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Ændring ift. sidste version:
I forbindelse med din oplæring til at indgå i Region Sjællands beredskab omkring
COVID-19 er du omfattet af tavshedspligt. Du vil blive præsenteret for materiale, der
kan indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, som udelukkende må
anvendes i en arbejdssammenhæng.
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Håndtering af væskeplan herunder væske
ordination på ITA for læger
Udarbejdelse og modificering af væskeplan fra
vurderingsskema
1. Væskeplanen kan udarbejdes og modificeres fra vurderingsskemaet Væskeplan.
2. Indsæt en kolonne for tidspunkt for planlægning af væskeplanen ved at klikke på:
(Tilføj kolonne = indsæt en kolonne for tidspunktet nu, Indsæt
kolonne = indsæt en kolonne på et bestemt tidspunkt)
3. Vær opmærksom på at have detaljerapporten vist, hvor rækkeoplysningerne er oplistet.

4. Hvis I ønsker at redigere den planlagte væskeplan, så er det vigtigt, at I modificerer væskeplanen i
den tidskolonne, hvor den oprindelige væskeplan var lagt (i ovenstående tilfælde kl. 13:47). Hvis I
udfylder ændringen i en anden tidskolonne, skal I udfylde alle rækker igen for at få udregnet en ny
balance.
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Væskeplan og væskeordination kan foregå på
samme tid
Det er muligt at placere ordinationerne på samme tid, som planlægning af væskeplanen
foregår. Dette gøres ved at klikke på aktiviteten ”Best./Ord.”, og herefter på aktiviteten
vurderingsskema igen. Dette medfører, at ”Best./ord.” sidebaren åbnes op samtidig med,
at vurderingsskemaet ”Væskeplan” er åbnet, hvorefter der kan placeres ordinationer
samtidig med eller i forlængelse af planlægning af væskeplanen fra vurderingsskema og
fra stuegangsnavigatoren.

Modificere den oprindelige væskeplan eller
genbrug gårsdagens væskeplan:
Hvis der er behov for at modificere den planlagte væskeplan, hvor den tidligere væskeplan
fortsat ønskes synlig ELLER at man ønsker, at udarbejde en ny væskeplan for det
indestående døgn, men vil genbruge data fra gårsdagens væskeplan, så kan dette ske,
men udelukkende fra aktiviteten Vurderingsskemaer.

Tidskolonnen der ønskes genbrugt fremfindes. Herefter klikkes på
den lille hvide pil, der fremkommer til højre for tidspunktet, når musen føres op til
tidskolonnen. Herefter fremkommer en kasse med følgende valgmuligheder, hvor ”Kopier
alle til en anden kolonne” vælges:
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Tidspunkt for anvendelse af
den tidligere dokumentation
angives, eller klik ”tilføj
kolonne”:

Herefter indsættes kolonnen med alle de indtastede værdier. Disse kan modificeres og
tilrettes til aktuelle dag.
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