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qubeCLOUD 
Som qubeSERIE-kunde mottar du dine personlige innloggingsopplysninger til qubeCloud på e-post under 
konfigurasjonen av qube-systemet. 

Først opprettes organisasjonens superbruker (hovedadministrator). Vedkommende kan så legge til 
ytterligere brukere ved behov. 

Når du bruker qubeCloud, kan du opprette forskjellige scenarioer på nettet og overføre disse til 
kontrolleren etter frigivelse, slik at registrerte brukere som har de tilsvarende tillatelsene får tilgang til 
disse. 

Prøvescenarioer kan beskyttes slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. 

Når du har logget inn, kan du velge mellom følgende alternativer avhengig av tillatelser. 

• Min organisasjon 
• scenarioer 
 

Min organisasjon 
Under punktet «Min organisasjon» kan administratorer redigere all informasjon om organisasjonen. 
Administratorene kan legge til nye brukere i fanen Brukere. 

Illustrasjon 1: Opprette ny bruker 

Gå til fanen «Bruker» under menyelementet «Min organisasjon» for å legge til en ny bruker. 

Du starter prosessen ved å klikke på «Opprette ny bruker». 

Skriv inn den nødvendige informasjonen i feltene. 

Som superbruker må du så angi hvilke roller og rettigheter (tillatelser) den nye brukeren skal ha 
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llustrasjon 2: Angi roller for brukeren 

Redigere organisasjon 

Når «Rediger organisasjon» frigis, får brukeren administratorrettigheter og kan legge til nye brukere og 
forvalte tilsvarende roller og rettigheter (tillatelser). 

REDIGERE SCENARIOER 

Når «Rediger scenarioer» frigis, kan brukere legge til og redigere nye mapper og scenarioer for 
organisasjonen. 

Når «Rediger organisasjon» frigis, får brukeren administratorrettigheter og kan legge til nye brukere og 
forvalte tilsvarende roller og rettigheter (tillatelser). 

FRIGI SCENARIOER: 

Brukere kan frigi scenarioer for kontrolleren med tillatelsen «Frigi scenarioer». Frigitte scenarioer vises på 
qubeController etter innlogging eller fullført oppdatering. (Unntak gjelder for scenarioer med deklarasjon 
Test!) 

KONTROLLØR 

I rollen «Kontrollør» vises også frigitte scenarioer med deklarasjonen Test. Vær oppmerksom på at brukeren 
må logge av etter test eller opplæring med testscenarioer! Hvis brukere ikke logges ut, er testscenarioene 
også tilgjengelige for uvedkommende. 

SKILLQUBE har ikke ansvar for testscenarioer som offentliggjøres som følge av feilaktig bruksatferd! 

DELE SCENARIOER 

Når «Del scenarioer» frigis, er det mulig å dele opprettede scenarioer med andre organisasjoner. 

ENHETER 

Brukeren kan aktivere eller deaktivere kontrolleren med tillatelsen «Enhetsadministrator». Det betyr at 
vedkommende kan bestemme om kontrolleren kan kobles til en monitor eller ikke. 
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SCENARIOER 
Når du har valgt scenarioer, vises de i oversikten med de tilgjengelige mappene som ble opprettet av 
deg, samt i den allerede tilgjengelige innboksmappen. 

Du kan opprette nye mapper ved å klikke på «Opprett mappe». Du blir bedt om å angi et navn. Navnet 
kan til enhver tid endres 

 

Illustrasjon 3: Opprette mappe 

Når du har opprettet en mappe, kan du angi om mappen skal være en testmappe. Denne vises bare på 
qubeController når brukeren har rollen «Kontrollør». 

Du kan velge scenarioer i mappen via «Del» og dele disse med ønsket organisasjon. Hvis du velger 
«Slett mappe», slettes mappen. Generelt er det bare mulig å slette tomme mapper. Du må først slette 
scenarioene i mappen eller flytte dem til andre mapper. 
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Opprettede scenarioer vises i en tilsvarende liste. Følgende alternativer blir tilgjengelige ved å klikke på 
de tilsvarende symbolene: 

 

Illustrasjon 4: Scenarioer kan bare vises. 

 

 

Illustrasjon 5: Redigere scenarioet. 

 

 

Illustrasjon 6: Scenarioer frigis og kan lastes inn på kontrolleren. 

 

 

Illustrasjon 7: Flytting av et scenario til en ny mappe. 

 

 

Illustrasjon 8: Det eksisterende scenarioet kopieres. 

 

 

Illustrasjon 9: Scenarioet slettes. 
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OPPRETTE SCENARIO 

Hvis du klikker på «Opprett scenario», sendes du til redigeringsprogrammet for oppretting av scenarioer. I første trinn angir du scenarioets 
navn og får mulighet til å opprette ønsket mappe. 

 

Illustrasjon 10: Opprette scenario 

REGISTRERE SCENARIOINFORMASJON 

I det neste trinnet angir du pasientinformasjon, deriblant scenariodata og varighet. Varigheten vises i 
scenarioet og fungerer som orientering for treneren. Når tiden er utløpt, påvirker ikke dette scenarioet 

Illustrasjon 11: REGISTRERE PASIENTINFORMASJON 

 

 

 

 

 



 

8 

Det er også mulig å opprette sjekklister eller viktige punkter i en algoritme. Disse punktene kan krysses av i 
qubeController og vises så i loggbokutskriften, der de er 
markert som fullført eller ikke fullført. Det er mulig å laste 
opp bilder eller videoer for scenarioet i menyelementet 
Medier. Disse blir tilgjengelige i scenarioet og kan vises 
via qubeAssessment-programvaren når denne aktiveres 
av qubeController. 

PLANLEGGING AV FASER 
Så utføres faseplanleggingen. Du kan opprette, kopiere, 
forskyve og slette faser. Alle pasientens vitale verdier 
lagres i fasene. Det betyr at fase 1 kan anses som 
startfase. Hver påfølgende fase indikerer en pasientendring. 

 

 

 

Illustrasjon 13: Planlegging av faser 

Du kan legge til et navn og en beskrivelse for hver fase. Det er også mulig å stille inn over hvilket tidsrom 
verdiene skal endres via trendtiden. 

Fasene deles opp i fire områder for vitale verdier. 

 

 

 

 

 

Illustrasjon 12: Opprette sjekkliste 
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PUST: 

Her utføres innstillinger for pustefrekvens, pulmonal auskultasjon, samt SpO2 og etCO2 inkludert bølgeform. 

OMLØP: 

Her utføres innstillinger for hjertefrekvens og underliggende rytme, samt blodtrykk og bølgeform for måling 
av arterielt blodtrykk. 

ASSESSMENT: 

Her utføres innstillinger for blodsukker, temperatur samt kardial og abdominal auskultasjon. 

TILTAK: 

Tiltak som skal utføres av deltakerne kan defineres for hver fase. Disse lagres når opplæringsprotokollen 
fullføres, og markeres som fullført eller ikke fullført. Noen tiltak gjenkjennes automatisk av systemet når disse 
fullføres. Egne tiltak gjenkjennes ikke av enheten og må bekreftes av treneren. 

LAGRE SCENARIO 

Du kan lagre og sende inn et scenario når det er opprettet. Når du sender inn et scenario, kan du beskrive 
hva du har opprettet eller endret. Informasjonen sendes til alle brukere med tillatelsen «Frigi scenario». Når 
du har sett gjennom alt, kan scenarioet frigis og vises på qubeController. 

ENHETSADMINISTRATOR 

En «enhetsadministrator» kan administrere alle organisasjonens kontrollere og se hvilken iPad som er logget 
inn med en kontroller. Enhetsadministratoren kan se og administrere alle kontrollere i menyelementet 
«Organisasjoner/enheter». 

AKTIVERE KONTROLLEREN 

Enhetsadministratoren bli bedt om å oppgi e-postadresse og passord for å aktivere en kontroller. Når denne 
informasjonen er oppgitt, logger kontrolleren seg inn i skyen og er klar til bruk. 

DEAKTIVERE KONTROLLEREN 

Hvis kontrolleren skal deaktiveres, må dette gjøres på nettet via skyen. Logg inn med 
innloggingsopplysningene dine, gå til «Organisasjoner/enheter» og velg den aktuelle kontrolleren som du vil 
deaktivere. Klikk på «Husk for frigivelse». For å unngå utilsiktet deaktivering, må iPaden med kontrolleren 
som skal deaktiveres kobles til et WiFi-nettverk. Innloggingsfeltet vises. Angi brukeropplysningene i feltet. 
Først da er kontrolleren deaktivert. Hvis du velger å avbryte, kan kontrolleren brukes videre som normalt. 

NØDLISENS 

Hvis du opplever feil ved en iPad under opplæring slik at den ikke lenger kan logge ut kontrolleren, kan du ta 
kontakt med support@skillqube.com. 
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Hvis opplæringen pågår, kan du åpne en nødforespørsel via «Organisasjoner/enheter». Denne sendes 
direkte til SKILLQUBE, som så tar kontakt med deg senest neste virkedag. Du får også mulighet til å logge 
inn med den nye kontrolleren med brukeropplysningene dine slik at du kan fortsette opplæringen. 

YTTERLIGERE MERKNADER 

Enhetsadministratorens tillatelser bør være tilstrekkelig begrenset for å unngå misbruk! 

YTTERLIGERE INFORMASJON 
Du finner ytterligere informasjon om produktet på www.skillqube.com/support 

DIN KONTAKT 

SKILLQUBE GmbH, Schafäckerweg 24, D-69168 Wiesloch 

Tlf.: 06222 / 386265, e-post: info@skillqube.com 

SKILLQUBE GmbH, Alte Spinnerei, Untergheit 1531, CH-8877 Murg 

E-post: info@skillqube.ch, nettsted: www.skillqube.ch 
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