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Anbefalinger
Vi anbefaler bruk av tidlig varslingssystem for å kunne fange opp en sykdomstilstand på et
tidlig tidspunkt samt følge utviklingen over tid på en objektiv måte (III)
Vi anbefaler strukturert kommunikasjon. Ved innføring av ONEWS varslingssystem, anbefaler
vi opplæring i strukturert kommunikasjon som for eksempel ISBAR. Vi anbefaler også
tverrfaglig opplæring i prinsippene for ABCDEF (III).
Vi anbefaler regelmessig og tverrfaglig simuleringstrening hvor man aktivt bruker ABCDEF,
ONEWS og ISBAR kommunikasjon (III).
Vi anbefaler dokumentasjon av tidlig varslingsskår og tiltak i journalsystemer (III).
Vi foreslår bruk av ONEWS varslingssystem for alle kvinner fra erkjent graviditet samt
barselkvinner til og med 6 uker postpartum. Dette gjelder også hvis kvinnen er innlagt i
andre sykehusavdelinger enn føde/barsel avdelingen (IV).

Søkestrategi
Onews bygger på retningslinjer utviklet i Irland: IMEWS1,2. Det er utført Pyramidesøk på
“early warning score system” for obstetriske pasienter; Mc Master plus, Up to date,
PubMed, Cochrane Database, American College of Chest Physisians (ACCP), Royal College of
Obstetricians & Gynecologists (RCOG).
Vitenskapelig dokumentasjon er mangelfull og det er ingen store randomiserte kontrollerte
studier. Anbefalingene bygger i stor grad på observasjonsstudier og kasus-kontrollstudier i
tillegg til internasjonale retningslinjer (ACCP, RCOG), samt dokumentasjon fra andre
avdelinger internasjonalt og erfaring fra egne avdelinger .

Definisjoner
ONEWS står for Obstetric Norwegian Early Warning Score System og er et varslingssystem
som skal fange opp en eventuell sykdomstilstand på et tidlig tidspunkt. ONEWS er basert på

seks kliniske parametere: respirasjon, oksygenmetning, temperatur, blodtrykk, puls og
bevissthetsnivå. ONEWS er et verktøy for tidlig varsling, ikke et diagnostisk verktøy.
Sykdomstilstand definerer vi her som enhver patologisk tilstand, for eksempel alvorlige
obstetriske blødninger, tromboemboliske komplikasjoner, kardiovaskulære tilstander,
hypertensive tilstander, infeksjoner og sepsis.
ONEWS er et tidlig varslingssystem som gjelder for gravide kvinner fra erkjent graviditet
samt barselkvinner til 6 uker postpartum.
ISBAR er et verktøy for strukturert kommunikasjon3,4. I= identifikasjon av deg selv og pasient,
S= situasjon (hvorfor du tar kontakt/ ringer), B= bakgrunn, A=aktuelt (inkluderer
observasjoner og evt. ONEWS skår), R=råd (hva du ønsker, for eksempel
tilsyn/vurdering/forslag til tiltak).
ABCDEF er prinsippet bak systematisk pasientobservasjon og tiltak. A= airways (luftveier), B=
breathing (pust), C= circulation (sirkulasjon), D=disability (bevissthet), E= exposure
(undersøkelse), F=further care (plan for videre behandling og oppfølging).

Formål
Formålet med ONEWS skåringsverktøy å begrense sykdomsutvikling hos gravide og
barselkvinner. Dette gjøres ved å bruke ONEWS varslingssystem for å fange opp en
sykdomstilstand på et tidlig tidspunkt, følge den over tid på en objektiv måte og sikre at
adekvate tiltak blir satt inn.

Bakgrunn
Internasjonalt er det i de siste årene utviklet ulike typer tidlig skåringsverktøy (Early Warning
Score) med hensikt å fange opp sykdomsutvikling på et tidlig tidspunkt i et sykdomsforløp 5,6.
Tanken er at en forhøyet «skår» skal generere en respons. Denne responsen består av tiltak
etter prosedyre og/eller forordning. Slik kan sykdomsutvikling begrenses og dødsfall
forhindres 7-9.
Det foreligger flere ulike varslingssystemer også for gravide og barselkvinner internasjonalt
5,10-17. ONEWS bygger på det irske systemet; IMEWS (Irish Maternal Early Warning
System)1,2,18,19, men ONEWS er tilpasset norske forhold.
ONEWS speiler de anatomiske, fysiologiske og hormonelle forandringene som skjer naturlig
ved graviditet og i barsel20. ONEWS skal også fange opp det spesifikke obstetriske
sykdomspanoramaet. Cut-off verdiene og responsen i ONEWS systemet er derfor annerledes
enn i andre systemer for tidlig varsling av forverret tilstand.

Handling
ONEWS varslingssystem tar utgangspunkt i en klinisk vurdering etter ABCDE prinsippet og en
helhetlig tenkning. Man registrerer systematisk, regelmessig og objektivt følgende vitale
parametere: respirasjon, oksygenmetning, temperatur, blodtrykk, puls og bevissthetsnivå.

I ONEWS systemet gis det fargetriggere (hvit, gul og/eller rød) som summeres til en skår, dvs.
summen av gule og røde triggere. Skårer kvinnen i det hvite feltet, er det liten risiko for
sykdomsutvikling de neste timene, men alvorlig sykdom kan heller ikke utelukkes. Hvis det
likevel er bekymring skal det gjøres tiltak eller videre observasjon selv om alle parametere er
hvite.
Skårer pasienten gule og/eller røde fargetriggere skal det føre til en respons i følge
responsskjema (algoritme). Ved tegn til alvorlig forverret tilstand skal lege alltid tilse og
vurdere pasienten. Ved en høy skår bør lege ved intensiv/ anestesiavdeling konsulteres og
overflytting til høyere omsorgsnivå vurderes. Det er et mål at tiltak/oppfølging/overflytting
til høyere omsorgsnivå skjer uten forsinkelser.
ONEWS er et helhetlig system og det skal ikke gjøres forandringer i ONEWS skåringskjema.
ONEWS responsskjema kan derimot tilpasses lokale forhold. Prinsippet om varsling av
ansvarlig jordmor/ lege oppover i systemet og tilsyn fra lege bør beholdes.
ONEWS skal ikke brukes i aktiv fødsel, dvs. etter at partogrammet er åpnet. Dette fordi vitale
parametere naturlig vil bli påvirket når kvinnen har sterke smerter/rier. ONEWS kan brukes i
latensfase med sjeldne rier. Det må gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.
ONEWS skal ikke brukes når obstetrisk pasient er innlagt intensiv/ overvåkingsenhet, men
kan med fordel brukes ved overflytting fra intensiv/ overvåkingsenhet til sengepost.
ONEWS kan med fordel brukes ved utskrivning/ tidlig hjemreise og vil da sikre en objektiv
vurdering og dokumentasjon av barselkvinnens fysiske tilstand.
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