att granska en 
enskild klinik eller för att jämföra flera kliniker.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om korrekt användning av 
protokoll samt om de programmerade gränserna är 
rätt inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet säkerhetshändelser 
för varje vald klinik sida vid sida, där varje kolumn är 
indelad efter typ av säkerhetshändelse. Typerna av 
säkerhetshändelser identifieras i diagramförklaringen.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Klinik, Infusioner, Omprogrammeringar av mjuk 
gräns, Infusioner med omprogrammeringar av 
mjuk gräns, % infusioner med omprogrammeringar 
av mjuk gräns, Åsidosättningar av mjuk gräns, 
Infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
% infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
Varningar om hård gräns, Infusioner med varningar 
om hård gräns, % infusioner med varningar om 
hård gräns, Avbrott, Infusioner med avbrott, 
% infusioner med avbrott, Säkerhetshändelser, 
Infusioner med säkerhetshändelser samt % infusioner 
med säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om typen 
av säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet infusioner samt antalet säkerhetshändelser 
för varje typ av säkerhetshändelse. Den procentandel 
som visas är en omberäknad procentsats som baseras 
på det totala antalet infusioner och säkerhetshändelser 
efter typ.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i en informationsrapport.

• De färgade staplarna i diagrammet och de 
understrukna värdena i Säkerhetshändelse-
kolumnerna i tabellen söker ned till rapporten 
Information om säkerhetshändelser.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.
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Säkerhetshändelser efter parameter

Syfte
Välj denna rapport för att granska hur många 
säkerhetshändelser som förekommit för 
valda parametrar. Ett antal för varje typ av 
säkerhetshändelse anges för varje parameter med 
procentandelen säkerhetshändelser i förhållande 
till det totala antalet PharmGuard-infusioner.

Denna rapport möjliggör utvärdering av en enskild 
parameter eller flera parametrar samt jämförelse av 
de olika typer av säkerhetshändelser som förekommit.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta informerade 
beslut om korrekt användning av protokoll samt om 
de programmerade gränserna är rätt inställda eller 
kräver justering.

Anmärkningar:

• Eftersom en infusion kan innehålla flera 
säkerhetshändelser med olika parametrar 
för säkerhetshändelser, visas ”Ej relevant” 
i infusionskolumnen för enskilda parametrar. Raden 
”Totalt” för infusioner fylls i med det totala antalet 
infusioner som uppfyller de valda kriterierna.

• Om du klickar på ett värde på raden Totalt för 
kolumner som visar ”Infusioner med...” kommer 
den rapport som skapas att visa det faktiska antalet 
källinfusioner som bidrar till säkerhetshändelserna 
och motsvarar eventuellt inte det värde som 
du klickat på.

Om till exempel en enskild infusion har en 
varning om hård gräns med parametern Dos för 
säkerhetshändelse och en varning om hård gräns 
med parametern Vikt för säkerhetshändelse, är 
det totala antalet ”Infusioner med varningar om 
hård gräns” 2, men antalet infusioner i rapporten 
Infusionsinformation är 1.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet säkerhetshändelser 
för varje vald parameter sida vid sida, där varje 
kolumn är indelad efter typ av säkerhetshändelse. 
Typerna av säkerhetshändelser identifieras 
i diagramförklaringen.

De prickade linjerna representerar procentandelen 
infusioner inom typen av säkerhetshändelse.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Parameter, Infusioner, Omprogrammeringar av 
mjuk gräns, Infusioner med omprogrammeringar av 
mjuk gräns, % infusioner med omprogrammeringar 
av mjuk gräns, Åsidosättningar av mjuk gräns, 
Infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
% infusioner med åsidosättningar av mjuk gräns, 
Varningar om hård gräns, Infusioner med varningar 
om hård gräns, % infusioner med varningar om 
hård gräns, Avbrott, Infusioner med avbrott, 
% infusioner med avbrott, Säkerhetshändelser, 
Infusioner med säkerhetshändelser samt % infusioner 
med säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om 
typen av säkerhetshändelse eller parametern för 
säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som 
visar det totala antalet infusioner samt 
antalet säkerhetshändelser för varje typ av 
säkerhetshändelse. Den procentandel som visas är en 
omberäknad procentsats som baseras på det totala 
antalet infusioner och säkerhetshändelser efter typ.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i en informationsrapport.

• De färgade staplarna i diagrammet eller de 
understrukna värdena i kolumnerna för typ 
av säkerhetshändelse i tabellen söker ned till 
rapporten Information om säkerhetshändelser.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.
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Sammanfattning av säkerhetshändelseparametrar

Syfte
Välj denna rapport för att få en översikt över vilka 
typer av säkerhetshändelseparametrar som orsakar 
säkerhetshändelserna.

Syftet med denna rapport är att utvärdera 
vilka parametrar som har störst (eller minst) 
antal säkerhetshändelser. Exempel på 
säkerhetshändelseparametrar innefattar, men är inte 
begränsat till kontinuerlig hastighet, PCA/PCEA-dos, 
tidslås för PCA/PCEA-dos, klinikerbolus osv.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Informationen i denna rapport kan användas som 
hjälp för att utvärdera användning av aktuellt 
PharmGuard-protokoll för att fastställa om ändringar 
av rutiner eller utbildning eller justeringar av arkiv 
eller andra åtgärder är nödvändiga.

Särskilda funktioner
Denna sammanfattande rapport visar de 
säkerhetshändelser som rapporterats för varje vald 
profil. Inom varje profil grupperas händelserna 
efter typ av säkerhetshändelse och parameter för 
säkerhetshändelse som orsakar händelsen.

Tabellegenskaper
Tabellraderna visar det totala antalet säkerhetshändelser 
för följande: Profil, Typ av säkerhetshändelse och 
Säkerhetshändelseparameter.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i rapporten Information om säkerhetshändelser.
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Felfaktor vid säkerhetshändelser

Syfte
Välj denna rapport för att granska de säkerhetshändelser 
som kan vara av större klinisk betydelse baserat på 
felfaktorn från det ursprungliga parametervärdet.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Informationen i denna rapport kan användas som 
hjälp för att utvärdera användning av aktuellt 
programvaruprotokoll för PharmGuard för att fastställa 
om ändringar av rutiner, utbildning, justering av 
läkemedelsprogram eller andra åtgärder är nödvändiga.

Anmärkningar:

• Även om diagrammet i denna rapport kan skildra 
en omfattande mängd data, kan diagrammet 
som genereras bli väldigt plottrigt och svårt 
att avläsa om du inkluderar för många typer av 
data i rapportkriterierna (om du t.ex. använder 
alla läkemedelsprogram, många profiler och/
eller ett brett datumintervall). Överväg i dessa 
fall att begränsa dina kriterier eller att skapa flera 
rapporter som baseras på olika kriterier.

• Denna rapport är begränsad till 100 000 rader. 
Minska urvalet av kriterier tills färre poster visas, 
för optimal prestanda.

• Beroende på vilka kriterier som valts kan det 
ta märkbart längre tid att generera resultat för 
vissa rapporter.

Särskilda funktioner
Felfaktorn vid säkerhetshändelser visas i ett 
kolumndiagram där höjden på varje kolumn indikerar 
betydelsen av varje säkerhetshändelse. I tabellen under 
diagrammet visas de värden som associeras med 
diagrammet och denna kan sorteras efter valfri kolumn.

Beräkningen för felfaktorn är:

• Angivet värde/slutvärde (med en positiv felfaktor 
när det värde som angetts ligger över gränsen).

• Angivet värde/slutvärde (med en negativ felfaktor 
när det värde som angetts ligger under gränsen).

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Serienummer, Tillgångs-ID, Datum och Tid, Typ av 
säkerhetshändelse, Grupp, Arkiv, Profil, Behandling, 
Kvalifikator, Läkemedel, Parameter, Tidigare värde, 
Angivet värde, Hårt minvärde, Mjukt minvärde, 
Mjukt maxvärde, Hårt maxvärde, Slutvärde, Felfaktor.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Händelsehistorik.



Rapporter om säkerhetshändelser Sida 27

Trender för säkerhetshändelser

Syfte
Välj denna rapport för att granska, för en definierad 
tidsperiod och för ett definierat trendintervall, 
procentandelen säkerhetshändelser efter profil och 
typ av säkerhetshändelse.

Kriterievalet Alla profiler totalt visar trenden för alla 
profiler i kombination.

För varje typ av säkerhetshändelse anges antal och 
procentandel för valt trendintervall (varje dag, varje 
vecka, varje månad, varje kvartal eller årligen).

Används av
Informationen i denna rapport kan användas av 
behandlingsteam som information för utvärdering 
av frekvens och typ av säkerhetshändelser som 
förekommer under en tidsperiod (dvs. för att fastställa 
om det skett någon förbättring eller inte).

Dessa data kan även användas för att utvärdera 
protokoll, till exempel om ett ökande eller minskande 
av händelser sammanfaller med en ändring 
i protokollet.

Anmärkningar:

• Även om diagrammet i denna rapport kan skildra 
en omfattande mängd data, kan diagrammet 
som genereras bli väldigt plottrigt och svårt 
att avläsa om du inkluderar för många typer av 
data i rapportkriterierna (om du t.ex. använder 
alla protokoll, många profiler och/eller ett brett 
datumintervall). Överväg i dessa fall att begränsa 
dina kriterier eller att skapa flera rapporter som 
baseras på olika kriterier.

• Om de valda kriterierna innehåller för många 
kombinationer av profiler och säkerhetshändelser, 
kommer inte alla poster att kunna visas 
i diagramförklaringen och ikonen ”...” visas för 
att indikera att ytterligare värden i förklaringen 
har utelämnats.

Särskilda funktioner
Ett linjediagram visar trenden för procentandelen 
säkerhetshändelser för varje profil och 
säkerhetshändelse som har valts. Tidsperioden 
på x-axeln fastställs av valt trendintervall.

Antalet enheter som rapporterar för varje grupp och 
arkiv som har valts, visas för att ge perspektiv över hur 
många enheter som bidragit till dessa data.

Tabellegenskaper
En tabell innehållande de data som diagrammet 
baseras på innehåller följande kolumner: 
Trendintervall, Profil, Infusioner, Omprogrammeringar 
av mjuk gräns, Infusioner med omprogrammeringar 
av mjuk gräns, % infusioner med 
omprogrammeringar av mjuk gräns, Åsidosättningar 
av mjuk gräns, Infusioner med åsidosättningar av 
mjuk gräns, % infusioner med åsidosättningar av 
mjuk gräns, Varningar om hård gräns, Infusioner med 
varningar om hård gräns, % infusioner med varningar 
om hård gräns, Avbrott, Infusioner med avbrott, % 
infusioner med avbrott, Säkerhetshändelser, Infusioner 
med säkerhetshändelser samt % infusioner med 
säkerhetshändelser.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om typen 
av säkerhetshändelse har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det totala 
antalet infusioner samt antalet säkerhetshändelser 
för varje typ av säkerhetshändelse. Den procentandel 
som visas är en omberäknad procentsats som baseras 
på det totala antalet infusioner och säkerhetshändelser 
efter typ.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i en informationsrapport.

• De understrukna värdena i infusionskolumnerna 
i tabellen söker ned till rapporten 
Infusionsinformation.

• De understrukna värdena i Säkerhetshändelse-
kolumnerna i tabellen söker ned till rapporten 
Information om säkerhetshändelser.
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Kapitel 4  Larmrapporter
Gruppen innehåller följande rapporter:

• Larmsammanfattning

• Larm efter profil

• Larm efter protokoll, 
läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll

• Larm efter tidpunkt

• Larm efter klinik

• Larm efter typ

• Larm per enhet efter typ

• Larmtrender

För en lista över larmtyper efter kategori, se hjälpdokumentationen som finns på webbportalen.
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Larmsammanfattning

Syfte
Välj denna rapport för att jämföra 
procentandelen infusioner med och utan 
larm med infusioner i manuellt läge (inte 
PharmGuard). Även totalt antal larm visas, 
organiserade efter larmkategori.

Denna rapport visar en sammanfattning på hög 
nivå av en kliniks efterlevnadsnivå tillsammans 
med förekomsten av larm. Baserat på denna 
rapport kan ytterligare information erhållas 
med hjälp av övriga larmrapporter.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje 
profil eller vårdområde, för att utvärdera 
läkemedelssäkerhet och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om avsedd användning 
av protokoll samt om de programmerade 
gränserna är rätt inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Det första av de två cirkeldiagrammen jämför 
procentandelen PharmGuard-infusioner, med och 
utan minst ett larm, med infusioner som inte utförts 
med PharmGuard.

Obs! En infusion kan ha fler än ett larm.

Det andra cirkeldiagrammet visar fördelningen 
mellan larmkategorierna. Larmen i det andra 
cirkeldiagrammet innefattar larm som förekommer 
utanför en infusion.

Tabellegenskaper
Varje cirkeldiagram följs av en tabell som innehåller 
de data som diagrammet baserats på.

Den första tabellen innehåller följande kolumner: 
PharmGuard-infusioner utan larmhändelser, % 
PharmGuard-infusioner utan larmhändelser, 
PharmGuard-infusioner med larmhändelser, 
% PharmGuard-infusioner med larmhändelser, 
Infusioner utan larmhändelser som inte utförts 
med PharmGuard, % infusioner utan larmhändelser 
som inte utförts med PharmGuard, Infusioner med 
larmhändelser som inte utförts med PharmGuard, % 
infusioner med larmhändelser som inte utförts med 
PharmGuard samt Totalt antal infusioner.

Den andra tabellen visar det totala antalet larm 
efter typ och innehåller följande kolumner: Icke-
rutinmässiga kliniska larm, % icke-rutinmässiga 
kliniska larm, Rutinmässiga kliniska larm, % 
rutinmässiga kliniska larm, Icke-rutinmässiga 
maskinvarularm, % icke-rutinmässiga 
maskinvarularm, Rutinmässiga maskinvarularm, 
% rutinmässiga maskinvarularm, Driftlarm, % 
driftlarm samt Totalt antal larm.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på delarna i cirkeldiagrammet eller på de 
understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data i en 
informationsrapport.

• Delarna och de understrukna värdena i det första 
cirkeldiagrammet och tabellen söker ned till 
rapporten Infusionsinformation.

• Delarna och de understrukna värdena i det andra 
cirkeldiagrammet och tabellen söker ned till 
rapporten Larmhändelseinformation.
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Larm efter profil

Syfte
Välj denna rapport för att granska antalet larm för 
varje vald profil. Du kan välja att jämföra 16 profiler 
med flest antal larm, 16 profiler med minst antal larm 
eller 16 individuellt valda profiler.

Denna rapport möjliggör utvärdering av en enskild 
profil eller flera profiler samt jämförelse av de olika 
typer av larm som förekommit.

Obs! Om samma profilnamn används i olika arkiv, 
kommer data från dessa profiler att kombineras 
i rapporten.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om avsedd användning av 
protokoll samt om de programmerade gränserna 
är rätt inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet larm för varje 
vald profil sida vid sida, där varje kolumn är 
indelad efter larmtyp. Larmtyperna identifieras 
i diagramförklaringen.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Profil, Larmtyp och Totalt antal larm.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om 
larmtypen har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt samt en 
slutkolumn som visar det totala antalet larm för 
varje vald profil samt det totala antalet larm för varje 
larmtyp baserat på de profiler som har valts.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i rapporten 
Larmhändelseinformation.

Larm efter protokoll, läkemedelsprogram eller läkemedelsprotokoll*

Syfte
Välj den här rapporten för att granska antalet 
larm för varje valt protokoll, läkemedelsprogram 
eller läkemedelsprotokoll. Du kan välja att jämföra 
de 20 med högst antal larm, de 20 med minst 
antal larm eller 20 individuellt valda protokoll, 
läkemedelsprotokoll eller läkemedelsprogram.

Obs! Om samma protokoll används i olika profiler, 
kommer data från dessa protokoll att kombineras 
i rapporten.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, farmaceuter, vårdgivare 
och medicintekniker för utvärdering av 
läkemedelssäkerhet och aktuella rutiner.

Dessa data kan användas som hjälp för att utvärdera 
användning av aktuell konfiguration, vilka protokoll 
som kan behöva modifieras och/eller vilka ändringar 
av rutiner som kan behöva genomföras.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet larm för 
varje valt protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll sida vid sida, där varje kolumn 
är indelad efter larmtyp. Larmtyperna identifieras 
i diagramförklaringen.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande 
kolumner: Protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll, Behandling, Kvalifikator, 
Läkemedel, Larmtyp och Antalet larm för protokollet.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om 
larmtypen har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet larm för varje valt protokoll och det 
totala antalet larm för varje larmtyp baserat på valt 
protokoll.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i rapporten 
Larmhändelseinformation.

*Huruvida protokoll, läkemedelsprogram eller läkemedelsprotokoll används i rapporten beror på typen av 
infusionspump i fråga.
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Larm efter tidpunkt

Syfte
Välj denna rapport för att granska, efter tid, både 
antal och typ av larm som förekommer varje timme 
på dygnet.

Denna rapport indikerar om det finns en särskild 
tidpunkt på dygnet då det förekommer fler larm.

Används av
Denna rapport kan användas av vårdgivare och 
medicintekniker för att identifiera vilka timmar på 
dygnet som det förekommer flest larm. Data i denna 
rapport kan användas som hjälp för att utvärdera 
aktuella rutiner, bemanning samt utbildning och 
användning av protokoll och profiler.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet larm för varje 
timme på dygnet sida vid sida, där varje kolumn 
är indelad efter larmtyp. Larmtyperna identifieras 
i diagramförklaringen.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Timme och Larmtyper samt Antalet larm för timmen.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om 
larmtypen har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet larm för varje timme på dygnet och det 
totala antalet larm för varje larmtyp per dygn.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i rapporten 
Larmhändelseinformation.

Larm efter klinik

Syfte
Välj denna rapport för att granska, efter klinik, både 
antal och typ av larm som förekommer på varje 
vald klinik.

Denna rapport möjliggör utvärdering av en enskild 
klinik eller flera kliniker samt jämförelse av de olika 
typer av larm som förekommit.

Används av
Denna rapport kan användas av vårdgivare och 
medicintekniker för att identifiera på vilka kliniker 
som det förekommer flest larm. Data i denna rapport 
kan användas som hjälp för att utvärdera aktuella 
rutiner, bemanning samt utbildning och användning 
av protokoll och profiler.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet larm för varje vald 
klinik sida vid sida, där varje kolumn är indelad efter 
larmtyp. Larmtyperna identifieras i diagramförklaringen.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Klinik, Larmtyp och Totalt antal larm.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om 
larmtypen har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet larm för varje klinik och det totala 
antalet larm för varje larmtyp.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i rapporten 
Larmhändelseinformation.
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Larm efter typ

Syfte
Välj denna rapport för att granska antalet larm efter 
larmtyp.

Du kan välja att jämföra de 20 mest frekventa 
larmtyperna, de 20 minst frekventa eller 20 individuellt 
valda larmtyper.

Används av
Denna rapport kan användas av vårdgivare, 
medicintekniker och biomedicinska ingenjörer 
för att identifiera vilka larm som är mest frekvent 
förekommande.

Denna information kan användas för att utvärdera 
om ytterligare åtgärder eller undersökningar är 
nödvändiga för att åtgärda de tillstånd som kan 
orsaka larmen.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram visar antalet larm för varje larmtyp.

Tabellegenskaper
En tabell innehållande de data som diagrammet har 
baserats på innehåller följande kolumner: Larmtyp 
och Antal larm.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om 
larmtypen har valts för rapporten.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar 
det totala antalet larm för alla valda larmtyper.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du 
på de färgade staplarna i diagrammet eller på de 
understrukna värdena i tabellen för att ”vidaresöka” 
och visa underliggande data i rapporten 
Larmhändelseinformation.

Larm per enhet efter typ

Syfte
Välj denna rapport för att granska, efter profil, 
larmkategori och larmtyp, hur många gånger en 
specifik enhet har haft ett larm och om övriga 
enheter har haft samma larm.

Denna rapport kan användas för bedömning av de 
larm som förekommer och för att fastställa om någon 
eller några särskilda enheter kan behöva ses över, 
eller om det är något särskilt larm som kan behöva 
granskas ytterligare.

Används av
Denna rapport kan användas av vårdgivare och 
medicintekniker för att identifiera vilka enheter 
som rapporterar flest larm.

Denna information kan användas för att utvärdera 
om ytterligare åtgärder eller undersökningar är 
nödvändiga för att åtgärda de tillstånd som kan 
orsaka larmen.

Särskilda funktioner
Denna sammanfattande rapport visar de larm som 
rapporterats för varje vald profil. Inom varje profil 
grupperas larmen efter larmkategori och larmtyp.

Tabellegenskaper
Tabellraderna visar det totala antalet larm för följande: 
Profil, Larmkategori och Larmtyp. Tabellen innehåller 
följande kolumner: Serienummer, Tillgångs-ID och 
Antal larm.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för 
att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i en informationsrapport.

• Understrukna värden i kolumnerna Serienummer 
och Tillgångs-ID i tabellen söker ned till rapporten 
Enhetsinformation.

• Understrukna värden i kolumnerna Totalt  
och Antal larm i tabellen söker ned till rapporten 
Larmhändelseinformation.
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Larmtrender

Syfte
Välj denna rapport för att granska, efter profil, antalet 
och fördelningen av larm och PharmGuard-infusioner 
under en definierad tidsperiod och ett definierat 
trendintervall. Det totala antalet larm och infusioner 
anges för varje trendintervall.

Kriterievalet Alla profiler totalt visar trenden för alla 
profiler i kombination.

Ett antal för varje typ av larm, efter profil, anges 
för valt trendintervall (varje dag, varje vecka, varje 
månad, varje kvartal eller årligen).

Används av
Informationen i denna rapport kan användas av 
behandlingsteam som hjälp för utvärdering av 
förändringar i förekomsten av larm som förekommer 
under en tidsperiod (dvs. för att fastställa om det skett 
någon förbättring eller inte).

• Dessa data kan användas av team för att utvärdera 
läkemedelssäkerhet och aktuella rutiner för att 
fastställa vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

• Medicintekniker kan använda dessa data för att 
utvärdera larm om maskinvara och programvara.

• Dessa data kan även användas för att utvärdera 
protokoll, till exempel om en ökning eller 
minskning av larm sammanfallit med en ändring 
i protokollet.

Obs! Även om diagrammet i denna rapport 
kan skildra en omfattande mängd data, kan 
diagrammet som genereras bli väldigt plottrigt 
och svårt att avläsa om du inkluderar för många 
typer av data i rapportkriterierna (om du t.ex. 
använder alla protokoll, många profiler och/eller 
ett brett datumintervall). Överväg i dessa fall 
att begränsa dina kriterier eller att skapa flera 
rapporter som baseras på olika kriterier.

Särskilda funktioner
Ett linjediagram visar trenden för valda profillarm. 
Tidsperioden på x-axeln fastställs av valt 
trendintervall.

Antalet enheter som rapporterar för varje grupp och 
arkiv som har valts, visas för att ge perspektiv över hur 
många enheter som bidragit till dessa data.

Tabellegenskaper
En tabell innehållande de data som diagrammet 
baseras på innehåller följande kolumner: 
Trendintervall, Profil, Larm och Infusioner.

Tabellen innehåller även raden Totalt som visar det 
totala antalet larm och infusioner för varje profil och 
trendintervall.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data i en 
informationsrapport.

• Understrukna värden i kolumnen Larm i tabellen 
söker ned till rapporten Larmhändelseinformation.

• Understrukna värden i kolumnen Infusion i tabellen 
söker ned till rapporten Infusionsinformation.
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Kapitel 5  Användningsrapporter
Gruppen innehåller följande rapporter:

• Infusionsfrekvens efter protokoll eller 
läkemedelsprogram

• Infusionsfrekvens efter protokoll eller 
läkemedelsprogramlista

• Lista över infusionsdiagnostik

Infusionsfrekvens efter protokoll eller läkemedelsprogram*

Syfte
Välj den här rapporten för att granska antalet 
infusioner efter protokoll eller läkemedelsprogram.

Du kan välja att jämföra de 20 med högst antal 
infusioner, de 20 med minst antal infusioner eller 
20 individuellt valda protokoll, läkemedelsprotokoll 
eller läkemedelsprogram.

Obs! Om samma protokoll, läkemedelsprogram 
eller läkemedelsprotokoll används i olika profiler 
kombineras data i rapporten.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje profil 
eller vårdområde, för att utvärdera användningen av 
protokoll och som hjälp för att ta informerade beslut 
om justeringar som kan behöva göras i protokoll.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet infusioner för varje 
valt protokoll eller läkemedelsprogram sida vid sida, 
där varje staplad kolumn visar påbörjade och icke 
påbörjade infusioner separat.

Tabellegenskaper
En tabell som innehåller de data som diagrammet 
baseras på och som består av följande kolumner: 
Protokoll, läkemedelsprotokoll eller läkemedelsprogram, 
Behandling, Kvalifikator, Läkemedel, Påbörjade 
infusioner som utförts med PharmGuard, Icke 
påbörjade infusioner som utförts med PharmGuard 
samt PharmGuard-infusioner.

Obs! Motsvarande kolumner visas endast om Icke 
påbörjade infusioner har valts för rapporten.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Infusionsinformation.

*Huruvida protokoll eller läkemedelsprogram används i rapporten beror på typen av infusionspump i fråga.
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Infusionsfrekvens efter protokoll eller läkemedelsprogramlista*

Syfte
Välj den här rapporten för att granska, efter protokoll 
eller läkemedelsprogram, antalet eller procentandelen 
infusioner för varje valt protokoll, läkemedelsprogram 
eller läkemedelsprotokoll. Ytterligare information 
visas inklusive antalet klinikerbolusar och 
klinikerbolusar per infusion.

Resultatet sammanställs efter grupp, arkiv och profil.

Används av
Den här rapporten kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje profil 
eller vårdområde för att fatta informerade beslut om 
justeringar av protokoll, läkemedelsprogram eller 
läkemedelsprotokoll.

Särskilda funktioner
Den här rapporten är mer omfattande än 
rapporten Infusionsfrekvens efter protokoll eller 
läkemedelsprogram eftersom den innehåller 
alla protokoll, läkemedelsprotokoll eller 
läkemedelsprogram som inkluderats i kriterierna (inte 
begränsat till 20) och sammanställs efter grupp, arkiv 
och profil.

Tabellegenskaper
Denna rapport innehåller det totala antalet 
PharmGuard-infusioner inom valda kriterier.

Tabellen som visas innehåller följande kolumner: 
Grupp, Arkiv, Profil, Behandling, Kvalifikator, 
Läkemedel, Infusioner som utförts med PharmGuard, 
% infusioner som utförts med PharmGuard, 
Klinikerbolus, Klinikerbolus per infusion.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Infusionsinformation.

*Huruvida protokoll eller läkemedelsprogram används i rapporten beror på typen av infusionspump i fråga.
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Lista över infusionsdiagnostik

Syfte
Välj den här rapporten för att granska, för varje 
protokoll, läkemedelsprogram eller läkemedelsprotokoll, 
antalet gånger varje alternativ har valts, antalet 
infusioner som har startats eller inte startats samt 
antalet relaterade säkerhetshändelser.

Syftet med denna rapport är att ge information om 
infusioner som avbrutits (infusioner som har valts 
men som inte körts). Antalet infusioner som inte 
utförts med PharmGuard kan jämföras efter profil för 
att se om infusioner i manuellt läge har valts istället.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje profil 
eller vårdområde, som hjälp för att identifiera 
protokoll som behöver justeras (t.ex. protokoll med 
oacceptabelt antal avbrott, som orsakar användning 
av infusioner som inte utförs med PharmGuard).

Obs! Det är möjligt att ha säkerhetshändelser 
i en startad infusion som orsakar att den avbryts. 
Dessa typer av avbrott registreras inte som 
Avbrott. Se rapporterna om säkerhetshändelser 
för information om säkerhetshändelser och 
relaterade avbrott.

Särskilda funktioner
Data om PharmGuard-infusionerna är de första värdena 
som visas i tabellen, följt av information om infusioner 
som inte utförts med PharmGuard efter profil.

Tabellegenskaper
Tabellen innehåller följande kolumner: Grupp, 
Arkiv, Profil, Behandling, Kvalifikator, Läkemedel, 
Programmeringsenheter, Påbörjade infusioner, Icke 
påbörjade infusioner, Omprogrammeringar av mjuk 
gräns, Åsidosättningar av mjuk gräns, Varningar om 
hård gräns samt Avbrott.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Infusionsinformation.
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Kapitel 6  Rapporter över händelseinformation
Gruppen innehåller följande rapporter:

• Information om säkerhetshändelser

• Larmhändelseinformation

• Infusionsinformation

• Händelsehistorik

Information om säkerhetshändelser

Syfte
Välj denna rapport för att granska information om 
varje säkerhetshändelse, inklusive datum/tid, typ 
av säkerhetshändelse, profil, protokoll, parametrar, 
säkerhetsgränser samt de värden som angetts vid 
säkerhetshändelsen.

Syftet med denna rapport är att visa information om 
förekomsten av säkerhetshändelser för valda kriterier. 
De typer av säkerhetshändelser som rapporteras är:

• Omprogrammeringar av mjuk gräns: Ett angivet 
värde är utanför ett mjukt gränsintervall och anges 
därefter igen inom intervallet.

• Åsidosättning av mjuk gräns: Ett angivet 
värde är utanför ett mjukt gränsintervall och 
åsidosättningen bekräftas.

• Varningar om hård gräns: Ett angivet värde är 
utanför ett max-/minintervall (säkerhetsgräns).

• Avbrott: Ett angivet värde är utanför ett intervall 
och pumpen stängs av på bekräftelseskärmen. En 
avbrottshändelse inträffar också om en användare 
börjar ändra ett värde och sedan avbryter innan 
uppgiften slutförts.

Används av
Denna rapport kan, tillsammans med övriga rapporter 
om säkerhetshändelser, användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att:

• erhålla mer detaljerade data som kan vara till hjälp 
vid utvärdering av kliniska, utbildningsrelaterade 
eller andra frågor som kan behöva åtgärdas.

• ”vidaresöka” data om säkerhetshändelser för att 
få mer kunskap om vad som faktiskt inträffat, 
inklusive identifiera de värden som användaren 
angett när säkerhetshändelsen inträffade.

• identifiera en specifik tidsperiod eller händelse 
som man önskar mer information om.

Baserat på denna information kan rapporten 
Händelsehistorik användas för att identifiera vilka 
händelser som förekommit på enheten före och efter 
säkerhetshändelsen.

Särskilda funktioner
• Angivet värde och Slutvärde är markerade med lila för 

att uppmärksamma användaren på dessa värden.

• Denna rapport kräver vanligtvis användning av den 
nedre rullisten.

• Parameter är det som orsakat att säkerhetshändelsen 
inträffat.

• Angivet värde är det värde som användaren angett 
för att orsaka säkerhetshändelsen.

• Slutvärde är det värde som användaren valt vid 
programmering av infusionen, inklusive eventuella 
korrigeringar som gjorts.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande kolumner: 
Serienummer, Tillgångs-ID, Datum och tid, Typ av 
säkerhetshändelse, Grupp, Arkiv, Profil, Behandling, 
Kvalifikator, Läkemedel, Programmeringsenheter, 
Parameter, Tidigare värde, Angivet värde, Hårt 
minvärde, Mjukt minvärde, Mjukt maxvärde, Hårt 
maxvärde, Slutvärde, Felfaktor samt Klinik.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i en informationsrapport.

• Understrukna värden i kolumnerna Serienummer 
och Tillgångs-ID i tabellen söker ned till rapporten 
Enhetsinformation.

• Understrukna värden i kolumnen Datum och tid 
i tabellen söker ned till rapporten Händelsehistorik.
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Information om säkerhetshändelser Fortsätt

Anmärkningar:

• Denna rapport är begränsad till 100 000 rader. 
Minska urvalet av kriterier tills färre poster visas, 
för optimal prestanda.

• Beroende på vilka kriterier som valts kan det ta 
märkbart längre tid att generera resultat för vissa 
rapporter.

Larmhändelseinformation

Syfte
Välj denna rapport för att granska information om 
varje larm.

Syftet med denna rapport är att hjälpa till att undersöka 
om specifika larmtyper förekommer och varför. 
Detaljerad information om förekomst av larm visas.

Används av
Denna rapport kan användas av vårdgivare och 
medicintekniker för att utvärdera om specifika 
larmtyper förekommer och varför.

Anmärkningar:

• Denna rapport är begränsad till 100 000 rader. 
Minska urvalet av kriterier tills färre poster visas, 
för optimal prestanda.

• Beroende på vilka kriterier som valts kan det ta 
märkbart längre tid att generera resultat för vissa 
rapporter.

Särskilda funktioner
Den information om larm som visas i denna rapport 
innefattar protokoll, kontinuerlig hastighet samt 
senaste tillförseltyp.

Tabellegenskaper
Tabellen innehåller följande kolumner: Serienummer, 
Tillgångs-ID, Datum och tid för händelse, Larmtyp, 
Grupp, Arkiv, Profil, Behandling, Kvalifikator, 
Läkemedel, Kassettyp, Senaste kontinuerliga 
hastighet, Senaste tillförseltyp, Datum och tid för 
senast tystade, Antal tystade larm, Datum och tid 
för rensade, Tidsintervallarm aktivt samt Klinik.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i en informationsrapport.

• Understrukna värden i kolumnerna Serienummer 
och Tillgångs-ID i tabellen söker ned till rapporten 
Enhetsinformation.

• Understrukna värden i kolumnen Datum och tid 
i tabellen söker ned till rapporten Händelsehistorik.
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Infusionsinformation

Syfte
Välj denna rapport för att granska en lista över 
infusioner och säkerhetshändelser för en enhet 
i kronologisk ordning efter datum och tid för 
händelsen.

Syftet med denna rapport är att visa sekvensen av 
infusioner och säkerhetshändelser i förhållande till 
varandra. Rapporten visar vad som skett innan en 
infusion som inte utförts med PharmGuard ägt rum. 
Det bästa är att köra rapporten för en enskild enhet, 
men den kan köras för flera enheter.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att fastställa möjliga förhållanden 
mellan säkerhetshändelser, infusioner med 
PharmGuard-protokoll och infusioner i manuellt läge 
(inte PharmGuard).

Dessa data kan användas som hjälp för att ta 
informerade beslut gällande justeringar i en 
programvarukonfiguration för PharmGuard eller 
dess protokoll.

Anmärkningar:

• Vid en infusion avser händelsens startdatum/-tid 
början av infusionen. Vid en säkerhetshändelse 
avses datum och tid då säkerhetshändelsen 
inträffade.

• Denna rapport är begränsad till 100 000 rader. 
Minska urvalet av kriterier tills färre poster visas, 
för optimal prestanda.

• Beroende på vilka kriterier som valts kan det ta 
märkbart längre tid att generera resultat för vissa 
rapporter.

• Enhetens plats fastställs av sjukhusets 
placeringssystem, om sådant finns tillgängligt. 
Om sjukhuset inte har något tillgängligt 
placeringssystem, fastställs enhetens plats genom 
den trådlösa åtkomstpunkt som senast användes 
av enheten. Kontakta din systemadministratör för 
PharmGuard-servern för ytterligare information.

Tabellegenskaper
Kolumnen Händelse innehåller infusionsmetod när 
raden är en infusion. Den parameter som orsakat 
säkerhetshändelsen inkluderas när raden är en 
säkerhetshändelse. Det finns även en kolumn som 
indikerar om infusionen körts eller inte (avbrutits).

Tabellen i denna rapport innehåller följande 
kolumner: Serienummer, Tillgångs-ID, Datum och 
tid för händelse, Händelse, Behandling, Kvalifikator, 
Läkemedel, Grupp, Arkiv, Profil, Kategori, Parameter, 
Enheter, Infusionskörning?, Fylld mängd, Totalt tillfört 
läkemedel, Slutdatum och tid, Duration, Klinik, Plats 
samt AP-namn.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar du på 
de understrukna värdena i diagrammet eller tabellen 
för att ”vidaresöka” och visa underliggande data 
i en informationsrapport.

• Understrukna värden i kolumnerna Serienummer 
och Tillgångs-ID i tabellen söker ned till rapporten 
Enhetsinformation.

• Understrukna värden i kolumnen Datum och tid 
i tabellen söker ned till rapporten Händelsehistorik.
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Händelsehistorik

Syfte
Välj denna rapport för att granska en lista över 
händelser i kronologisk ordning efter när de inträffat 
på en specifik enhet.

Syftet med rapporten är att ge information om 
händelse efter händelse för en enhet eller flera 
enheter, för att ge information till undersökningen 
om vad som skett före och/eller efter en händelse. 
Det bästa är att köra rapporten för en enskild enhet, 
men den kan köras för flera enheter.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, 
farmaceuter och liknande personal, för varje profil 
och vårdområde, som hjälp för att fastställa vilka 
händelser som inträffat på en enhet och när (dvs. vad 
användaren programmerat in, om en infusion startats 
eller inte, hur en infusion körts, om ett larm har 
inträffat eller inte osv.).

Anmärkningar:

• Meddelandet för händelser i behandlingen 
kan innefatta användarvalda parametrar 
och förinställda parametrar som definierats 
i PharmGuard-protokollet. De förinställda 
parametrar som anges i meddelandet kanske inte 
har visats för, eller valts och ändrats av, användaren.

• Denna rapport är begränsad till 100 000 rader. 
Minska urvalet av kriterier tills färre poster visas, 
för optimal prestanda.

• Beroende på vilka kriterier som valts kan det 
ta märkbart längre tid att generera resultat för 
vissa rapporter.

• Enhetens plats fastställs av sjukhusets 
placeringssystem, om sådant finns tillgängligt. 
Om sjukhuset inte har något tillgängligt 
placeringssystem, fastställs enhetens plats genom 
den trådlösa åtkomstpunkt som senast användes 
av enheten. Kontakta din systemadministratör för 
PharmGuard-servern för ytterligare information.

Särskilda funktioner
Kolumnen Information visar meddelanden 
identifierade efter händelsetyp och händelsetrigger 
samt händelsemeddelande.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande kolumner: 
Serienummer, Tillgångs-ID, Datum och tid, Händelsetyp, 
Trigger, Meddelande, Information, Grupp, Klinik, Plats 
samt AP-namn.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Enhetsinformation.
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Kapitel 7  Medicinteknikrapporter
Gruppen innehåller följande rapporter:

• Enhetslista

• Enhetsinformation

• Batteristatus

• Förebyggande underhåll

• Status och användning av motorn

Enhetslista

Syfte
Välj denna rapport för att granska 
enhetskommunikation och platsinformation baserat 
på datum för senaste kommunikation.

Används av
Denna rapport kan användas av vårdgivare och 
medicintekniker för att fastställa en eller flera 
enheters placering.

Obs! Enhetens plats fastställs av sjukhusets 
placeringssystem, om sådant finns tillgängligt. 
Om sjukhuset inte har något tillgängligt 
placeringssystem, fastställs enhetens plats genom 
den trådlösa åtkomstpunkt som senast användes 
av enheten. Kontakta din systemadministratör för 
PharmGuard-servern för ytterligare information.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande kolumner: 
Serienummer, Tillgångs-ID, IP-adress, MAC-adress, 
Senaste kommunikation, Grupp, Klinik, Plats, AP-namn 
samt Värdnamn.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Enhetsinformation. 

Enhetsinformation

Syfte
Välj denna rapport för att granska information om 
nätverkskonfiguration, programvarukonfiguration, 
lokalisering (tid), förebyggande underhåll, 
användningshistorik och händelseantal hittills för 
en specifik enhet.

Ange enhetens serienummer eller tillgångs-ID för 
att visa information om enheten.

Används av
Denna rapport kan användas av vårdgivare och 
medicintekniker för en överblick av en enhet, dess 
användning, underhållsstatus, nätverksinställningar 
och annat.

Obs! Enhetens plats fastställs av sjukhusets 
placeringssystem, om sådant finns tillgängligt. 
Om sjukhuset inte har något tillgängligt 
placeringssystem, fastställs enhetens plats genom 
den trådlösa åtkomstpunkt som senast användes 
av enheten. Kontakta din systemadministratör för 
PharmGuard-servern för ytterligare information.

Tabellegenskaper
Tabellen visar allmän information om enheten, 
användningshistorik samt beskrivningar av 
maskinvara och programvara för den specifika 
enskilda enheten.

Vidaresökning
Det finns inga alternativ tillgängliga för vidaresökning 
från denna rapport.
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Batteristatus

Syfte
Välj denna rapport för att granska information om 
enhetens batteri baserat på datum för senaste 
kommunikation.

Syftet med denna rapport är att identifiera enheter 
som kommunicerat med PharmGuard-servern inom 
valt datumintervall och som kan behöva service 
av batteriet.

Används av
Denna rapport kan användas av medicintekniker 
för att fastställa när det är dags för service 
av enhetens batteri.

Obs! Enhetens plats fastställs av sjukhusets 
placeringssystem, om sådant finns tillgängligt. 
Om sjukhuset inte har något tillgängligt 
placeringssystem, fastställs enhetens plats genom 
den trådlösa åtkomstpunkt som senast användes 
av enheten. Kontakta din systemadministratör för 
PharmGuard-servern för ytterligare information.

Särskilda funktioner
Denna rapport identifierar enheter med batterier 
som kan behöva bytas.

• Om en rad i tabellen visas i rött, ska batteriet 
för den pumpen bytas.

• Om en rad i tabellen visas i gult behöver batteriet 
inte bytas omedelbart, men tiden för byte av 
batteri närmar sig.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande kolumner: 
Serienummer, Tillgångs-ID, Återstående laddningar, 
% återstående laddningar, Senaste kommunikation, 
Grupp, Klinik, Plats, AP-namn samt Värdnamn.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Enhetsinformation.

Förebyggande underhåll

Syfte
Välj denna rapport för att granska information om 
förebyggande underhåll (FU) för enheter baserat 
på datum för senaste kommunikation. Dessa poster 
innefattar påminnelseintervall och nästa FU-datum.

Syftet med denna rapport är att identifiera enheter 
som kommunicerat med PharmGuard-servern inom 
valt datumintervall och som sedan en tid behöver, 
eller snart kommer att behöva, förebyggande 
underhåll.

Används av
Denna rapport kan användas av medicintekniker 
för att fastställa när det är dags för förebyggande 
underhåll av enheten.

Obs! Enhetens plats fastställs av sjukhusets 
placeringssystem, om sådant finns tillgängligt. 
Om sjukhuset inte har något tillgängligt 
placeringssystem, fastställs enhetens plats genom 
den trådlösa åtkomstpunkt som senast användes 
av enheten. Kontakta din systemadministratör för 
PharmGuard-servern för ytterligare information.

Särskilda funktioner
Denna rapport identifierar enheter som snart behöver 
eller sedan en tid behöver förebyggande underhåll.

Om en rad i tabellen visas i rött, har nästa FU-datum 
för enheten passerat.

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande 
kolumner: Serienummer, Tillgångs-ID, Påminnelse, 
Påminnelseintervall, Senaste återställning, Nästa  
FU-datum, Senaste kommunikation, Grupp, Klinik, 
Plats, AP-namn samt Värdnamn.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Enhetsinformation.
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Status och användning av motorn

Syfte
Välj denna rapport för att granska en lista över 
enheter som visar motorns trippmätare och antalet 
infusioner vid datumet för senaste kommunikation.

Syftet med denna rapport är att identifiera enheter 
som kommunicerat med PharmGuard-servern inom 
valt datumintervall och som kan behöva service 
av motorn.

Används av
Denna rapport kan användas av medicintekniker för 
att fastställa när enheten behöver service av motorn.

Obs! Enhetens plats fastställs av sjukhusets 
placeringssystem, om sådant finns tillgängligt. 
Om sjukhuset inte har något tillgängligt 
placeringssystem, fastställs enhetens plats genom 
den trådlösa åtkomstpunkt som senast användes 
av enheten. Kontakta din systemadministratör för 
PharmGuard-servern för ytterligare information.

Särskilda funktioner
Denna rapport identifierar enheter som närmar 
sig eller har överskridit varningsnivån för motorns 
trippmätare.

• Om en rad i tabellen visas i rött, befinner sig motorns 
trippmätare vid eller över varningsnivån (12 000).

• Om en rad i tabellen visas i gult, närmar sig 
motorns trippmätare varningsnivån (11 400).

Tabellegenskaper
Tabellen i denna rapport innehåller följande kolumner: 
Serienummer, Tillgångs-ID, Motorns trippmätare, Antal 
infusioner, Senaste kommunikation, Grupp, Klinik, 
Plats, AP-namn samt Värdnamn.

Vidaresökning
För mer information om specifika data klickar 
du på de understrukna värdena i tabellen för att 
”vidaresöka” och visa underliggande data i rapporten 
Enhetsinformation.
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Kapitel 8  Rapporter över smärthantering
Gruppen innehåller följande rapporter:

• Infusionslista

• Sammanfattning av tillförselparametrar

• Detaljer om tillförselparametrar

• Detaljer om dosräknare

• Protokolljämförelse

VIKTIGT! Rapporter över smärthantering ska inte användas som enda utgångspunkt för 
behandlingsbeslut.

Dessa rapporter är inte fristående rapporter med egna kriterieavsnitt. Rapporterna ger information om en 
enskild infusion som anges i rapporttabellen Infusionslista. Rapporttabellen Infusionslista innefattar länkar 
för granskning av specifik infusionsinformation i följande delrapporter:

• Sammanfattning av tillförselparametrar

• Detaljer om tillförselparametrar

• Detaljer om dosräknare

• Händelsehistorik

Skapa informationsrapporter för Infusionslista

1. Välj rapporten Infusionslista.

2. Ange önskade kriterier för rapporten.

3. Klicka på knappen Kör rapport.

4. Identifiera den infusion som ska visas i rapporten.

5. I tabellraden för denna infusion klickar du på visa i kolumnen för önskad delrapport. Delrapportens 
kolumner finns längst till höger i tabellen och kan kräva bläddring i tabellen.

Den delrapport som har valts visas.
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Infusionslista

Syfte
Välj denna rapport för att granska en lista över 
infusioner från vilka du får tillgång till ytterligare 
rapporter över smärthantering. De ytterligare länkade 
rapporterna ger information om tillförselparametrar 
och dosräknare.

Den infusionsinformation som finns i denna rapport 
är avsedd som hjälp för att identifiera vilken infusion 
som ska väljas för mer information. Det bästa är att 
köra rapporten för en enskild enhet, men den kan 
köras för flera enheter.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal eller farmaceuter för utvärdering av 
rutiner för läkemedelssäkerhet och smärthantering.

Särskilda funktioner
Denna rapport ger tillgång till ytterligare rapporter om 
smärthantering för varje infusion i listan. Dessa rapporter 
inkluderar Sammanfattning av tillförselparametrar, 
Detaljer om tillförselparametrar, Detaljer om dosräknare 
samt rapporten Händelsehistorik.

Tabellegenskaper
En tabell innehåller följande kolumner: Startdatum 
och starttid för infusion, Serienummer, Tillgångs-ID, 
Infusionsstatus, Behandling, Kvalifikator, Läkemedel 
samt Slutdatum och sluttid för infusion.

Följande kolumner i tabellen innehåller länkar till 
andra rapporter för varje infusion: Sammanfattning 
av tillförselparametrar, Detaljer om tillförselparametrar, 
Detaljer om dosräknare och Händelsehistorik.

Vidaresökning
För mer information om en specifik infusion klickar du 
på det understrukna ”visa” i tillämplig tabellkolumn 
för att få tillgång till ytterligare rapporter över 
smärthantering eller rapporten Händelsehistorik.

Infusionslista – Sammanfattning av tillförselparametrar

Syfte
Välj denna rapport i rapporten Infusionslista för att 
granska hur mycket läkemedel som tillförts med 
parametrarna för vald infusion.

Denna rapport är endast tillgänglig från 
rapporten Infusionslista. Klicka på visa i kolumnen 
Sammanfattning av tillförselparametrar i rapporten 
Infusionsinformation för att visa denna rapport.

Obs! Om en infusion överskrider en pumps 
programmerade tillförselgräns, sker pumpens 
tillförsel med en förutbestämd HVÖ-hastighet. 
Den volym som tillförs med HVÖ-hastigheten är 
inkluderad i volymen för kontinuerlig hastighet.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om korrekt användning av 
infusionsparametrar samt om infusionerna är rätt 
inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Ett cirkeldiagram jämför den totala infusionsmängd 
som tillförs för varje tillförselparameter.

Den totala infusionsmängden visas i programmerade 
enheter (mL, mg, μg).

De tillförselparametrar som visas innefattar:

• Kontinuerlig hastighet

• PCA-dos (patientkontrollerad smärtlindring) 
eller PCEA-dos (patientkontrollerad epidural 
smärtlindring)

• Klinikerbolus

• Intermittent bolus

Tabellegenskaper
En tabell innehållande de data som cirkeldiagrammet 
har baserats på innehåller följande kolumner: 
Kontinuerlig hastighet, PCA-dos eller PCEA-dos, 
Klinikerbolus samt Totalt.

Vidaresökning
Denna rapport har inga alternativ för vidaresökning.
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Infusionslista – Detaljer om tillförselparametrar

Syfte
Välj denna rapport i rapporten Infusionslista för att 
granska hur mycket läkemedel som tillförts med 
parametrarna för en specifik infusion under ett valt 
tidsintervall.

Rapporten är endast tillgänglig från rapporten 
Infusionslista. Klicka på visa i kolumnen Detaljer om 
tillförselparametrar i rapporten Infusionsinformation 
för att visa denna rapport.

Obs! Om en infusion överskrider en pumps 
programmerade tillförselgräns, sker pumpens 
tillförsel med en förutbestämd HVÖ-hastighet. 
Den volym som tillförs med HVÖ-hastigheten är 
inkluderad i volymen för kontinuerlig hastighet.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om korrekt användning av 
infusionsparametrar samt om infusionerna är 
rätt inställda eller kräver justering.

Särskilda funktioner
Ett diagram med staplade kolumner jämför mängden 
tillfört läkemedel sida vid sida för varje tidsintervall, 
där varje kolumn är indelad efter tillförselparametrar.

Obs! Valt tidsintervall ställs in från rapporten 
Infusionslista.

Den totala infusionsmängden visas i programmerade 
enheter (mL, mg, μg).

De tillförselparametrar som visas innefattar:

• Kontinuerlig hastighet

• PCA-dos (patientkontrollerad smärtlindring) 
eller PCEA-dos (patientkontrollerad epidural 
smärtlindring)

• Klinikerbolus

• Intermittent bolus

Tabellegenskaper
En tabell innehållande de data som diagrammet 
baseras på innehåller följande kolumner: Intervall, 
Kontinuerlig hastighet, PCA-dos eller PCEA-dos, 
Klinikerbolus samt Totalt.

Vidaresökning
Denna rapport har inga alternativ för vidaresökning.
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Infusionslista – Detaljer om dosräknare

Syfte
Välj denna rapport i rapporten Infusionslista för att 
jämföra antalet försökta doser och givna doser under 
ett valt tidsintervall.

Denna rapport är endast tillgänglig från rapporten 
Infusionslista. Klicka på visa i kolumnen Detaljer om 
dosräknare i rapporten Infusionsinformation för att 
visa denna rapport.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan även vara till hjälp för att ta 
informerade beslut om försökta doser och givna 
doser för vald infusion.

Särskilda funktioner
Ett kolumndiagram jämför antalet försökta doser 
och givna doser sida vid sida inom varje tidsintervall. 
Tabellen som visas ovanför diagrammet visar 
kombinerad dosmängd samt tid och datum för 
infusionen.

Tabellegenskaper
Ovanför linjediagrammet visas en tabell som innehåller 
följande kolumner: Dosmängd, Tid och datum.

Efter diagrammet visas en tabell innehållande de data 
som diagrammet har baserats på och som innehåller 
följande kolumner: Datum, Försökt, Tilldelad. Raden 
Totalt visar den totala dosen under tidsintervallet.

Vidaresökning
Denna rapport har inga alternativ för vidaresökning.

Protokolljämförelse

Syfte
Välj denna rapport för att granska, efter protokoll, 
det genomsnittliga antalet doser som getts och den 
genomsnittliga volymen för varje infusion för valda 
protokoll.

Du kan välja att jämföra 20 protokoll med längst 
infusionsduration, 20 protokoll med kortast 
infusionsduration eller 20 individuellt valda protokoll.

Obs! Om samma protokoll används i olika profiler, 
kommer data från dessa protokoll att kombineras 
i rapporten.

Används av
Denna rapport kan användas av kommittéer, 
klinikpersonal, vårdgivare, sjuksköterskor, farmaceuter 
och liknande personal, för varje profil eller 
vårdområde, för att utvärdera läkemedelssäkerhet 
och aktuella rutiner.

Dessa data kan användas som hjälp för att utvärdera 
användning av aktuellt arkiv, vilka protokoll som kan 
behöva modifieras och/eller vilka ändringar av rutiner 
som kan behöva genomföras.

Särskilda funktioner
Det första av de två kolumndiagrammen jämför det 
genomsnittliga antalet PCA/PCEA-doser, per infusion, 
för varje valt protokoll sida vid sida.

Det andra kolumndiagrammet jämför Genomsnittlig 
volym per infusion (mL) för varje valt protokoll 
sida vid sida. Data i denna rapport kan begränsas 
genom specificering av kortaste och längsta 
infusionsduration.

Tabellegenskaper
Den första tabellen som innehåller de data som 
det första diagrammet har baserats på, innehåller 
följande kolumner: Protokoll, Behandling, Kvalifikator, 
Läkemedel, Infusioner, Genomsnittliga PCA/PCEA-
doser per infusion.

Den andra tabellen, som innehåller de data som 
det andra diagrammet har baserats på, innehåller 
följande kolumner: Protokoll, Profil, Behandling, 
Kvalifikator, Läkemedel, Total tillförd volym (mL), 
Totalt tillfört läkemedel, Genomsnittlig volym per 
infusion (mL), Genomsnittligt läkemedel per infusion.

Obs! Total tillförd volym och Totalt tillfört 
läkemedel innefattar tillfört läkemedel för 
parametrarna: Kontinuerlig hastighet, PCA/PCEA-
dos, Klinikerbolus samt Intermittent bolus.

Vidaresökning
Denna rapport har inga alternativ för vidaresökning.
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