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1. Information om WARD-udstyr 

I det følgende findes der informationer om WARD-udstyret. Alt udstyr er trådløst, hvilket betyder, at udstyret ikke er 

forbundet til eksempelvis væg eller EWS-tårn, hvorfor patienten nemmere kan være mobiliseret samtidig med den 

kontinuerte overvågning. 

 

• Tablet (Gateway) 

• Saturations-måler (SAT-måler) 

• EKG-plaster (Lifetouch) 

 

1.1 Tablet (Gateway)  

Tabletten er placeret i et hvidt cover og betjenes via touchscreen. 

På forsiden: Skærm + kamera til at scanne QR-koder. 

På bagsiden: Strømforsyning + lås, hvor coveret kan åbnes vha. 

medfølgende nøgle.  

På toppen: Hul beklædt med grå gummi, hvor tabletten kan 

tændes igennem vha. medfølgende nøglepind. 

På tabletten hænger en sort QR-brik, der bruges til login. 

  

Tabletten modtager trådløse signaler fra det øvrige udstyr, og må derfor ikke placeres længere væk fra patienten, 

end at der er tilstrækkeligt signal. Hvis signalet er dårligt, placer da tabletten tættere på patienten. 

 

Tabletten modtager kontinuerligt data, der opdateres på skærmen hvert minut. Ved hver opdatering vises 

gennemsnittet af det seneste minuts målinger. 

 

På tabletten vises patientens hjertefrekvens, respirationsfrekvens og saturation. De vitale parametre er forsynet 

med en farve, der ud fra definerede grænseværdier viser, om de vitale værdier afviger fra normalområdet. 

Grøn er udtryk for, at målingen er indenfor normalområdet. 

Rød er udtryk for den største afvigelse fra normalområdet, orange lidt mindre og gul den mindste afvigelse. 

 

På selve kurverne med de vitale parametre, vises nogle blå cirkler med et S indeni. Disse indikerer de EKG/PPG-

segmenter, der hvert 10 sekund sendes fra udstyret til tabletten. Da disse ikke har betydning for observationen af 
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patienten, anbefales det at fjerne dem for et mere overskueligt billede (se nedenfor i afsnit ”skærmbillede ved 

visning af vitale værdier”). 

 

Tabletten kan holde strøm i nogle timer, men bør altid være tilsluttet strøm, på nær ved undersøgelser/overflytning. 

Løber tabletten tør for strøm vil patienten automatisk blive afsluttet, og skal derfor opsættes på ny. Patienten 

opsættes med samme patient-ID, hertil tilføjes _2, der indikerer ny opstart. 

 

Til tabletten hører en QR-brik (sort, markeret Tablet login), der 

bruges til at få adgang til tablettens funktioner og data. 

  

Tabletten sender data til WARD app’en, hvor der vil være et 

overblik over patientens aktuelle vital parametre og app’en vil alarmere ud fra de 

prædefinerede grænseværdier. Disse er defineret i studieprotokol i appendix. For instruktioner i brug af app, jf. 

manual til app.   

 

1.1.1 Skærmbillede ved låst skærm 

Øverst på skærmen vil patient-ID fremgå når en patient er oprettet. 

I bunden af skærmen kan lysstyrken justeres og tabletten sættes på nattilstand/Night mode. I venstre hjørne ses 

batteritilstand og WIFI-signal.  

Skærmbilledet kan både vise en blå firkant med Touch to scan, som giver adgang til at åbne for skærmbilledet, hvor 

QR-koden scannes. Den kan også fra start vise skærmbilledet uden at skulle trykke på den blå firkant.  

 

1.1.2 Skærmbillede efter login 

Her ses 6 firkanter. Det er udelukkende de tre øverste, der skal bruges til de funktioner afdelingerne benytter.  

Tryk på Patient vitals display for at komme til visning af vitale parametre. 

Tryk på Change patient settings for at fjerne eller tilføje udstyr. 

Tryk på Stop monitoring current patient for at afslutte patienten. 

 

1.1.3 Skærmbillede ved visning af vitale værdier 

Øverst på skærmen vil patient-ID fremgå når patienten er oprettet. 

I bunden af skærmen kan lysstyrken justeres ved at indstille Set screen brightness. Det er muligt at sætte tabletten 

på Night mode, hvis lyset fra skærmen er skarpt og generer patienten. 

QR-kode: Bruges til at 
åbne tablets funktioner 

Nøglepind tænder tablet i toppen 
Nøgle åbner cover bagpå tablet 
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I venstre hjørne ses batteritilstand og WIFI-signal. 

I venstre side af skærmen ses blå cirkler, markeret med Setup/option mode ud for hvert parameter. Tryk på disse og 

se, hvordan EKG/PPG-signalet er. 

I nederste venstre hjørne kan de blå cirkler med S’et, der ses på kurverne med de vitale parametre, fjernes ved at 

fjerne fluebenet i den blå cirkel. 

 

Se de specifikke funktioner på tabletten i afsnit; 2. Praktisk manual til tablet. 

• Opsætning af patient 

• Tilsyn af vitale parametre 

• Udskift / tilføj / fjern udstyr 

• Opsæt patienten på ny, hvis tablet løber tør for strøm 

• Afslut patient 

 

1.2 Saturations-måler (Nonin WristOx2)  

SAT-måleren måler kontinuert arterielt hæmoglobin (%SpO2) og puls. 

Selve SAT-måleren placeres omkring patientens håndled og tilkobles en 

genanvendelig sensor (probe), der påsættes patientens finger. 

I venstre side af displayet på SAT-måleren vises både saturation og 

puls. Saturationen vises øverst og er den største værdi. Puls vises 

nedenfor og visualiseres med hjerteslag. I højre side ses batteriniveau 

og bluetoothsignalering. Værdien for saturation, der vises på displayet vil svinge mere end den, der fremkommer på 

tablet idet data på tablet er et gennemsnit af de målte værdier for et minut, hvor displayet opdateres kontinuerligt. 

SAT-måleren tændes på en lille knap ved siden af ledningen til sat-proben. En rød pære lyser inde i proben når den 

tændes. Når den er tændt, vil displayet også være tændt. Batterierne skiftes på bagsiden, de skiftes x 1 dagligt/når 

SAT-måleren løber tør for strøm. 

 

Hvis patienten aftager proben, stopper målingen og der vil derved ikke fremkomme en værdi for saturationen. I 

forbindelse med aftagningen kan SAT-måleren slukke. I så fald skal den tændes igen. 

 

1.2.1 Påsætning af SAT-måler: 

1. Valg af korrekt SAT-probe baseres på fingerspidshøjden og er som følgende: 

a. 7.5mm – 12.5mm:  SMALL 
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b. 10mm – 19mm:  MEDIUM 

c. 12.5mm – 25.5mm: LARGE 

2. SAT-proben sættes på patientens finger, som illustreret nedenfor. Patientens finger- eller tåspids skal nå 

enden af proben. Selve SAT-måler placeres om patientens håndled. 

3. Bemærk: korrekt placering af SAT-proben er yderst vigtig for korrekt funktion. Hvis proben ikke er placeret 

korrekt, kan lys forbigå vævet, hvilket kan resultere i unøjagtige SpO2-målinger.  

4. Før kablet langs patientens finger/tå parallelt med armen/benet. (valgfrit: fastgør sensorkablet efter behov.) 

5. Tænd for pulsoximetret og bekræft korrekt funktion på displayet. 

6. Ved SAT afvigelse på mere end +/- 2% eller andre fejl, tages SAT proben ud af driften og WARD-personalet 

kontaktes med henblik på at erstatte SAT-proben med en ny. 

7. Efterse påsætningsstedet for SAT-proben mindst hver 6. til 8. time for at sikre korrekt påsætning og hudens 

tilstand. Ved tilsyn af patient bør udstyrets placering ligeledes kontrolleres. 

1.2.2 Vær opmærksom på: 

Hvis den målte saturation ikke stemmer overens med patientens kliniske tilstand bør det kontrolleres at: 

• Proben er korrekt placeret og om probens størrelse passer.  

• Prøv gerne at skifte finger, da det kan påvirke målingen, hvis fingeren er varm og fugtig. 

• Flere forskellige faktorer, kan påvirke probens evne til at måle. Eksempelvis: 

o Kolde fingre og/eller dårlig cirkulation 

o Hypovolæmi 

o Smerter eller angst 

o Neglelak eller meget snavsede fingre. 

• Vær opmærksom på, at sat-måleren giver en perifer Sp02, hvilket betyder, at den kan være forskellig fra en 

arteriel måling af SaO2, da det er en perifer måling, der vil være mindre nøjagtig. 
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• Der kan være en acceptabel variation på +/- 2% mellem forskellige firmaers sat-målere. 

1.3 EKG-plaster (Lifetouch)  

EKG-plasteret er en biosensor, der kontinuerligt måler enkeltaflednings 

EKG og derved bl.a. registrer patientens hjertefrekvens og 

respirationsfrekvens. Derudover registreres der en real-time EKG-

streaming. 

 

EKG-plasteret har to ender, hvorpå der er monteret en knapelektrode. 

EKG-plasterets sensor er placeret i den tykkeste ende, hvorpå der er en QR-kode til scan ved oprettelse på tabletten. 

I sensoren er der en blå strimmel (se billede). Denne trækkes forsigtigt ud, når EKG-plasteret skal aktiveres. 

Selve plasteret er lavet af polyurethan skum, der er en form for hærdeplast mens elektroderne blandt andet er lavet 

af silikone. Vær derfor opmærksom på eventuel silikone allergi.  

EKG-plasteret findes i størrelse Small, Medium og Large. 

 

1.3.1 Påsætning af EKG-plaster: 

1. Placer EKG-plasterets store ende med sensoren i intercostalrum 4, ca. 2 cm til venstre for sternum, se 

eksemplet nedenfor. 

2. Placer EKG-plasterets lille ende, i en cirka 45 graders vinkling nedenfor brystet. 

• Menneskets anatomi er forskellig, så det vigtigste er at der kommer et godt signal! 

3. Kontroller på tabletten, at der modtages et godt EKG-signal, hvilket vil sige, at amplituden (højden på 

kurven) skal være så stor som muligt. Hvis ikke signalet er stærkt nok, kan det påvirke de målte værdier, 

særligt respirationsfrekvensen, som derfor ikke vil stemme overens med de observerede værdier, prøv da 

at omplacere elektroderne. 

 

1.3.2 Vær opmærksom på: 

• EKG-signalet kan svækkes, hvis patienten er adipøs eller har stor barm. Sæt da elektroderne bedst muligt. 

• Kraftig behåring på brystet bør fjernes, da det kan svække forbindelsen til huden og dermed signalet. 

• Vær opmærksom på plaster/silikone allergi. Er det tilfældet, overvej da om patienten bør have EKG-

plasteret på. 

• Ved behov kan elektroderne udskiftes med alm. EKG-elektroder (knapmodel). 

• Sveder patienten meget kan elektroderne løsne sig og bør udskiftes. 
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• EKG-plasteret skal fjernes ved brusebad og monteres igen derefter. Det fjernes enten helt, eller knappes af 

elektroderne, der kan blive på huden under badet. 

• EKG-plasteret forventes at have batteri til ca. 5 dage. Udskiftes når det løber tør for strøm. 

• EKG-plasteret må ikke smides ud efter brug, da dele af det genanvendes hos producenten. Læg det derfor i 

en af de medfølgende forseglede poser og returner til WARD-Teamet. 
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2. Praktisk manual til tablet 

2.1 Opsætning af patient: 

Til opsætning af en patient skal du bruge følgende: 

• Tablet + QR-brik 

• EKG-plaster 

• Saturations-måler 

• Batterier 2 stk (AAA) 

• Velcrobånd eller lign. til fastgørelse af SAT-måleren 

  

1. Tænd tabletten (ved hjælp af nøglepind). 

2. Tryk på ikonet på skrivebordet og dernæst: Touch to scan QR code 

3. Scan QR-brikken (tablet login) vha. kameraet på tabletten. 

4. Tryk: Start monitoring a patient 

5. Indtast patientens navn eller anden identifikation  →  tryk: Done  →  tryk: Next 

6. Vælg patientens aldersgruppe (adult) og tryk: Next 

7. Ud for EWS tryk: Remove  

8. Scan QR-kode på hhv. EKG-plaster og SAT-måler (de fremgår nu på skærmen). 

o Gør udstyret klar: 

• Træk nænsomt den blå strimmel ud af EKG-plasteret. 

• Sæt batterier i SAT-måleren og tænd. 

9. Tryk: Connect på tablet (barren bliver grøn ved connection). 

o Hvis barren bliver rød forsøg da på ny ved at trykke search again 

o Du kan først trykke start monitoring når alle devices har forbindelse og grøn bar. 

10. Påsæt udstyret på patienten (se næste side). 

11. Tryk: Start monitoring 

12. Kontroller EKG-signal og at data går ind på tablet. 

Udfør gerne step 1-9 udenfor stuen, hvis i har sikret jer, at patienten skal inkluderes. 

2.2 Tilsyn af vitale parametre: 

1. Scan QR-brikken på tablettens kamera 

2. Tryk på skærmen: Patient vitals display 

3. Se nu vitale parametre. 
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2.3 Udskift / tilføj / fjern udstyr: 

1. Scan QR-brikken 

2. Tryk: Change session settings 

3. Remove det aktuelle stykke udstyr. 

4. Add det nye udstyr (gøres som ved opsætning af patient). 

2.4 Opsæt patienten på ny, hvis tablet løber tør for strøm: 

1. Følg guide for opsætning af patient. 

2. Patienten opsættes med samme patient-id, hertil tilføjes _2, der indikerer ny opstart. 

3. Anvend samme EKG-plaster og SAT-måler. 

2.5 Afslut patient: 

1. Scan QR-brikken 

2. Tryk: Stop monitoring current patient 

3. Tryk: End session  →  Tryk: Enter  →  Tryk: Confirm 

4. Udstyret rengøres efter de gældende regler i afdelingen. 

5. EKG-plasteret må ikke smides ud, da dele af det genanvendes hos producenten. 
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3. Fejlfinding 

• Undersøg om skærmen virkelig er slukket eller om den blot er logget ud af appen. Skærmen vil da ofte være 

meget mørk, men der er et app-ikon i øverste venstre hjørne, der vil åbne appen og give mulighed for at 

scanne QR-koden og dermed komme til vitale værdier. 

• Tablet kan være løbet tør for strøm. Hvis der samtidig ikke kommer opdaterede værdier på patienten, er det 

formentlig tilfældet. I så fald skal patienten startes op på ny, se punkt 2.4. 

 

3.1 Sat-måler måler ikke på patienten: 

• Tjek om SAT-måleren blot er gået ud fordi den har været inaktiv (patienten har haft taget den af). Dette 

gøres ved at forsøge at tænde på knappen ved siden af ledningen 

• Hvis ikke den kan tændes på knap, forsøg da at skifte batterier (2xAAA). 

• Sat-måleren er tændt, men der kommer ikke data ind på tablet/app. 

o Tjek om proben sidder korrekt på fingeren – skift eventuelt finger 

o Er patienten perifert kold?  

o Er patienten for langt væk fra tablet så bluetooth-signalet ikke kan nå. Signalet vender tilbage når 

patienten er retur (hvis måleren er tændt, ellers skal den blot tændes igen) 

 

3.2 EKG-plaster måler ikke/viser forkerte værdier 

• Hvis plasteret ikke blinker grønt er det løbet tør for strøm og skal skiftes 

o Hvis det lyser grønt og der ikke går data ind, kan patienten være for langt væk fra tablet så 

bluetooth-signalet ikke kan nå. Signalet vender tilbage når pt. er indenfor rækkevidde, data lagres 

på plaster og overføres til tablet. 

• Gå ind på tablet under ”display patient vitals” og tryk på setupknap (blå rund i venstre side). Hvordan ser 

EKG-signal ud? Hvis meget lav amplitude, omplacer elektroder 

o Hvis der ikke ses et signal forsøg da at omplacere elektroderne 

o Er pt. meget adipøs/har meget stor barm eller andre anatomiske udfordringer → placer elektroden 

så godt som muligt – hvilket vil sige det sted, hvor det bedste signal opnås. 

• Tjek om elektroderne sidder ordentlig fast på huden – ellers skal de skiftes. 

o De kan påvirkes af sved, hår etc., hvilket eventuelt skal fjernes. 

• Hvis RF ikke stemmer overens med den klinisk observerede respirationsfrekvens, skyldes det formentlig, at 

signalet fra EKG-plasteret ikke er optimalt. Prøv at omplacer denne for bedre signal. 
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     4. Vigtigt at vide om kontinuerlig trådløs overvågning 
Kontinuerlig overvågning af patienter adskiller sig fra spot-målinger (som ved EWS/TOKS) på flere punkter som 

uddybes herunder: 

Det påsatte EKG-plaster og saturationsmåler vil kontinuerligt måle respirationsfrekvens, hjertefrekvens og saturation 

og giver en løbende vurdering af disse parametre uden patienten skal tilses på stuen. Dermed sikres et mere 

retvisende billede af patientens værdier samt information om de udsving patienten kan have mellem målingerne i 

EWS-algoritmen, som ellers ikke ville opdages. En EWS/TOKS kan påvirkes af, at patienten bliver bedt om at tage en 

dyb indånding eller ændre kropsposition, hvilket kan give et billede af, hvad patienten kan præstere, frem for, 

hvordan det egentlige billede ser ud mellem målingerne. 

I vil kunne opleve, at der er forskel på den saturation, der måles med afdelingens udstyr og WARD-udstyr. Det kan 

dels skyldes at måleren har siddet længe på samme finger og bør flyttes til en anden finger og dels kan der være små 

individuelle forskelle mellem to forskellige saturationsmålere. Denne forskel i SpO2 kan være omkring 2%. En perifer 

saturationsmåling (SpO2) er ligeledes forskellig fra en a-gas (SaO2). Desuden kan der være nedsat perifert signal (og 

dermed ses lavere SpO2 tal) i situationer med dårlig cirkulation, smerter eller angst.  

 

Ved sammenligningen med afdelingens udstyr, vær da opmærksom på, at WARD-udstyret måler kontinuerligt, men 

den målte/viste værdi på tabletten opdateres kun én gang hvert minut. Ved opdateringen fremkommer 

gennemsnittet af de værdier som udstyret netop har målt det seneste minut. Hvis patienten har en svingende 

saturation, kan forskellen på de to apparater derfor synes større end den egentlig er, da afdelingens udstyr ofte vil 

opdatere konstant i forhold til WARD-udstyret. Ved sammenligning af udstyret er det derfor vigtigt at observere 

målingerne over en længere periode, så man får et retvisende billede. 

Opleves det, at pulsen eller respirationsfrekvensen ikke stemmer overens med de ellers observerede værdier, prøv 

da at omplacere EKG-plasteret, da det formegentlig skyldes dårligt signal. Hjælper dette ikke, prøv da at udskifte 

elektroderne eller hele EKG-plasteret. 

 
Hvis I har nogle spørgsmål til udstyr eller projektet generelt, skal i være velkomne til at kontakte WARD-Teamet! 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  
 

     5. Informationsmateriale til udlevering i afdelingerne 
På de følgende sider findes diverse informationsmateriale til print i afdelingen. Nedenfor ses en indholdsfortegnelse 

over det tilgængelige materiale. 

 

• Information om WARD-projektet til sygeplejekontoret 

• Vigtigt at vide om kontinuerlig trådløs overvågning 

• Tjekliste ved inklusion af patienter 

• Tjekliste ved dagligt tilsyn af patienter med WARD-udstyr 

• Patientoversigt ved opsætning i afdelingen 

• Skema til notering af problemer med WARD-udstyr 

• Vejledning til rengøring af WARD-udstyr (Klor) 

• Vejledning til rengøring af WARD-udstyr (Sprit) 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  

     Information om WARD-projektet til sygeplejekontoret 
 

Hvad er WARD-projektet 
WARD er et projekt, hvor vi arbejder med kontinuerlig elektronisk overvågning af højrisiko patienter. 

Det overordnede formål med projektet er at udvikle en ny metode til at opdage komplikationer tidligere i 

indlæggelsesforløbet, så man forhåbentlig nedsætter morbiditeten og mortaliteten. 

Vi håber, at monitorering med WARD-udstyret kan forbedre observationen af COVID-19 patienter, vil hjælpe 

sygeplejerskerne i en travl hverdag og samtidig vil nedsætte forbruget af værnemidler. 

Projektet skal foregå på flere forskellige hospitaler på tværs af regionerne. Det er planlagt, at der skal inkluderes op 

til 500 patienter på nationalt plan. 

Hvad er WARD-udstyr 
WARD-udstyret er en trådløs overvågningspakke, der muliggør kontinuerlig overvågning af patientens 

vitalparametre. Patienten får påsat et EKG-plaster og en saturations-måler, der kontinuerligt overfører data til en 

tablet, der enten er på eller lige udenfor stuen.  

Data videresendes til en alarmeringsenhed, der ligger som en app på afdelingens rover. App’en fungerer som et 

alarmeringssystem, hvor afvigende værdier vil medføre alarmer, som sendes til sygeplejerskerne.  Alarmerne 

baseres på mønstre og reagerer derfor ikke kun på den målte værdi, men 

også på sværhedsgraden af værdien og den tid, den har været målt.  

 

 

 

  

Ikoner og farver fortæller status 
 
App’en benytter trafiklysfarver til at 
indikere status på udstyr og patienten. 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  

Vigtigt at vide om kontinuerlig trådløs overvågning 

Kontinuerlig overvågning af patienter adskiller sig fra spot-målinger (som ved EWS/TOKS) på flere punkter som 

uddybes herunder: 

Det påsatte EKG-plaster og saturationsmåler vil kontinuerligt måle respirationsfrekvens, hjertefrekvens og saturation 

og giver en løbende vurdering af disse parametre uden patienten skal tilses på stuen. Dermed sikres et mere 

retvisende billede af patientens værdier samt information om de udsving patienten kan have mellem målingerne i 

EWS-algoritmen, som ellers ikke ville opdages. En EWS/TOKS kan påvirkes af, at patienten bliver bedt om at tage en 

dyb indånding eller ændre kropsposition, hvilket kan give et billede af, hvad patienten kan præstere, frem for, 

hvordan det egentlige billede ser ud mellem målingerne. 

I vil kunne opleve, at der er forskel på den saturation, der måles med afdelingens udstyr og WARD-udstyr. Det kan 

dels skyldes at måleren har siddet længe på samme finger og bør flyttes til en anden finger og dels kan der være små 

individuelle forskelle mellem to forskellige saturationsmålere. Denne forskel i SpO2 kan være omkring 2%. En perifer 

saturationsmåling (SpO2) er ligeledes forskellig fra en a-gas (SaO2). Desuden kan der være nedsat perifert signal (og 

dermed ses lavere SpO2 tal) i situationer med dårlig cirkulation, smerter eller angst.  

 

Ved sammenligningen med afdelingens udstyr, vær da opmærksom på, at WARD-udstyret måler kontinuerligt, men 

den målte/viste værdi på tabletten opdateres kun én gang hvert minut. Ved opdateringen fremkommer 

gennemsnittet af de værdier som udstyret netop har målt det seneste minut. Hvis patienten har en svingende 

saturation, kan forskellen på de to apparater derfor synes større end den egentlig er, da afdelingens udstyr ofte vil 

opdatere konstant i forhold til WARD-udstyret. Ved sammenligning af udstyret er det derfor vigtigt at observere 

målingerne over en længere periode, så man får et retvisende billede. 

Opleves det, at pulsen eller respirationsfrekvensen ikke stemmer overens med de ellers observerede værdier, prøv 

da at omplacere EKG-plasteret, da det formegentlig skyldes dårligt signal. Hjælper dette ikke, prøv da at udskifte 

elektroderne eller hele EKG-plasteret. 

 
Hvis I har nogle spørgsmål til udstyr eller projektet generelt, skal i være velkomne til at kontakte personalet fra 

WARD-projektet! 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  

     Tjekliste ved inklusion af patienter 
 

Inklusionskriterier (skal være ja ved alle)    Ja Nej 

• Patient med konstateret COVID-19 infektion   □ □ 

• Alder: ≥ 18 år     □ □ 

• Indlagt indenfor 72 timer / overflyttet fra Intensivt afsnit til sengeafsnit indenfor 48 timer  □ □ 

• Mindst én forventet overnatning i sengeafsnittet   □ □ 

 

Eksklusionskriterier (skal være nej ved alle)    Ja Nej 

• Patienten forventes ikke at kunne samarbejde   □ □ 

• Patienten har allergi overfor plaster/silikone   □ □ 

• Patienter er i palliativ/terminal behandling    □ □ 

• Patienten har tidligere deltaget i WARD-projektet (WARD-COPD  /  WARD Surgery) □ □ 

• Patienten kan ikke give informeret samtykke   □ □ 

 

Patienten er grundigt informeret om: 

• Deltagelse er frivilligt     □ 

• Studiets formål og aktiviteter under studiet    □ 

 

Informationsmateriale udleveret til patienten (skal udleveres): 

• Generel information om WARD-projektet    □ 

• Forsøgspersoners rettigheder     □ 

• Godt at vide      □ 

• Kopi af samtykkeerklæring     □ 

 

Samtykkeerklæring underskrevet Dato: _____________________  □ 

 
Husk at tage billede af samtykkeerklæring via Appen/roveren 

+ at gemme original samtykkeerklæring i mappen ”Trial Master File” 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  

 

Tjekliste ved dagligt tilsyn af patienter med WARD-udstyr 
 

SAT-måler       Tjek 

• Skift batterier på SAT-måleren     □ 

• Rengør evt. SAT-probe indvendigt     □ 

• Rengør fingre, hvis beskidte     □ 

 

EKG-plaster 

• Er der fortsat strøm på EKG-plasteret (skift hvis nødvendigt)   □ 

• Klæber elektroderne ordentligt på huden, så signalet er godt (skift elektroder hvis nødvendigt)  □ 

• Er huden generet af elektroderne (seponer ved allergisk reaktion)   □ 

 

Tablet        

• Modtager tabletten et godt signal fra EKG-plasteret    □ 

(Amplituden/højden på kurven er så stor som muligt) 

• Modtager tabletten et godt signal fra SAT-måleren    □ 

(Der vises en retvisende værdi på tabletten) 

• Er tabletten sat til konstant strøm, så den ikke løber tør   □ 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  

Patientoversigt ved opsætning i afdelingen 
 
Noter når en ny patient opsættes med WARD-udstyr. Tak! 

 
CPR nr. (label) Patient identifikation på 

tablet 
Opsætningsdato Opsat af 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion. 

Skema til notering af problemer med WARD-udstyr 
 
Ved problemer med udstyr, noter i dette skema – tak! 

Dato Patient 
identifikation 
på tablet 

Hvilken type udstyr / 
nummer på udstyr 

Problem 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion. 

Vejledning til rengøring af WARD-udstyr (Klor) 
 
 
Udstyr der skal rengøres og genbruges 

 
 
 
   
 

                                          
 
 
 

 
 
EKG-plaster lægges i forseglet returpose og gemmes til WARD-teamet. 
Udstyres lægges ved det resterende WARD-udstyr. 
 
 
 
 
Udstyr der skal smides ud 
 
 
                
 
 
 

 
 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fplum.dk%2Fprodukter%2Fhygiejne%2Fwipeclean%2Fwipeclean-chlorine-disinfection&psig=AOvVaw1sGrrurxFikA-uXZlxyaEC&ust=1587027332763000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCBrdWH6ugCFQAAAAAdAAAAABAF
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion. 

Vejledning til rengøring af WARD-udstyr (Sprit) 
 

 
Udstyr der skal rengøres og genbruges 

 
 
 
   
 

                                          
 
 
 

 
EKG-plaster lægges i forseglet returpose og gemmes til WARD-teamet. 
Udstyres lægges ved det resterende WARD-udstyr. 
 
 
 
 
Udstyr der skal smides ud 
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Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion. 

Kontaktinformation WARD-Projektet 
 

Læger / PhD.studerende: 
 
Katja Kjær Grønbæk 

katja.kjaer.groenbaek.01@regionh.dk  

28 78 11 88 

 

Hussein Nasser Awada 

Hussein.Nasser.awada@regionh.dk 

29 90 33 92 

 

Forskningssygeplejersker: 
 
Anne-Britt Oxbøll 

AOXB0003@regionh.dk  

51 72 86 02 

 

Mette I. Vincentz Søgaard 

MJEN0264@regionh.dk  

22 63 69 45 

 

 

Forskningsledere: 
 
Overlæge Eske Kvanner Aasvang 

Eske.Kvanner.Aasvang.01@regionh.dk  

 

Overlæge Christian Meyhoff 

Christian.sylvest.meyhoff@regionh.dk 
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