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Introduktion til AccuLink
Denne manual er din vejledning i at bruge AccuLink-softwaren og konfigurere AccuScreen.

Bemærk • Vi anbefaler, at du læser den grundigt, før du bruger AccuLink for første gang.

1.1

AccuLink
AccuLink er et softwareværktøj til håndtering af data-management med mulighed for resultatgennemgang og rapportudskrivning samlet i en enkelt pc-applikation.
AccuLink er tæt integreret med Otometrics AccuScreen-testinstrumenterne, da den gør det muligt at konfigurere og foretage opsætning af skærmvisninger samt at teste lokationer og opsætninger direkte fra pc'en. AccuScreen-testinstrumenterne betjenes uafhængigt af AccuLink, selv om der tilbydes yderligere funktioner via AccuLink’s
konfigurationsværktøjer. AccuLink kan konfigureres til at integrere med softwaresystemet eSP, der leveres af tredjepart,
eller et andet dataudvekslingssystem.

1.2

Tilsigtet anvendelse
AccuLink
AccuLink er tiltænkt til brug med AccuScreen for audiologer, øre-næse-hals-læger og andet lægefagligt personale.

1.3

Om denne manual
Vigtigt • Vær opmærksom på, at menuvalg og screenshots i denne manual måske ikke afspejler din softwares konfiguration.

Denne manual indeholder en beskrivelse af de primære funktioner i AccuLink.
Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i følgende emner:

Sikkerhed
Denne manual indeholder information og advarsler, der skal følges for at sikre, at AccuLink fungerer korrekt. Desuden skal
de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.

Uddannelse
Vi anbefaler, at du læser denne manual, før du begynder at anvende AccuLink. På den måde bliver du fortrolig med softwaren, før du konfigurerer AccuScreen.
Hvis du gerne vil have en gratis trykt kopi af brugerdokumentationen, skal du kontakte Otometrics (www.otometrics.com).

Otometrics - MADSEN AccuLink
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1.4

Typografiske konventioner
Brug af Advarsel, Forsigtig og Bemærk
For at henlede læserens opmærksomhed på oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet eller softwaren, gør manualen brug af sikkerhedssætninger som følger:

Advarsel • Angiver, at der er risiko for dødsfald eller alvorlige skader på brugeren eller patienten.

Forsigtig • Angiver, at der er risiko for skader på brugeren eller patienten eller for beskadigelse af data eller apparatet.

Bemærk • Angiver, at du skal være særlig opmærksom.

1.4.1

Navigering i denne manual
Tilgængelige menuer, ikoner og funktioner vises med fed skrifttype, som følgende:

•

6

Klik på ikonet Gem på værktøjslinjen.
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Installation af AccuLink-software

2.1

Installation
Forsigtig • AccuScreen's dockingstation må ikke tilsluttes din pc, før al softwaren på installations-dvd'en er installeret.

AccuLink installeres som et selvstændigt program.

Forberedelse af installationen AccuLink
For at forberede dit system til installation af AccuLink skal du gøre følgende:

2.2

•

Kontroller, at du har tilstrækkelig hukommelse og diskplads (se systemkravene på bagsiden af æsken med installationsdisken).

•

Luk alle Windows-programmer for at undgå konflikter med installationsprogrammet.

AccuLink-dokumentation
Alle relevante brugervejledninger og relateret dokumentation findes på installations-dvd'en til AccuLink.
1. Sæt AccuLink installations-dvd'en i dit dvd-drev.
2. Gennemse dvd-drevet, og vælg mappen Manualer.
De tilgængelige manualer vises som pdf-filer.

Bemærk • Før du starter testen, bør du lære de forskellige funktioner og indstillinger i AccuScreen og AccuLink at
kende.

2.3

Installationsproceduren
Installer AccuLink fra AccuLink installations-dvd'en:
1. Sæt AccuLink installations-dvd'en i dit dvd-drev.
Installationsguiden starter automatisk. Gør den ikke det, skal du vælge Start > Kør og skrive d:AccuLink.exe, hvor d:
står for dit diskdrev.
2. Installationsguiden hjælper dig gennem installationen.
3. Vælg elementerne i den rækkefølge, de vises i, og følg anvisningerne på skærmen.
–

Sådan konfigureres installationen til dataoverførsel
På siden Opsætningstype klikker du på knappen til rullemenuen til højre for feltet Datalink, og derefter vælger
du det pågældende dataoverførselssystem på rullemenuen.

4. Når installationen er udført, klikkes på Afslut for at lukke installationsguiden.
5. Du er nu klar til at tilslutte en eller flere AccuScreen-dockingstationer. Se brugervejledningen til AccuScreen.
6. Start AccuLink, når du har tilsluttet en eller flere AccuScreen-dockingstationer.
7. Du vil blive bedt om at indtaste Brugernavn og Password:

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Brugernavn: Admin
Password: 1234

2.3.1

Afinstallation AccuLink
Afinstallation af AccuLink:
1. Hvis AccuLink er aktiv, skal du afslutte AccuLink.
2. Benyt Windows-funktionaliteten til afinstallation af programmer.

8
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Sådan kommer du i gang med AccuLink
1. Start AccuLink.
2. Indtast standardbrugernavn og password:
–

Navn: Admin
Password: 1234

3. Sæt dig ind i AccuLink's skærmopsætning og generelle funktioner. Se Navigation i AccuLink ► 10.
4. Konfigurer systemets basale funktioner i hovedskærmbilledet Systemkonfiguration. Se Systemkonfiguration ► 48.
5. Klik på fanen Mine indstillinger, og indtast et password efter eget valg.

Hvis du bruger dataoverførsel sammen med et patientsporingssystem
1. Se Sådan konfigureres dataoverførslens opsætning ► 54 for opsætning af systemet til dataoverførsel.
2. Se Import af data til AccuLink ► 27 for import af konfigurationsdata eller patientdata.

Hvis du bruger AccuLink som selvstændigt system
1. Vælg Regioner og hospitaler, og opsæt Regioner, Lokationer og Hospitaler.
2. Vælg eventuelt Brugere og profiler. Brugerne Admin og Screener er installeret som standard.
3. Vælg Apparat-management.
–

Opret de AccuScreen-apparater, der er brug for i din konfiguration. Se Sådan tilføjes et apparat ► 41.

–

Vælg et AccuScreen-apparat ad gangen, og klik på fanen Brugeranvisning for at tilknytte de brugere, der skal aktiveres i det valgte apparat. Hvis der ikke aktiveres nogen brugere, kopieres hele listen til apparatet.

4. Hvis du vil bruge andre testprotokoller end de tilgængelige standardprotokoller, skal du konfigurere de protokoller,
der skal kopieres til AccuScreen-apparaterne:
–

Sådan konfigureres ABR ► 43

–

Sådan konfigureres DPOAE ► 45

5. Indstil de obligatoriske felter, som AccuScreen-brugerne skal udfylde, hvis de registrerer en patient på apparatet:
Sådan konfigureres datafelternes opsætning ► 52.
6. Sæt de risikofaktor- og kommentarlister op, som skal kopieres til AccuScreen-apparaterne:
Sådan konfigureres listen Risikofaktorer ► 49
Sådan konfigureres listen Kommentarer ► 51

Sådan sendes opsætningen til AccuScreen-apparaterne
1. Sæt AccuScreen i dockingstationen, og kontroller, at dockingstationen er tilsluttet pc'en. Når den er tilsluttet korrekt,
er USB-indikatorlampen på dockingstationen tændt.
2. Kontroller, at AccuScreen er tændt. Når dockingstationen er tændt (indikatorlampen for Tændt på dockingstationen
lyser), tændes AccuScreen apparatet automatisk, når det sættes i dockingstationen.
3. Klik på ikonet Opdater i AccuLink, og følg anvisningerne i Sådan opdateres data i AccuScreen ► 13.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Navigation i AccuLink
Dette afsnit beskriver følgende:
• Hovedvinduet ► 10.
•

Tilføjelse, redigering og sletning af data ► 12.

Hvilke menufaner, der er tilgængelige i din AccuLink-konfiguration, afhænger af, hvordan din brugerprofil er sat op. Brugerprofiler konfigureres i Komponenter og tilladelser ► 34.
Beskrivelser af, hvordan patientdata håndteres i AccuLink og AccuScreen, findes i Patient- og Test-management ► 14.
Beskrivelser af, hvordan AccuLink og AccuScreen konfigureres, findes i Sådan konfigureres AccuLink og AccuScreen ► 29.

4.1

Hovedvinduet
Når du starter AccuLink, åbnes skærmbilledet Patienter og tests. Fra dette vindue kan du vælge alle de funktioner, du skal
bruge til at håndtere data i AccuScreen og konfigurere AccuScreen.
Menubjælke
Værktøjslinje
Listen Patientinformation
Testresultater for den valgte
patient i listen med Patientoplysninger
E. Loginnavn for aktuel bruger
F. Resultatdetaljer for den valgte
test i listen Testresultater
G. Statusbjælke, der viser
software-versionen
A.
B.
C.
D.

4.2

Menubjælken
Menubjælken befinder sig øverst i vinduet. Menuvalgene vises som faner, der giver adgang til de funktioner, som er til
rådighed i AccuLink.
•

Patienter og tests
Til tilføjelse, redigering, sletning og udskrivning af patientdata og patienttestdata. Det er også her, du kan vælge skærmbilleder til download af data til og upload af data fra AccuScreen. Se Patient- og Test-management ► 14.

•

Bruger og profiler
For tilføjelse, redigering og sletning af brugere samt konfigurering af deres brugerprofiler. Se Brugermanagement ►
29.

•

Regioner og hospitaler
For tilføjelse, redigering og sletning af testregioner, -hospitaler og -lokationer. Se Regions-, hospitals- og lokationsmanagement ► 34.

•

Apparat-management
For tilføjelse og konfigurering af de apparater, der anvendes til testning. Se Apparat-management ► 39.
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Det er også her, du kan konfigurere tests. Se Sådan konfigureres ABR ► 43 og Sådan konfigureres DPOAE ► 45.
•

Systemkonfiguration
Systemkonfiguration ► 48

•

Mine indstillinger
For at indtaste dit password. Se Mine indstillinger ► 56.

4.3

AccuLink-bruger
Den bruger, der er logget på AccuLink, vises i skærmens øverste højre hjørne.
1. Man skifter bruger ved at klikke på dobbeltpilene.
Skærmen Brugerautorisation vises.
2. Indtast Navn og Password, og klik på Log-in.

Bemærk • Brugeren skal være oprettet på forhånd af systemadministratoren. Se Brugermanagement ► 29.

4.4

Værktøjslinjen
De tilgængelige ikoner på Værktøjslinjen afhænger af, hvilket skærmbillede der vises.

Generelle valgmuligheder på værktøjslinjen
Nogle ikoner anvendes på flere skærme:
Generelle værktøjslinjeikoner

Tilbage
Dette bringer dig tilbage til hovedskærmbilledet for den aktuelle fane. Du bliver opfordret til at gemme
eller annullere, hvis der er data, der ikke er gemt.

Gem (Ctrl + S)
Klik for at gemme dine nye data.

Tilbage
Klik for at vende tilbage til de senest gemte data.

Tilbage
Klik for at fortryde ændringer.

Hjælp (F1)
Klik for at åbne kontekstafhængig Hjælp.

Opdater
Klik for at opdatere apparatets konfigurationsdata og AccuScreen-firmware, hvis der er brug for det. Se Sådan
udskrives patienttestdata ► 25.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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4.5

Tilføjelse, redigering og sletning af data
I AccuLink kan du tilføje, redigere og slette mange forskellige typer data. Øverst i hvert AccuLink-skærmbillede finder du
en værktøjslinje med ikoner for disse funktioner.

4.5.1

Tilføjelse af data
1. Vælg det skærmbillede, hvor du vil tilføje data.
2. Klik på ikonet Tilføj på værktøjslinjen. Tilføj-ikonerne indeholder dette symbol.
Når du klikker på ikonet Tilføj patient, kommer du til et skærmbillede, hvor du kan indtaste en ny
journal.
Hvis du klikker på ikonet Tilføj for en anden type data, viser skærmbilledet en liste over registrerede
poster. Der tilføjes en tom række til denne liste, og redigerbare felter vises i højre side af skærmbilledet.
Obligatoriske felter er lysegule og markeret med dette symbol.
Obligatoriske felter er konfigurerbare. Se Sådan konfigureres datafelternes opsætning ► 52.
3. Indtast data i de relevante felter.
4. Hvis du tilføjer en patientjournal, skal du klikke på fanen Risici og fanen Kommentarer i højre side af
skærmbilledet Patientredigering for at tilknytte risikofaktorer eller tilføje kommentarer vedrørende
patientjournalen. Se Sådan knyttes risikofaktorer til en patient ► 21 og Kommentarer ► 23.
5. Klik på Gem for at gemme dine nye data.
Dataene står nu på oplysningslisten for det pågældende skærmbillede.

4.5.2

Sådan redigeres data
1. Vælg det skærmbillede, hvor du vil redigere data.
2. Klik på den række, der viser den post, hvis data du vil redigere.
Hvis listen indeholder flere poster, end man kan se i ét skærmbillede, foretages en søgning. Se Sådan findes en patientjournal ► 25.
3. Klik på ikonet Rediger på værktøjslinjen. Rediger-ikonerne indeholder dette symbol.

4. Rediger eller tilføj data.
5. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

4.5.3

Sletning af data
1. Vælg det skærmbillede, hvor du vil slette data.

12
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2. Klik på den række, der viser den post, du vil slette.
Hvis listen indeholder flere poster, end man kan se i ét skærmbillede, foretages en søgning. Se Sådan
findes en patientjournal ► 25.
3. Klik på ikonet Slet på værktøjslinjen. Slet-ikonerne indeholder dette symbol.
Du vil blive opfordret til at bekræfte, at du vil slette dataene.

4.6

Sådan opdateres data i AccuScreen
Opdateringsfunktionen er tilgængelig på hovedskærmbilledet for de fleste faner, men den er kun aktiveret, hvis den aktuelle bruger har tilladelse til at tilføje og redigere data på fanen. (Brugertilladelser afhænger af profilen, der er knyttet til
brugere. Se Profilmanagement ► 32.)

Bemærk • Når du sender data til eller modtager data fra et AccuScreen-apparat, opdateres apparatets konfigurationsdata og AccuScreen-firmwaren, hvis der er behov for dette.

1. Klik på Opdater i det relevante skærmbillede.

Synkroniser konfigurationsassistent vises.
2. Vælg det apparat, du vil opdatere.
3. Klik på Næste.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Patient- og Test-management
Når du starter AccuLink, vises skærmbilledet Patienter og tests sammen med en liste, der viser de patientjournaler, der
senest er oprettet i AccuLink eller i AccuScreen.
Når patienterne er blevet screenet, kan deres testdata uploades til AccuLink. Nye patientjournaler, der er oprettet i
AccuScreen, uploades også til AccuLink.
Fra skærmbilledet Patienter og test kan du foretage følgende:
• Vælge skærmbilleder for tilføjelse, redigering, sletning og udskrivning af patientdata og patienttestdata.
•

5.1

Oprette patientjournaler i AccuLink og downloade dem til AccuScreen, så de er let tilgængelige for screening.

Hovedskærmbilledet Patienter og tests
A. Værktøjslinjen for Patient-management ► 14
B. Listen Patientinformation ► 15
C. Listen Testresultater ► 16
D. Specifikke testresultater ► 16

Hovedfunktionerne i hovedskærmbilledet Patienter og test er:
• Send patientdata fra AccuLink til AccuScreen, og modtag patientdata i AccuLink fra AccuScreen.
•

Brug søgefunktionen til at få vist specifikt udvalgte patienter.

•

Slet tests fra en patients testliste.

•

Overfør test fra én patient til en anden patient. Dette er praktisk, hvis der er foretaget en test, mens den forkerte
patientjournal var valgt i AccuScreen.

Værktøjslinjen for Patient-management
Patienter
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12 og Sådan tilføjes en patientjournal ► 18.

•

Detaljer
Klik på en patientjournal, og klik på Rediger for at redigere patientdata. Se Sådan redigeres data ► 12
og Skærmbilledet Patientredigering ► 18.

14
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Patienter
•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

•

Udskriv
Se Sådan udskrives patienttestdata ► 25.

Søg
•

Søg
Se Sådan findes en patientjournal ► 25 for at finde en patientjournal.

Dataoverførsel
Med denne funktion kan du overføre data mellem AccuLink og et patientsporingssystem.
Se Dataoverførsel mellem AccuLink og et patientsporingssystem ► 26 for yderligere oplysninger.
•

Eksporter
Du har mulighed for at eksportere AccuLink-data, hvis du har installeret dataoverførselsfunktionen til HiTrack, Oz7, eSP, pathTrack eller XML. Se Eksport af data fra
AccuLink ► 26.

•

Import (Importer)
Du har mulighed for at importere data, hvis du har installeret dataoverførselsfunktionen til
HiTrack, eSP eller XML. Se Import af data til AccuLink ► 27.

AccuScreen
•

Send
Klik for at sende patientdata fra AccuLink til AccuScreen. Se Sådan sendes data til
AccuScreen ► 28.

•

Modtag
Klik for at modtage data fra AccuScreen i AccuLink. Se Sådan modtages data fra AccuScreen
► 28.

•

Opdater
Klik for at synkronisere data i AccuLink og AccuScreen. Se Sådan opdateres data i AccuScreen
► 13.

Listen Patientinformation
Disse felter kan ikke redigeres. Vælg en patientjournal, og klik på Rediger eller Slet.
Listen Patientoplysninger viser:
• Patientens ID-nummer
•

Hospitals ID

Otometrics - MADSEN AccuLink
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•

Navn

•

Fødselsdato

•

Indikation af, at der er knyttet kommentarer til den valgte patientjournal (vælg fanen Patientdetaljer > Kommentarer
for at få de tilknyttede kommentarer vist)

•

Indikation af, at risici er blevet knyttet til den valgte patientjournal (vælg fanen Patientdetaljer > Risici for at få de tilknyttede risikofaktorer vist)

•

Screeningsresultater

Listen Testresultater
Listen Testresultater viser patientens testjournal. Det er her, du kan få individuelle testresultater vist, slette test og eventuelt overføre test. Listen Testresultater viser:
• Testtype
•

Øret, der blev testet, og resultatet af testen

•

Hvornår en test er foretaget

•

De testprotokoller, der anvendes til test (som defineret i Sådan konfigureres ABR ► 43 og Sådan konfigureres DPOAE
► 45)

•

Testens varighed

•

Hvem der har foretaget testen
Symboler for testresultater
•

Pass/Tydelig respons

•

Refer/Ingen tydelig respons

•

Ikke gennemført test

Specifikke testresultater
Når man klikker på en test i patienttestlisten, viser dette vindue specifikke oplysninger om den test, der er valgt i patienttestlisten.
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Klik på fanerne øverst i dette vindue for at få vist:
•

Testkommentarer
Specifikke testkommentarer, som er tilføjet i AccuScreen. Du kan tilføje yderligere testkommentarer i dette vindue:
–

•

Indtast din kommentar i det tomme felt, og klik på Tilføj kommentar.

Apparatinformation
Oplysninger om det AccuScreen-apparat, der er anvendt til testen.

Bemærk • En beskrivelse af testresultaterne findes i brugervejledningen til AccuScreen.

5.1.1

Sletning af en test
Sådan slettes en test:
1. På hovedskærmbilledet Patienter og tests vælger du den patient, hvis test du vil slette.
2. Klik på den test, du ønsker at slette, i listen Testresultater.
3. Tryk på tasten Slet på pc'ens tastatur. (Tryk ikke på Slet-knappen i AccuLink. Dette vil slette hele patientjournalen.)

5.1.2

Flytning af en test til en anden patient.
Hvis testresultaterne blev registreret i AccuScreen med et forkert patientvalg, er det muligt at flytte dataene til den rigtige
patient i AccuLink.
Sådan flyttes en test:
1. Vælg den patient, hvis test du ønsker at knytte til en anden patient, på hovedskærmbilledet Patienter og tests.
2. Klik på den test, som du vil flytte, i listen Testresultater.
3. Tryk på Ctrl+X for at slette testen i listen Testresultater for den forkerte patient.
4. Vælg den patient, som du vil flytte testen til.
5. Tryk på Ctrl+V for at sætte testen ind i listen Testresultater for den nye patient.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Sådan tilføjes en patientjournal
1. På hovedskærmbilledet Patienter og tests klikker du på Tilføj.
Du kommer nu til skærmbilledet Patientredigering.

2. Indtast de nødvendige oplysninger. Felterne er beskrevet i Felterne i Patientredigering ► 19.
Obligatoriske felter er lysegule, og de har en rød pil foran.
3. Klik eventuelt på fanen Risici i skærmbilledets højre margin for at flytte risikofaktorer vedrørende patienten. Se Sådan knyttes risikofaktorer til en patient ► 21.
4. Klik eventuelt på fanen Kommentarer i skærmbilledets højre margin for at indtaste kommentarer til
patienten. Se Kommentarer ► 23.
5. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.
Patienten står nu på listen Patientinformation i skærmbilledet Patienter og tests.

5.2.1

Skærmbilledet Patientredigering
Du kommer til skærmbilledet Patientredigering fra skærmbilledet Patienter og tests, enten når du opretter
en patientjournal, eller når du vil have vist og/eller redigere patientdata.
1. Hvis du vil redigere og/eller have vist patientdata, skal du dobbeltklikke på den række, der viser den
patientjournal, du vil have vist, eller du kan vælge patientjournalen og derefter klikke på ikonet Detaljer.
Felterne er beskrevet i Felterne i Patientredigering ► 19.

18
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Du kan skifte mellem visning af patientdata, risikofaktorer og patientkommentarer, som er knyttet til
patienten.
2. Klik på følgende for yderligere funktioner:
–

fanen Risici i skærmbilledet Patientredigering for at knytte risikofaktorer til patienten. Se Sådan knyttes risikofaktorer til en patient ► 21.

–

fanen Kommentarer i skærmbilledet Patientredigering for at indtaste kommentarer vedrørende
patientjournalen. Se Kommentarer ► 23.

3. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

Felterne i Patientredigering
Patientinformation

CPR-nummer

Patientens ID. Se Sådan konfigureres datafelternes opsætning ► 52, som indeholder en beskrivelse af, hvordan formatet defineres.

Hospitals-ID

Navn eller akronym for hospitalet

Fornavn

Patientens fornavn

Efternavn

Patientens efternavn

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Patientinformation

Fødselsdato

Indtast direkte, eller vælg en dato i drop down-kalenderen

Fødested

Patientens fødested

Nationalitet

Vælg et land i rullelisten over lande.

Udskrevet

Hvis relevant; den dato, hvor patienten blev udskrevet fra hospitalet

Død

Hvis relevant; den dato, hvor patienten døde

Gestationsalder

Antal uger, babyen har været i livmoderen.

Køn

Vælg i rullelisten.

Weight (Vægt)

Babyens vægt

Højde

Babyens højde

Acceptstatus

Vælg i rullelisten. Acceptstatus viser, om hospitalet har indhentet moderens eller formynders
samtykke til at foretage følgende:
• Intet (der blev ikke givet noget samtykke)

Neonatal intensivafd.

•

Screening

•

Test i fuldt omfang

Vælg i rullelisten:
• Ja, barnet befinder sig på en neonatal intensivafdeling
•

Accept af screening

Vælg i rullelisten:
• Ja, der blev givet accept
•

Accept af sporing

Nej, barnet befinder sig ikke på en neonatal intensivafdeling

Nej, der blev ikke givet accept

Vælg i rullelisten:
• Ingen registrering
•

Simpel registrering

•

Fuld registrering

Oplysninger om moder/formynder
Klik på den relevante fane for at få vist, indtaste eller redigere data om moderen eller formynderen.
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Titel

Moderens/formynderens titel

CPR-nr.

Moderens/formynderens CPR-nummer

Moderens CPR-nr.

Moderens CPR-nummer

Fornavn

Moderens/formynderens fornavn

Efternavn

Moderens/formynderens efternavn
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Oplysninger om moder/formynder

Fødselsdato

Moderens fødselsdato.
Indtast direkte, eller vælg en dato i drop down-kalenderen.

Sprog

Vælg sprog i rullelisten over sprog.
Valget definerer moderens/formynderens sprog, som anvendes i et standardbrev, hvis det pågældende sprog er tilgængeligt. Hvis lokale bogstaver ikke understøttes, erstattes de med en stjerne
i brevet (*).

Gade

Gaden i moderens/formynderens adresse.

Zip (Postnummer)

Postnummeret i moderens/formynderens adresse

By

Byen i moderens/formynderens adresse.

Land

Landet i moderens/formynderens adresse. Vælg et land i rullelisten over lande.

Stat

Staten i moderens/formynderens adresse, hvis en stat er relevant. Vælg stat i rullelisten over stater.

Telefon

Moderens/formynderens telefonnummer.

Mobiltelefon

Moderens/formynderens mobiltelefonnummer.

Fax

Moderens/formynderens faxnummer.

Medicinske oplysninger

Medicin

Hvis patienten får medicin, skal denne oplysning indtastes her.

Børnelæge

Den børnelæge, der har ansvaret for patienten. Vælg i rullelisten. Når en værdi er indtastet i
dette felt, vil den blive optaget i rullelisten.
Hvis du sletter en værdi i rullelisten, slettes den kun i listen, ikke i de specifikke patientdetaljer,
hvor den blev anvendt.

Audiolog

Den audiolog, der har ansvaret for patienten. Vælg i rullelisten. Når en værdi er indtastet i dette
felt, vil den blive optaget i rullelisten.
Hvis du sletter en værdi i rullelisten, slettes den kun i listen, ikke i de specifikke patientdetaljer,
hvor den blev anvendt.

5.3

Sådan knyttes risikofaktorer til en patient
1. I skærmbilledet Patienter og tests kan du vælge den patient, som du vil knytte en eller flere risikofaktorer til. Derefter klikker du på Detaljer.
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2. Klik på fanen Risici på skærmbilledet Patientredigering for at knytte risikofaktorer til den valgte patient.
Skærmbilledet viser en liste over risikofaktorer i venstre side. I højre side vises detaljerne vedrørende
den risikofaktor, der er valgt i listen.
Listen over risikofaktorer er konfigurerbar. Se Sådan konfigureres listen Risikofaktorer ► 49.

3. Klik på den ønskede række i listen Risikofaktorer.
4. I feltet Har risiko i vinduet Patienttilknytning vælges Ja i rullelisten.
Symbolet i listen Risikofaktorer ændres til et advarselssymbol.
5. Når du har knyttet en eller flere risikofaktorer til patienten, gemmer du ændringerne ved at klikke på
Gem.

Risikofaktorsymboler
Et risikofaktorsymbol vises:
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•

i feltet Anvisning i listen Risikofaktorer

•

i kolonnen Risiko i skærmbilledet Patientinformation

•

på fanen Risiko på skærmbilledet Patientredigering
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Risikofaktorsymboler

Ukendt
Det vides ikke, om denne risikofaktor gælder for den valgte patient.
Når dette symbol vises på skærmbilledet Patienter og tests eller skærmbilledet Patientredigering, betyder det, at patienten ikke har nogen risici, der er indstillet til Ja, og mindst én risiko, der er sat til Ukendt.

Nej
Denne risikofaktor gælder ikke for den valgte patient
Hvis dette vises på skærmbilledet Patienter og tests eller skærmbilledet Patientredigering, betyder det,
at alle risici for patienten er sat til Nej.

Yes (Ja)
Denne risikofaktor gælder for den valgte patient.
Hvis dette symbol vises på skærmbilledet Patienter og tests eller skærmbilledet Patientredigering, betyder det, at patienten har mindst én risiko, der er sat til Ja.

Sådan ændres Ukendt til Nej for alle risikofaktorer
Du kan sige Nej til alle ukendte risikofaktorer samtidigt.
1. Klik på ikonet Risici - Udskift Ukendt med Nej i værktøjslinjen.

2. Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

3. Klik på Tilbage for at vende tilbage til skærmbilledet Patienter og tests, eller klik på fanen Detaljer
for at vende tilbage til skærmbilledet Patientredigering.

5.4

Kommentarer
Du kan enten vælge kommentarer fra en foruddefineret liste eller oprette specifikke kommentarer, som kun gælder for
denne patient.
Listen med foruddefinerede kommentarer er konfigurerbar. Se Sådan konfigureres listen Kommentarer ► 51.

Sådan knyttes en kommentar til en patient
1. Dobbeltklik på den patient, du ønsker at knytte en eller flere kommentarer til, i skærmbilledet Patienter og tests.
2. Klik på fanen Kommentarer i skærmbilledet Patientredigering for at knytte kommentarer til den valgte patient.
Skærmbilledet viser en liste over kommentarer.
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Sådan tilføjes en foruddefineret kommentar
•

Vælg en kommentar i rullelisten i feltet Kommentarer nederst i vinduet. Klik på Tilføj kommentar.
Kommentaren vises i listen Kommentarer i vinduet ovenover.

Sådan oprettes en ny kommentar
•

Indtast en kommentar efter eget valg i feltet Kommentar.

•

Klik på knappen Tilføj kommentar.
Kommentaren vises i listen Kommentarer i vinduet ovenover.

Bemærk • Kommentaren gemmes kun i dataene for denne patient, ikke i den generelle kommentarliste.

Sådan gemmes den tilknyttede kommentar
1. Klik på Gem, når du har knyttet en foruddefineret kommentar til en patient eller oprettet en ny kommentar.
2. Klik på Gå tilbage for at vende tilbage til skærmbilledet Patienter og tests eller på fanen Detaljer
for at vende tilbage til redigering af den aktuelle patients oplysninger.
Hvis der knyttes en kommentar til en patient, vises et kommentarikon:
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•

i kolonnen Kommentar i listen Patientinformation

•

på fanen Kommentarer på skærmbilledet Patientredigering
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Listen Kommentarer

5.5

Kommentar

Kommentarteksten.

Dato

Den dato, hvor kommentaren blev knyttet til patienten.

Tester

Brugernavnet på den person, der knyttede kommentaren til patienten.

Sådan findes en patientjournal
1. I skærmbilledet Patienter og tests kan du foretage en søgning for at finde en eller
flere specifikke patientjournaler.
Søgefunktionen findes i værktøjslinjen.
2. Du kan begrænse søgningen ved at indtaste en periode. Vælg i rullelisten. Søgningen
vil finde alle patientjournaler, der er oprettet inden for den pågældende periode.
Du kan også filtrere patientlisten efter teststatus (Ikke testet, Igangværende eller
Udført).
3. Du kan indtaste et specifikt søgekriterium som for eksempel en del af eller hele
patientens ID, efternavn eller fornavn for at finde en eller flere patienter, der svarer
til dette kriterium. Tryk Enter for at anvende søgningen.
4. Klik på den række, der viser den ønskede patientjournal.
Hvis du skal starte en ny søgning, skal du klikke på knappen Ryd for at rydde feltet Søg.
Du kan nu indtaste et nyt søgekriterium.

5.6

Sådan udskrives patienttestdata
Udskriv foruddefinerede testrapporter
1. På skærmbilledet Patienter og tests klikker du på den række, der viser den patient, hvis testdata du vil
udskrive.
Se om nødvendigt Sådan findes en patientjournal ► 25
2. Klik på Udskriv på værktøjslinjen. Der vises en rulleliste.
Hvis du klikker på listens titel, kan du vælge den type rapporter, der skal vises i listen. Du kommer tilbage
til visning af alle typer ved at klikke på listens titel og vælge Alle grupper.
3. Vælg den ønskede rapporttype i rullelisten.
Der genereres en forhåndsvisning af rapportudskriften.
4. I skærmbilledet Vis udskrift kan du vælge mellem flere forskellige opsætninger af den rapport, der skal
udskrives.

Udskriv valgte tests
Den sidste valgmulighed i menuen Udskriv, Udskriv valgte tests, giver dig mulighed for at vælge de tests, der skal med på
udskriften.
1. På skærmbilledet Patienter og tests klikker du på den række, der viser den patient, hvis testdata du vil udskrive.
Se om nødvendigt Sådan findes en patientjournal ► 25
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2. Tryk på tasten Ctrl, og hold den nede. I ruden Testresultater klikker du på de tests, du vil udskrive, og derefter slipper
du tasten Ctrl.
De valgte linjer vil være markeret med en lyseblå baggrund.
3. Klik på Udskriv på værktøjslinjen, og vælg Udskriv valgte tests, enten i gruppen Grundlæggende rapporter eller i
gruppen Detaljerede rapporter.
Der genereres en forhåndsvisning af rapportudskriften.

Sådan tilføjer du dit logo på udskriften
Du kan føje dit logo til rapportens layout ved hjælp af en grafikfil (.bmp) efter eget ønske. Se Rapportkonfiguration ► 48.

5.7

Sådan gemmes patienttestdata som en fil
1. I skærmbilledet Patienter og tests klikker du på den række, der viser den patient, hvis testdata du vil
gemme som en fil.
Se om nødvendigt Sådan findes en patientjournal ► 25.
2. Klik på Udskriv. Der vises en rulleliste.

3. Vælg den ønskede rapporttype i rullelisten. Der genereres en forhåndsvisning af rapportudskriften.
4. Vælg Fil > Eksporter dokument... i skærmbilledet Vis udskrift.
5. Vælg filtype, og gem filen.

5.8

Dataoverførsel mellem AccuLink og et patientsporingssystem
Bemærk • Det er kun muligt at overføre data, hvis der er valgt et dataoverførselssystem under installationen af
AccuLink.

Hvis AccuLink er konfigureret til dataoverførsel, har du mulighed for at eksportere data - eksempelvis til et patientsporingssystem. Med nogle typer dataoverførsel kan du også importere data.

Bemærk • Pc'en skal være forbundet med et netværk for at kunne tilgå enten eSP eller pathTrack.

Opsætning af dataoverførsel
Du skal konfigurere AccuLink, inden det er muligt at overføre data mellem AccuLink og en anden applikation. Se Sådan konfigureres dataoverførslens opsætning ► 54.

5.8.1

Eksport af data fra AccuLink
Patientdata og testresultater eksporteres. Ved eSP og pathTrack eksporteres dataene til webtjenesten og dermed
patientsporingssystemet. Ved HiTrack, Oz7 og XML eksporteres dataene til en fil.
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1. Klik på Eksporter i skærmbilledet Patienter og tests, og klik herefter på navnet på dataoverførselssystemet.
2. Følg vejledningen på skærmen.

5.8.2

Import af data til AccuLink
Det er muligt at importere data til AccuLink fra en HiTrack-, eSP- eller en XML-fil.
Patientsporingssystem

Importtype

Type dataimport

HiTrack

Fil

Vælg listedata, inklusive demografiske data for patienten.

eSP

Webtjeneste

Systemkonfigurationsdata:
Regioner, hospitaler, lokationer
Brugere
Risikofaktorer

XML

Fil

Patientdata
Risici, foruddefinerede kommentarer
Regioner, hospitaler
Brugere knyttet til patienter i importfilen

1. Klik på Importer i skærmbilledet Patienter og tests, og klik derefter på navnet på dataoverførselssystemet.
2. Følg vejledningen på skærmen.

5.9

Dataoverførsel mellem AccuLink og AccuScreen
I AccuLink kan du konfigurere mange forskellige data, som du kan sende til et eller flere AccuScreen-apparater. Du kan
gøre følgende:
• Oprette patientjournaler, der skal downloades til et apparat.
•

Oprette og/eller konfigurere AccuScreen-brugere og deres passwords.

•

Oprette og/eller konfigurere de regioner, hospitaler og lokationer, hvorAccuScreen-apparaterne anvendes.

Bemærk • Når du sender data til eller modtager data fra et AccuScreen-apparat, opdateres apparatets konfigurationsdata og AccuScreen-firmwaren, hvis der er behov for dette.

Forsigtig • Fjern ikke apparatet fra dockingstationen, før dataoverførslen er gennemført, når du overfører data mellem
AccuLink og AccuScreen. Hvis apparatet fjernes under dataoverførsel, kan dette medfører korrupte data.

Sådan gør du klar til dataoverførsel
1. Sæt AccuScreen i dockingstationen, og kontroller, at den er tændt.
2. Kontroller, at AccuScreen-dockingstationen er tilsluttet den pc, hvor AccuLink-softwaren er installeret (USB-indikatorlampen på dockingstationens front er tændt).
3. Start AccuLink.
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5.9.1

Sådan sendes data til AccuScreen
1. Vælg de patientdata, der skal sendes til AccuScreen. For at gøre dette: Tryk på tasten Ctrl, og klik på de
patientrækker, der ønskes sendt.
2. Klik på Send i skærmbilledet Patienter og tests.

Send Data-assistenten vises.
3. Vælg det apparat, du vil sende dataene til.
4. Klik på Næste.

5.9.2

Sådan modtages data fra AccuScreen
1. Klik på Modtag i skærmbilledet Patienter og tests.
Assistenten Modtag data vises.
2. Vælg det apparat, du vil modtage dataene fra.
3. Klik på Næste.
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Sådan konfigureres AccuLink og AccuScreen
I AccuLink kan man konfigurere et bredt spektrum af funktionaliteter for både AccuLink og AccuScreen:
• Brugermanagement ► 29
•

Regions-, hospitals- og lokationsmanagement ► 34

•

Apparat-management ► 39

•

Sådan konfigureres ABR ► 43

•

Sådan konfigureres DPOAE ► 45

•

Systemkonfiguration ► 48

•

Mine indstillinger ► 56

Bemærk • Når du ændrer konfigurationsindstillinger eller indtaster data ud over patientjournaler eller tests i
AccuLink, skal du anvende opdateringsfunktionen til at sende data- eller konfigurationsændringer til AccuScreen. Se
Sådan opdateres data i AccuScreen ► 13.

6.1

Brugermanagement
Du kan oprette en bruger i AccuLink og derefter knytte brugeren til et AccuScreen-apparat.
Når man klikker på fanen Brugere og profiler, vises skærmbilledet Bruger-management, som indeholder en liste over
registrerede brugere og deres brugerprofildata.

Bemærk • Når du ændrer konfigurationsindstillinger eller indtaster data ud over patientjournaler eller tests i
AccuLink, skal du anvende opdateringsfunktionen til at sende data- eller konfigurationsændringer til AccuScreen. Se
Sådan opdateres data i AccuScreen ► 13.

A. Værktøjslinjen Bruger-management ► 30
B. Brugerliste
C. Brugerinformation ► 30
D. Private brugerindstillinger ►
31
E. Systeminformation ► 31

På dette skærmbillede kan der tilføjes, redigeres og slettes brugerdata.
En liste over brugere vises i venstre side, og oplysningerne for den valgte bruger kan redigeres i højre side.
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Det er også her, man kan vælge skærmbilledet for profilkonfigurering.

Værktøjslinjen Bruger-management
Brugere
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

•

Lås op
Se Oplåsning af en låst AccuLink-bruger ► 32.

•

Profiler
Se Profilmanagement ► 32.

6.1.1

Tilføjelse af en bruger
1. Hvis man vil tilføje en ny bruger, klikker man på Tilføj i skærmbilledet Bruger-management. (Se Tilføjelse af data ► 12)
Udfyld felterne som beskrevet nedenfor.

Felter til bruger-management
Brugerinformation
Vinduet Brugeroplysninger viser brugerens vigtigste data:
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Loginnavn

Det navn, som brugeren er registreret med i systemet.

Fornavn

Brugerens fornavn

Efternavn

Brugerens efternavn.

Profil

Brugerens systemprofil, hvor brugerens adgangsrettigheder til AccuScreen og AccuLink er defineret.
Profilen skal oprettes på forhånd. Se Profilmanagement ► 32.
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Private brugerindstillinger
Vinduet Private brugerindstillinger viser brugerens private systemdata, som de er defineret af systemadministratoren:

Password

Det password, der er defineret af systemadministratoren/brugeren for adgang til AccuScreen og
AccuLink.
Brugeren kan nulstille passwordet efter at være logget på med det password, der er fastsat af administratoren.
Hvis brugeren glemmer passwordet, kan kun systemadministratoren definere et nyt password i felterne Password og Verifikation.

Forsigtig • Vi anbefaler, at systemadministratoren definerer et password, der begynder med et
stort bogstav eller et tal, da AccuScreen's password-felt automatisk starter med stort, når brugeren indtaster et password i AccuScreen..

Se Bruger-passwords ► 32.

Verifikation

I forbindelse med opsætning af brugeren skal systemadministratoren genindtaste passwordet.

Sprog

Dette felt definerer den enkelte brugers sprogindstilling i AccuLink. Klik på drop down-pilen, og vælg
sprog på den liste, der vises.
Brugeren kan ændre sprogindstillingerne under Mine indstillinger.

Systeminformation
Vinduet Systeminformation viser brugerens status i systemet:

Status

Definerer, om brugerens profil i systemet er aktiv eller inaktiv.

Låst

Brugerens login-status, dvs. om brugeren er udelukket fra at logge på AccuLink, fordi der har været
indtastet et forkert password tre gange.

Bemærk • Hvis Admin-brugerkontoen er låst, kan kontoen kun låses op via Recovery Consoleprogrammet. Oplysninger om, hvordan kontoen låses op, fås hos leverandøren.

Brugerkontoen er låst i en periode som angivet på skærmbilledet Bruger- og profilkonfiguration i
feltet Låsetid for AccuLink. Kontoen låses derefter automatisk op.
Se også Oplåsning af en låst AccuScreen-bruger ► 32.

2. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Brugeren står nu på listen Brugere.
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6.1.2

Bruger-passwords
Forsigtig • Vi anbefaler, at systemadministratoren definerer et password, der begynder med et stort bogstav eller et
tal, da AccuScreen's password-felt automatisk starter med stort, når brugeren indtaster et password i AccuScreen.
Det gælder også, når brugeren efterfølgende indtaster et personligt password.

1. Som systemadministrator vælger du skærmbilledet Bruger-management og indtaster brugerens password til
AccuScreen og AccuLink i feltet Password.
2. Gentag brugerens password i feltet Verifikation.
3. Oplys brugeren om det nye password.
4. Brugeren skal derefter klikke på fanen Mine indstillinger og indtaste et password efter eget valg.

6.1.3

Oplåsning af en låst AccuScreen-bruger
Hvis en bruger er blokeret fra at logge ind på AccuScreen efter at have indtastet et forkert password tre gange, låses brugerkontoen på apparatet op, næste gang apparatet forbindes til AccuLink for enten at opdatere apparatets konfiguration eller
sende og modtage data.
Denne procedure kan kun udføres af en bruger, der har tilladelse til at opdatere apparater, og som har tilladelse til at
Nulstille brugere. (Dette konfigureres i Komponenter og tilladelser ► 34).
Sådan låses en brugerkonto op:
1. Sæt AccuScreen i dockingstationen, og kontroller, at dockingstationen er tilsluttet pc'en.
2. Tænd AccuScreen-apparatet.
3. Start AccuLink-softwaren.
4. Klik på ikonet Opdater, og følg anvisningerne i Sådan opdateres data i AccuScreen ► 13.
Dette nulstiller den låste status i AccuScreen.

6.1.4

Oplåsning af en låst AccuLink-bruger
Hvis en bruger er blokeret fra at logge ind på AccuLink efter at have indtastet et forkert password tre gange, låses brugerkontoen i den tid, der er angivet i skærmbilledet Konfiguration af bruger-management i feltet Låsetid.
Alternativt kan en bruger med administratorrettigheder låse brugerkontoen op.
Sådan låses en brugerkonto op:
1. Naviger til Brugere og profiler, og vælg derefter den bruger, du vil låse op.
2. Klik på Lås op på værktøjslinjen.
Brugere kan nu logge ind.

6.1.5

Profilmanagement
1. I skærmbilledet Brugermanagement klikker man på Profiler og kommer til skærmbilledet Profilmanagement.
Førte gang, du starter AccuLink, vil du opdage, at der er sat to standardprofiler op. Du kan ændre de tilladelser, der er knyttet til disse profiler eller tilføje nye profiler efter behov.
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På dette skærmbillede kan du ændre adgangsrettighederne for brugerprofilerne til AccuLink og AccuScreen og tilføje, redigere og slette brugerprofiler.

Forsigtig • Hvis du er systemadministrator, skal du passe på ikke at fjerne systemadministratortilladelser, som er
væsentlige for administratorrollen, da det kan medføre, at du bliver udelukket fra administratorfunktionerne.
Hvis du har deaktiveret dine tilladelser som systemadministrator, må du henvende dig til leverandøren for at få oplyst,
hvordan de kan gendannes.

A. Værktøjslinjen for Profilmanagement ► 33
B. Listen Profiler ► 33
C. Profilinformation ► 34
D. Komponenter og tilladelser ►
34

Værktøjslinjen for Profilmanagement
Profiler
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

Listen Profiler
Listen Profiler viser følgende for de registrerede brugerprofiler:
• Brugerprofilnavnet
•

En generel beskrivelse af profilen

For at kunne redigere disse felter skal du først vælge den relevante profil.
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6.1.5.1

Sådan tilføjes en brugerprofil
1. Klik på Konfiguration - profiler i skærmbilledet Bruger-management. Du kommer nu til skærmen
Profilmanagement.
2. Når du har klikket på Tilføj, kan du tilføje en ny brugerprofil.
Felterne er beskrevet i Felterne i Profilmanagement ► 34.
3. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Brugeren står nu på listen Profiler.

Felterne i Profilmanagement
Profilinformation
Vinduet Profilinformation viser følgende for den valgte profil:

Navn

Brugerprofilens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af profilen

Komponenter og tilladelser
Vinduet Komponenter og tilladelser viser en liste over ansvarsområder, der kan tildeles specifikke brugerprofiler. Når
man tilføjer en profil, åbnes listen, som er inddelt i følgende kategorier:

Navn

Tillad

6.1.6

•

AccuScreen-management

•

Apparat-management

•

Patienter og tests

•

Regioner og hospitaler

•

Systemkonfiguration

•

Bruger og profiler

Klik på de relevante afkrydsningsbokse for at tildele eller fratage den valgte
brugerprofil adgangsrettigheder.

Sådan slettes en brugerprofil
Du kan slette alle brugerprofiler undtagen profilen Administrator.

6.2

Regions-, hospitals- og lokationsmanagement
Når du klikker på fanen Regioner og hospitaler, vises skærmbilledet Regions-management, som indeholder en liste over
de registrerede regioner og deres data.
AccuLink understøtter følgende struktur:
• Regioner
•
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•

6.2.1

Lokationer

Regions-management
A. Værktøjslinjen for Regionsmanagement ► 35
B. Listen Regioner ► 35
C. Regionsinformation ► 36

Fra dette skærmbillede kan du tilføje, redigere og slette regioner.
Det er også her, du kan vælge de skærmbilleder, hvor hospitaler og lokationer kan tilføjes og konfigureres.

Værktøjslinjen for Regions-management
Regioner
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

•

Konfigurer hospitaler
Klik for at tilføje, redigere eller slette hospitaler, der er tilknyttet en region. Se Hospitals-management
► 36.

•

Konfigurer lokationer
Klik for at tilføje, redigere eller slette lokationer, der er tilknyttet en region. Se Lokations-management
► 38.

Listen Regioner
Listen Regioner viser de registrerede regioner og deres
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•

Navn

•

Beskrivelse

•

Code (Kode)

For at kunne redigere indholdet i disse felter skal du vælge det relevante felt og klikke på Rediger.

Regionsinformation
Vinduet Regionsoplysninger viser følgende hoveddata for regionen:
• Navn

6.2.2

•

Beskrivelse

•

Code (Kode)

Sådan tilføjes en region
1. Hvis du vil tilføje en ny region, skal du klikke på Tilføj i skærmbilledet Regions-management.
Felterne er beskrevet i Felter i Region-management ► 36.
2. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Regionen står nu på listen Regioner.

Felter i Region-management
Listen Regioner
Disse felter kan ikke redigeres. Klik på en region, som du vil redigere eller slette.

Navn

Regionens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af regionen

Code (Kode)

Regionens kode

Regionsinformation

6.2.3

Navn

Regionens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af regionen

Code (Kode)

Regionens kode

Hospitals-management
Fra skærmbilledet Regioner og hospitaler kan du vælge Hospitaler og få vist en liste over de registrerede hospitaler og
deres data.
1. Fra skærmbilledet Regions-management kommer du til skærmbilledet Hospitals-management ved
at klikke på Konfigurer hospitaler.
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A. Værktøjslinjen for Hospitalsmanagement ► 37
B. Listen Hospitaler ► 37
C. Oplysninger om hospital ► 37

Værktøjslinjen for Hospitals-management
Hospital
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

Listen Hospitaler
Listen Hospitaler viser følgende for registrerede hospitaler:
• Navn
•

Beskrivelse

•

Code (Kode)

For at kunne redigere indholdet i disse felter skal du vælge det relevante felt og klikke på Rediger.

Oplysninger om hospital
Vinduet Hospitalsoplysninger viser følgende for den valgte profil:
• Navn
•

Beskrivelse

•

Kode, for eksempel til identificering af den region, som hospitalet er tilknyttet

•

Region

•

Lokationstyper
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6.2.3.1

Sådan tilføjes et hospital
Hvis din konfiguration indeholder Lokationstyper, skal du oprette dem, før du kan vælge dem for dine hospitaler. Se Sådan
tilføjes en lokation ► 39.
1. Klik på Konfiguration - hospitaler i skærmbilledet Regions-management. Du kommer nu til skærmbilledet Hospitals-management.
2. Klik på Tilføj for at tilføje et nyt hospital.
Felterne er beskrevet i Felter i Hospitals-management ► 38.
3. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Hospitalet står nu på listen Hospitaler.

Felter i Hospitals-management
Listen Lokationer

Navn

Hospitalets navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af hospitalet

Code (Kode)

Hospitalets kode

Oplysninger om hospital

6.2.4

Navn

Hospitalets navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af hospitalet

Code (Kode)

Hospitalets kode, for eksempel til identificering af den region, som hospitalet er tilknyttet

Region

Den region, som hospitalet er tilknyttet

Lokationstyper

Rulleliste over typer. Disse typer skal defineres på forhånd i skærmbilledet Lokations-management.

Lokations-management
Fra skærmbilledet Regioner og hospitaler kan du vælge Lokationer og få vist en liste over de registrerede lokationer og
deres data.
1. Gå til skærmbilledet Lokations-management ved at klikke på Konfigurer lokationer i skærmbilledet
Regions-management.
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A. Værktøjslinjen for Lokationsmanagement
B. Listen Lokationer
C. Lokationsdetaljer

En liste over lokationer vises i venstre side af skærmbilledet, og oplysninger om den valgte lokation kan redigeres i højre
side.

6.2.4.1

Sådan tilføjes en lokation
1. Klik på Konfiguration - lokationer i skærmbilledet Regions-management. Du kommer nu til skærmbilledet Lokations-management.
2. Klik på Tilføj for at tilføje en ny lokation. (Se Tilføjelse af data ► 12.)
Udfyld felterne som beskrevet nedenfor.
Lokationsdetaljer

Navn

Lokationens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af lokationen

Code (Kode)

Lokationens kode, for eksempel til identificering af det hospital, lokationen er tilknyttet

3. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Lokationen står nu på listen Lokationer.

6.3

Apparat-management
Når du klikker på fanen Apparat-management, vises skærmbilledet Apparat-management med en liste over de registrerede apparater, deres serienumre, hvornår de sidst har været tilsluttet AccuLink samt deres individuelle data.
På dette skærmbillede kan du tilføje, redigere og slette apparater.
Det er også her, du kan vælge skærmbilleder til konfigurering af testfunktioner og starte en guide til at downloade ny
firmware til apparaterne.

Otometrics - MADSEN AccuLink

39

6 Sådan konfigureres AccuLink og AccuScreen

Når du har sat et eller flere apparater op eller ændret deres konfiguration, skal de pågældende apparater opdateres. Se
Sådan opdateres data i AccuScreen ► 13.

6.3.1

Apparat-management
A. Værktøjslinjen for Apparatmanagement ► 40
B. Listen Apparater ► 41
C. Individuelle indstillinger ► 41
D. Almindelig konfiguration ►
41
E. Systeminformation ► 41

Værktøjslinjen for Apparat-management
Apparat
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

Konfiguration
•

ABR
Se Sådan konfigureres ABR ► 43

•

DPOAE
Se Sådan konfigureres DPOAE ► 45
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Konfiguration
•

Firmware
Se Sådan konfigureres firmware ► 47

Listen Apparater
Listen Apparater viser følgende for apparatet:
• Navn
•

Serienummer

•

Sidst set; datoen for sidste tilslutning til AccuLink

Individuelle indstillinger
Vinduet Individuelle indstillinger viser følgende hoveddata for apparatet:
• Navn
•

Serienummer

•

Code (Kode)

•

Region

•

Sprogindstilling

Almindelig konfiguration
Vinduet Almindelig konfiguration viser apparatets indstillinger for:
• Timeout for display
•

Timeout for strøm

•

Kalibrering/Pause

•

Testresultatbetingelser

•

Sletning af data

•

Autostart ABR

•

Tilpasning af TEOAE Probefitassistent

Systeminformation
Vinduet Systeminformation viser følgende data for apparatet:
• Sidst set af AccuLink

6.3.2

•

Firmware sidst opdateret

•

Hardwareversion

•

Firmware-version

Sådan tilføjes et apparat
1. Klik på Tilføj i skærmbilledet Apparat-management for at tilføje et nyt apparat.
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2. Indtast de konfigurationsindstillinger, der skal gælde for det nye apparat. Fanen Konfiguration er som
standard aktiveret. Felterne er beskrevet i Fanen Konfiguration ► 42.
3. Klik på fanen Brugeranvisning, og vælg de brugere, der skal kunne bruge det nye apparat. Felterne
er beskrevet i Fanen Brugeranvisning ► 43.
4. Klik på fanen Hospitaler, og vælg de hospitaler, der skal kopieres til det nye apparat. Felterne er
beskrevet i Fanen Hospitaler ► 43.
5. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Apparatet står nu på listen Apparater.

6.3.2.1

Fanen Konfiguration
Felter i Apparat-management
Individuel indstilling

Navn

Apparatets navn

Serienummer

Apparatets serienummer

Code (Kode)

Apparatets kode

Region

Den region, som apparatet er tilsluttet

Sprog

Apparatets sprogindstilling

Almindelig konfiguration

Timeout for display

Energispareindstillingen definerer, hvornår displayet skal slukkes automatisk efter en periode
uden brug.

Timeout for strøm

Energispareindstillingen definerer, hvornår apparatet skal slukkes automatisk efter en periode uden brug.

Kalibrering/Pause

Denne indstilling definerer maks. tid for impedanskontrol eller for en brugergenereret pause
for en ABR-test. Hvis der ikke er opnået et acceptabelt impedansniveau før dette tidspunkt,
eller hvis brugeren sætter ABR-testen på pause i mere end det angivne tidsrum, afsluttes
testen med resultatet Ufuldstændig.

Testresultatbetingelser

Bestemmer hvilke betingelser, der anvendes for testresultaterne. Du kan vælge mellem
Pass/Refer eller TR/ITR (Tydelig respons/Ingen tydelig respons).

Sletning af data

Definerer, hvilke data, der slettes på enheden:
Manuelt
Efter gennemført download
Automatisk sletning af tidligere patienter, når hukommelsen er fuld (der vises en advarsel,
før dataene slettes)
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Almindelig konfiguration

Autostart ABR

Her fastsættes det, hvorvidt ABR-testen skal starte automatisk, når impedanstesten er udført,
hvis impedansniveauet er acceptabelt. Hvis Ingen autostart er valgt, skal brugeren trykke på
Start efter impedanskontrollen for at starte testen. Hvis Autostart ved grøn eller Auto Start
ved grøn eller gul er valgt, starter testen automatisk, hvis det pågældende impedansniveau
måles.

Tilpasning af TEOAE Pro- Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, vises probefitindikatoren under TEOAE-test.

befitassistent

Systeminformation

6.3.2.2

Sidst set

Viser datoen for sidste tilslutning til AccuLink.

Sidst opdateret

Viser, hvornår det valgte apparat sidst er opdateret.

Hardwareversion

Viser det aktuelle apparats hardwareversion.

Firmware-version

Viser det valgte apparats aktuelle firmwareversion.

Fanen Brugeranvisning
Brugeranvisning

6.3.2.3

Loginnavn

Viser en liste over de brugere, der er oprettet i AccuLink.

Kopier til apparat

Marker afkrydsningsboksen ud for den bruger, du vil give tilladelse til at bruge den valgte
AccuScreen.

Fanen Hospitaler
Hospitaler

6.3.3

Hospital

Viser en liste over de hospitaler, der er oprettet i AccuLink.

Kopier til apparat

Markér afkrydsningsfeltet ud for det hospital, du vil kopiere til den valgte AccuScreen.

Sådan konfigureres ABR
På skærmbilledet Apparat-management kan du vælge ABR-konfiguration, hvor du kan oprette og vælge en ABR-protokol
i stedet for den, der som standard er installeret i AccuScreen.
På dette skærmbillede kan du tilføje, redigere og slette ABR-protokoller.
1. Klik på Konfigurer ABR i skærmbilledet Apparat-management for at komme til skærmbilledet
ABR-konfiguration.
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A. Værktøjslinjen for ABR-konfiguration ► 44
B. Listen ABR-protokoller ► 44
C. Generel information ► 44
D. ABR konfiguration ► 44

Værktøjslinjen for ABR-konfiguration
Test konfiguration
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

Listen ABR-protokoller
Listen ABR-protokoller viser følgende for de tilgængelige protokoller:
• Navn
•

Beskrivelse

Generel information
Vinduet Generel information viser følgende hoveddata for protokollen:
• Navn
•

Beskrivelse

•

Kategori, som viser, om testprotokollen tillader udvidet screening eller standardscreening.

ABR konfiguration
Vinduet ABR-konfiguration viser følgende indstilling for protokollen:
• ABR dB-niveau.
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6.3.4

Sådan tilføjes en ABR-protokolopsætning
1. Klik på Tilføj i skærmbilledet ABR-konfiguration for at tilføje en ny ABR-protokolopsætning.
Felterne er beskrevet i Felterne i ABR-konfiguration ► 45.
2. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. ABR-protokollen står nu på listen ABR-protokoller.

Felterne i ABR-konfiguration
Listen ABR-protokoller

Navn

Protokolopsætningens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af ABR-protokollen

Generel information

Navn

Protokolopsætningens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af protokollen

Kategori

Definer ved hjælp af rullelisten, om testprotokollen tillader udvidet screening eller standardscreening. Dette felt anvendes til at give brugerprofiler tilladelse til at bruge den specifikke testkategori. Se Komponenter og tilladelser ► 34.

ABR konfiguration

ABR-niveau

6.3.5

En rulleliste, hvor man kan vælge dB-niveau for udførelse af testen.

Sådan konfigureres DPOAE
Fra skærmbilledet Apparat-management kan du vælge DPOAE-konfiguration, hvor du kan oprette og vælge en DPOAEprotokol i stedet for den, der som standard er installeret i AccuScreen.
På dette skærmbillede kan du tilføje, redigere og slette DPOAE-protokoller.
1. Klik på Konfigurer DPOAE i skærmbilledet Apparat-management for at komme til skærmbilledet
DPOAE-konfiguration.
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A. Værktøjslinjen for DPOAE-konfiguration ► 46
B. Listen DPOAE-protokoller ►
46
C. Generel information ► 46
D. DPOAE konfiguration ► 46

Værktøjslinjen for DPOAE-konfiguration
Test konfiguration
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

Listen DPOAE-protokoller
Listen DPOAE-protokoller viser følgende for de tilgængelige protokoller:
• Navn
•

Beskrivelse

Generel information
Vinduet Generel information viser følgende hoveddata for protokollen:
• Navn
•

Beskrivelse

•

Kategori, som viser, om testprotokollen tillader udvidet screening eller standardscreening.

DPOAE konfiguration
Vinduet DPOAE-konfiguration viser protokollens indstillinger for de frekvenser, som testen benytter.
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6.3.6

Sådan tilføjes en DPOAE-protokolopsætning
1. Hvis du vil tilføje en ny DPOAE-protokolopsætning, skal du klikke på Tilføj i skærmbilledet DPOAEkonfiguration.
Felterne er beskrevet i Felterne i DPOAE-konfiguration ► 47.
2. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. DPOAE-testen står nu på listen DPOAE-protokoller.

Felterne i DPOAE-konfiguration
Listen DPOAE-protokoller

Navn

Protokolopsætningens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af DPOAE-protokollen

Generel information

Navn

Protokolopsætningens navn

Beskrivelse

En generel beskrivelse af protokollen

Kategori

Definer ved hjælp af rullelisten, om testprotokollen tillader udvidet screening eller standardscreening. Dette felt anvendes til at give brugerprofiler tilladelse til at bruge den specifikke
testkategori.. Se Komponenter og tilladelser ► 34.

DPOAE konfiguration

6.3.7

DPOAE-forudindstilling

En rulleliste, hvor man kan vælge dB-niveau for udførelse af testen.

Beskrivelse af forudindstilling

Viser den valgte DPOAE-protokols navn.

Sådan konfigureres firmware
For at kunne konfigurere firmwaren i en AccuScreen skal du først downloade den sidste nye version af firmwaren.
1. Start firmware-guiden ved at klikke på ikonet Firmware i skærmbilledet Apparat-management.

2. Find den mappe, der indeholder den sidste nye version af firmwaren.
3. Klik på Næste, og følg vejledningen på skærmen.
Når du har downloadet den sidste nye firmware, skal du opdatere AccuScreen-apparatet/-apparaterne. Se Sådan opdateres
data i AccuScreen ► 13.
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6.4

Systemkonfiguration
Når du har sat den systemkonfiguration op, der skal sendes til et eller flere apparater, eller ændret den, skal du opdatere
de pågældende apparater. Se Sådan opdateres data i AccuScreen ► 13.

Værktøjslinjen for Systemkonfiguration
Konfiguration
•

Risikofaktorer
Klik for at oprette, redigere eller slette forudindstillede risikofaktorer, der skal downloades til
AccuScreen. Se Sådan konfigureres listen Risikofaktorer ► 49.

•

Kommentarer
Klik for at oprette, redigere eller slette forudindstillede risikofaktorer, der skal downloades til
AccuScreen. Se Sådan konfigureres listen Kommentarer ► 51.

•

Feltopsætning
Klik for at definere obligatoriske felter for indtastning af patientdata, der skal bruges i AccuLink og downloades til AccuScreen. Se Sådan konfigureres datafelternes opsætning ► 52.

•

Konfiguration af regioner og hospitaler
Klik for at aktivere eller deaktivere management-funktionaliteterne Regioner og hospitaler i AccuLink
og AccuScreen. Se Regions-, hospitals- og lokationsmanagement ► 34.

•

Dataoverførsel
Klik for at indtaste og konfigurere oplysninger i forbindelse med dataoverførsel. Se Sådan konfigureres
dataoverførslens opsætning ► 54.

6.4.1

Sprogkonfiguration
I denne sektion af hovedskærmbilledet Systemkonfiguration kan du definere basissproget for AccuLink, som er det sprog,
der for eksempel vises først i skærmbilledet Risikofaktor-management.

6.4.2

Databekræftelse
I denne sektion af hovedskærmbilledet Systemkonfiguration kan du definere, hvorvidt du ønsker at modtage en meddelelse, hvis data er blevet gemt eller slettet. Du kan også vælge at modtage en advarsel, hvis du ændrer data.
Vælg Ja eller Nej i rullelisterne for de forskellige felter:
• Bekræftelse af lagring

6.4.3

•

Bekræftelse af sletning

•

Advarsel om dataændring

Rapportkonfiguration
Hospitalslogo
I denne del af hovedskærmbilledet Systemkonfiguration kan du tilføje dit logo til rapportens layout ved hjælp af en grafikfil (.bmp) efter eget valg.
For at gøre det:
1. Opret en .bmp-fil med en pixelstørrelse på maks. 647 x 416.
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2. Klik på Gennemse... for at finde filen.
3. Importer filen ved at klikke på Åbn.
Logoet vil nu blive vist på dine rapporter.

Sådan bruges standardlogoet
Hvis du vil bruge Otometrics-logoet, som følger med systemet, skal du klikke på knappen Gendan standardlogo.

6.4.4

Sådan konfigureres listen Risikofaktorer
På skærmbilledet Risikofaktor-management kan du oprette, redigere og slette de risikofaktorer, der skal kunne vises og
vælges i listerne Risikofaktorer i Patientdetaljer. Det er også her, du kan aktivere og deaktivere de risikofaktorer, der skal
downloades til AccuScreen-apparaterne.
Du kan synkronisere standardrisikofaktorer med eksempelvis eSP eller HiTrack. Bemærk, at risikofaktorer, der ikke fremgår
af listen fra sporingssystemet, deaktiveres under synkronisering og ikke kan knyttes til nye patienter.
1. Klik på Risikofaktorer i skærmbilledet Systemkonfiguration for at komme til skærmbilledet Risikofaktor-management.
A. Værktøjslinjen for Risikofaktormanagement ► 49
B. Listen Foruddefinerede risikofaktorer ► 50
C. Detaljer for risikofaktor ► 50
D. Oversættelser ► 50

Værktøjslinjen for Risikofaktor-management
Kommentarer
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.
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Kommentarer

Slet

•

Se Sletning af data ► 12.

Listen Foruddefinerede risikofaktorer
Listen Foruddefinerede risikofaktorer viser tidligere importerede eller oprettede risikofaktorer.

Detaljer for risikofaktor
Vinduet Risikofaktoroplysninger viser den valgte risikofaktor.

Oversættelser
Vinduet Oversættelser giver dig mulighed for at vælge målsprog for oversættelsen og indtaste oversættelsen af risikofaktorteksten til målsproget.

6.4.4.1

Sådan tilføjes en risikofaktor
1. Klik på Risikofaktorer i skærmbilledet Systemkonfiguration. Du kommer nu til skærmbilledet Risikofaktor-management.
2. Klik på Tilføj for at tilføje en ny risikofaktor.
Felterne er beskrevet i Felterne i Risikofaktor-management ► 50.
3. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Risikofaktoren står nu på listen Risikofaktorer.

Felterne i Risikofaktor-management
Listen Foruddefinerede risikofaktorer

Risikofaktor

Navnet på risikofaktoren, som det er defineret i feltet Navn i sektionen Risikofaktordetaljer.

Detaljer for risikofaktor

Navn

Indtast et kort, beskrivende navn.

Beskrivelse

Indtast en længere beskrivelse af risikofaktoren.

Aktiv

Angiv, om denne risikofaktor skal være aktiveret eller deaktiveret for valg i listen Patientredigering >
Risici og for download til de valgte AccuScreen-apparater.
• Ja: Denne risikofaktor er aktiveret.
•
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Nej: Denne risikofaktor er deaktiveret.
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Oversættelse

6.4.5

Sprog

Rulleliste for valg af målsproget for oversættelse

Navn

Felt til indtastning af en oversættelse af den valgte risikofaktor

Sådan konfigureres listen Kommentarer
På skærmbilledet Management af foruddefineret kommentar kan du oprette, redigere og slette de kommentarer, der
skal kunne vises og vælges i listerne Patientredigering > Kommentarer. Det er også her, du kan aktivere og deaktivere de
risikofaktorer, der skal downloades til AccuScreen-apparaterne.
1. Klik på Kommentarer i skærmbilledet Systemkonfiguration for at komme til skærmbilledet
Management af foruddefineret kommentar.
A. Værktøjslinjen for Management
af foruddefineret kommentar ►
51
B. Listen Foruddefinerede Kommentarer ► 51
C. Foruddefineret kommentar ►
52
D. Oversættelse ► 52

Værktøjslinjen for Management af foruddefineret kommentar
Kommentarer
•

Tilføj
Se Tilføjelse af data ► 12.

•

Rediger
Se Sådan redigeres data ► 12.

•

Slet
Se Sletning af data ► 12.

Listen Foruddefinerede Kommentarer
Listen Foruddefinerede kommentarer viser tidligere oprettede kommentarer.
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Foruddefineret kommentar
Vinduet Foruddefineret kommentar viser den valgte kommentar.

Oversættelse
Vinduet Oversættelse giver dig mulighed for at vælge målsproget for oversættelsen og indtaste oversættelsen af kommentarteksten til målsproget.

6.4.5.1

Sådan tilføjes en kommentar
1. Klik på Kommentarer i skærmbilledet Systemkonfiguration. Nu åbnes skærmbilledet Management af
foruddefineret kommentar.
2. Klik på Tilføj for at tilføje en ny kommentar.
Felterne er beskrevet i Felter i Management af foruddefineret kommentar ► 52.
3. Klik på Gem for at gemme dine ændringer. Kommentaren står nu på listen Foruddefinerede kommentarer.

Felter i Management af foruddefineret kommentar
Listen Foruddefinerede Kommentarer

Kommentar

Kommentarbeskrivelsen

Foruddefineret kommentar

Kommentar

Felt til indtastning og visning af kommentaren

Aktiv

Definer, om kommentaren er aktiveret eller deaktiveret for valg i listen Patientredigering >
Patientkommentarer og for download til de valgte AccuScreen-apparater.
• Ja: Denne kommentar er aktiveret.
•

Nej: Denne kommentar er deaktiveret.

Oversættelse

Sprog

Rulleliste for valg af målsproget for oversættelse

Oversættelse

Felt til indtastning af en oversættelse af den valgte kommentar

6.4.6

Sådan konfigureres datafelternes opsætning

6.4.6.1

Skærmbilledet Hovedpatientkonfiguration
Konfiguration af CPR-nummer
Klik på rullelisten, og vælg den konfiguration af CPR-nummer, der opfylder dine systemkrav. Når et CPR-nummer indtastes i
skærmbilledet Patientredigering eller i AccuScreen, skal denne regel overholdes.
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6.4.6.2

Apparatets patientlistesortering
I denne sektion definerer du, hvordan patientlisterne skal sorteres.
Vælg 1. og 2. prioritet for definering af de kriterier, som sorteringen baseres på. Se eksemplet nedenfor.

6.4.6.3

Obligatoriske gruppeniveauer
I denne sektion kan du definere, hvilke felter der indstilles som obligatoriske i AccuScreen og AccuLink. Et obligatorisk felt
er et felt, der altid skal udfyldes.
I bunden af listen er der en række felter med teksten "Tilgængeligt felt", som du kan bruge, hvis du har brug for at oprette
flere gruppeniveauer. Slet teksten i feltet, og udskift den med en tekst, du selv vælger.
Når du bruger systemet, skal du, hvis du opretter en patientjournal, udfylde alle obligatoriske felter for at kunne gemme
den nye patientjournal.
Obligatoriske felter i skærmbilledet Patienter og tests > Patientredigering er lysegule, og der er en rød
pil foran.
Obligatoriske gruppeniveauer

Feltnavn

En liste over feltnavnene vises i skærmbilledet Patienter og test > Patientredigering.
En række felter med teksten Tilgængeligt felt i bunden af listen giver dig mulighed for at tilføje tilpassede felter.
Omdøb felterne ved at placere markøren i feltet og skifte navnet.

Aktiv

Klik for at indstille feltet som værende obligatorisk i AccuScreen.

Obligatoriske
grupper

Klik for at definere som værende obligatorisk som prioritet 1, prioritet 2 eller prioritet 3.
Det betyder for eksempel, at hvis screeneren ikke kan indsætte en værdi for patienten i et prioritet 1felt, skal felter, der er indstillet som prioritet 2, udfyldes.

Hvis en patients data fra AccuScreen har obligatoriske felter, der ikke er udfyldt, kan du få disse data vist i skærmbilledet
Patienter og test > Patientredigering i AccuLink. Hvis man vil redigere disse data, skal man udfylde de obligatoriske felter i
AccuLink.

6.4.7

Konfiguration af brugere og profiler
I skærmbilledet Bruger- og profilkonfiguration kan du konfigurere brugersikkerhedsindstillingerne.
•

Klik på fanen Systemkonfiguration, og klik derefter på Bruger- og profilkonfiguration.
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Konfiguration af bruger-management

6.4.8

Låsetid for AccuLink

Låsning af AccuLink efter mislykket log-in
Indtast det antal minutter, AccuLink skal være låst, efter der er blevet indtastet et forkert password tre gange.

Sikkerhedsbestemmelse for
password

Indstilling af en password-bestemmelse
Du kan indstille systemet til at kræve et mindsteniveau af kompleksitet for brugernes
passwords.
Vælg Ingen, Simpel eller Kompleks. Under feltet vises en beskrivelse af den valgte
bestemmelse.

Sådan konfigureres dataoverførslens opsætning
Dataoverførslen skal konfigureres, inden det er muligt at importere eller eksportere data i AccuLink.
1. Vælg Systemkonfiguration, og klik på ikonet Dataoverførsel.

2. Udfyld felterne, og klik på Gem for at gemme dine ændringer.

6.4.8.1

Konfiguration af eSP-felter
eSP-konfiguration

Fjernadresse i eSP

Indtast webadressen på det eSP-system, hvor du importerer din systemkonfiguration fra og
eksporterer patientdataene til.

Region

Indtast regionskoden for dit hospital.

eSP-brugerkonfiguration

Standardbrugerprofil

Vælg den AccuLink-brugerprofil, som du vil benytte på alle nye brugere, som importeres fra
eSP.

Standard-password

Dette password anvendes til alle nye brugere, som downloades fra eSP.
Indtast om nødvendigt et nyt password. Standard-password er Test.
Systemadministratoren kan tildele personlige passwords i Bruger og profiler. Den enkelte
nye bruger skal herefter ændre passwordet i Mine indstillinger.

Systemsikkerhed

Backup-mappe

Indtast navnet på den mappe, hvor du ønsker at gemme database-backup-filen fra AccuLink.
Hvis du gemmer til et netværksdrev, bedes du bruge UNC-navnet som i \Netværk\Servernavn\Mappenavn.
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6.4.8.2

Konfiguration af HiTrack-felter
Konfiguration af valglisteimport

Standardregion

Vælg den region, som bliver knyttet til hospitalerne fra HiTrack-listerne. Hvis der ikke vælges en region, opretter AccuLink automatisk en standardregion, når en valgliste over hospitaler importeres.

Standardbrugerprofil

Vælg den AccuLink-brugerprofil, som bliver knyttet til nye brugere fra HiTrack-listerne.

Standardbruger-password

Dette password gælder for alle nye brugere, der er downloadet fra HiTrack.
Indtast om nødvendigt et nyt password. Standard-password er Test.
Systemadministratoren kan tildele personlige passwords i Bruger og profiler. Den enkelte
nye bruger skal herefter ændre passwordet i Mine indstillinger.

Standardimportmappe

Indtast den mappe, du ønsker at importere listerne fra HiTrack fra.

HiTrack-eksportkonfiguration

Standardeksportdata

Vælg de data, som skal tilbydes som data til eksport i HiTrack-eksportguiden.
"Alle patienter" eksporterer alle patient- og testdata fra AccuLink.
"Ændrede patienter" eksporterer alle patient- og testdata fra AccuLink, som er blevet
ændret siden sidste HiTrack-eksport.
"Valgte patienter" eksporterer de patientjournaler, der er valgt i patient-testbrowseren sammen med alle deres tests.

Eksportmappe

6.4.8.3

Indtast den mappe, du vil eksportere dataene fra AccuLink til, således at de kan importeres
til HiTrack.

Konfiguration af Oz7-felter
Oz7-konfiguration

Standardeksportdata

Vælg de data, som skal tilbydes som data til eksport i Oz7-eksportguiden.
"Alle patienter" eksporterer alle patient- og testdata fra AccuLink.
"Ændrede patienter" eksporterer alle patient- og testdata fra AccuLink, som er blevet ændret
siden den sidste Oz7-eksport.
"Valgte patienter" eksporterer de patientjournaler, der er valgt i patient-testbrowseren sammen med alle deres tests.

Eksportmappe
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Indtast den mappe, som du vil eksportere dataene fra AccuLink til, således at de kan importeres i Oz7.
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6.4.8.4

Konfiguration af XML-felter
XML-importkonfiguration

Standardbrugerprofil

Indtast standardbrugerprofilen. Profilen anvendes på alle nye brugere, der er downloadet
fra en XML-fil.

Standardbruger-password

Dette password anvendes på alle nye brugere, som er downloadet fra en XML-fil.
Indtast om nødvendigt et nyt password. Standard-password er Test.
Systemadministratoren kan tildele personlige passwords i Bruger og profiler. Den enkelte
nye bruger skal herefter ændre passwordet i Mine indstillinger.

Importmappe

Indtast den mappe, hvor XML-datafilerne skal importeres fra.

XML-eksportkonfiguration

Standardeksportdata

Vælg de data, som skal tilbydes som data til eksport i XML-eksportguiden.
"Alle patienter" eksporterer alle patient- og testdata fra AccuLink.
"Ændrede patienter" eksporterer alle patient- og testdata fra AccuLink, som er blevet
ændret siden den sidste XML-eksport.
"Valgte patienter" eksporterer de patientjournaler, der er valgt i patient-testbrowseren sammen med alle deres tests.

Eksportmappe

6.4.8.5

Indtast den mappe, som du vil eksportere dataene fra AccuLink til, således at de kan importeres i XML.

pathTrack-konnektorfelter
pathTrack-konfiguration

6.5

pathTrack-serveradresse

Indtast adressen på den server, du vil eksportere PathTrack-data til.

Afsender-ID

ID'et på det hospital, der angives af sporingscentret.

Mine indstillinger
Hvis systemadministratoren har tildelt en bruger et password i sektionen Private brugerindstillinger i skærmbilledet
Bruger-management, skal brugeren vælge Mine indstillinger og vælge et personligt password.
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Felter i Mine indstillinger

Password

Brugeren skal ændre det password, der defineres af systemadministratoren/brugeren til adgang til
AccuScreen og AccuLink.
Hvis brugeren glemmer sit password, kan kun systemadministratoren definere et nyt password i felterne
Password og Verifikation i sektionen Private brugerindstillinger i skærmbilledet Bruger-management.

Forsigtig • Vi anbefaler, at brugeren definerer et password, der begynder med et stort bogstav eller
et tal, da passwordfeltet i AccuScreen automatisk begynder med stort, når en bruger indtaster et
password i AccuScreen.

Se Bruger-passwords ► 32.

Verifikation

Verificering af det password, der er defineret af brugeren for adgang til AccuScreen og AccuLink

AccuLink
sprog

Dette felt definerer den enkelte brugers sprogindstilling i AccuLink. Klik på drop down-pilen, og vælg
sprog på den liste, der vises.
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App. 1

Sikkerhedsoplysninger

App. 1

Sikkerhedsoplysninger

Denne manual indeholder information og advarsler, der skal følges for at sikre, at AccuScreen fungerer korrekt. Desuden
skal de lokale myndigheders relevante regler og bestemmelser altid overholdes.

App. 1.1

Sikkerhedssymboler
Overholder direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og RoHS-direktivet (2011/65/EF).

App. 1.2

Advarselsmeddelelser - AccuLink
Advarsel • Følgende tilstande eller fremgangsmåder kan medføre personskade eller fare for patienten og/eller brugeren:

•

Bemærkning 1:
For at opfylde kravene i EN 60601-1-1 skal computer og printer anbringes uden for patientens rækkevidde, dvs. ikke
tættere på patienten end ca. 1,5 meter/5 fod.

App. 1.3

Producent
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danmark
+45 45 75 55 55
www.otometrics.com

App. 1.3.1

Producentens ansvar
Producenten er kun ansvarlig for påvirkninger af udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, hvis:
•

Alle former for montering, udbygning, efterjustering, modifikation eller reparation udføres af udstyrets producent eller
teknikere, der er autoriseret af producenten.

•

Den elinstallation, som udstyret tilsluttes, opfylder EN/IEC-kravene.

•

Udstyret anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar for driftssikkerhed, pålidelighed og ydelse i forbindelse med apparatet, hvis det er
blevet efterset eller repareret af en tredjepart.
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