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Hva er NEWS?

”Beskriver risiko for død og 

helseforverring innen 24 timer hos 

inneliggende pasienter over 16 år…”
(Smith et al, 2013).

NEWS bør prehospitalt nyttiggjøres som en beslutningsstøtte eller 

til å triagere alvorlighetsgraden av pasientens akutte sykdom
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Hvorfor NEWS?

• Tidlig oppdage forverret helsetilstand og begrense utvikling av akutt kritisk sykdom

• En systematisk skåring av vitale parameter kan redusere forekomst av uønskede 
hendelser, sykdomsforverring og hjertestans

• Bidrar til lik forståelse i behandlingsteamet og er dermed et nyttig supplement til å øke 
pasientsikkerheten

• Konseptet National Early Warning Score er utarbeidet av Royal College of Physicians

• Fra NEWS  til NEWS 2 i 2017

Helsedirektoratet anbefaler NEWS 2!

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2


Før NEWS tas i bruk!

• Alle må ha opplæring i;
– Vitale målinger etter ABCDE observasjoner

– Kjenne til lokal retningslinje i egen 
kommune/arbeidssted

• NEWS må alltid brukes i kombinasjon med 
kompetanse og klinisk skjønn!



Før NEWS tas i bruk!

• En bør tilstrebe dokumentasjon av normale vitale 

parameter hos alle pasienter.

• NEWS skal ikke brukes på gravide eller personer 

under 16 år. Der brukes ONEWS eller PEWS.

• NEWS er ikke en oversikt over normale vitale verdier



Begrensninger hos NEWS

• Ikke alle alvorlige sykdommer vises på NEWS skåren, 

NEWS fanger ikke opp alvorlige tilstander som blant annet;

– Hjerneslag

– Hjerteinfarkt

– Meningitt

– Sterke smerter etc.

• En lav skår utelukker ikke alvorlig sykdom. OBS eldre 
skrøpelige pasienter med diffuse og atypiske symptom

• NEWS er heller ikke et diagnose verktøy!



Tilpasse NEWS til egen kommune/arbeidssted



Hvordan bruke NEWS i kommunen?

Retningslinje for bruk av NEWS i kommunen:

Hvilke pasienter skal risikovurderes ved hjelp av NEWS og når?

➢ Eksempel på inklusjonskriterier:

➢ I de tre første dagene etter somatisk sykehusopphold

➢ I en avtalt, tidsbegrenset periode etter endring av legemidler for å kartlegge effekt/bivirkning

➢ Etter fall, rett etterpå og eventuelt i en periode i etterkant for å kartlegge årsaksforhold

➢ Ved akutt sykdom eller forverring av allmenntilstand

➢ Ved bekymring utrykt av personalet, pasienten selv eller pårørende

➢ Pasienter som trenger ekstra oppmerksomhet på grunn av skrøpelighet (eks KOLS,  pasienter med polyfarmasi og 
multimorbiditet).

➢ Regelmessig hver 6 mnd. for å dokumentere normale vitale målinger hos den enkelte pasient. Normale vitale 
målinger hos den enkelte pasient er en forutsetning for å nyttiggjøre NEWS korrekt

➢ Etter oppstart av ny medisinsk behandling

➢ Pasienter i øyeblikkelig hjelp avdelinger

➢ Eksempel på eksklusjonskriterier:

➢ Det er bestemt en behandlingsbegrensning, for eksempel pasienten i palliativ fase. 

➢ Under 18 år. Hos barn kan Pediatric Early Warning Score (PEWS) brukes.

➢ Gravide. Hos gravide kan Obstetric Norwegian Early Warning System (ONEWS) brukes.



Hvordan bruke NEWS i kommunen?

Hvordan respondere ved høy NEWS skåre hos pasienten og hvem skal 
kontaktes?

• Klinisk respons og hvem en skal respondere til avhenger av tilgang til medisinsk faglig kompetanse i 
den enkelte avdeling. 

• Behandlingsansvarlig lege kan også hos enkelt pasienter tilpasse klinisk respons (basert på sum av 
skår i NEWS) i individuelle behandlingsplaner. Gjøres slike individuelle vurderinger må det 
dokumenteres tydelig i pasientens journal og pleieplan.

• NEWS er opprinnelig tenkt benyttet i et rask respons system. I kommunehelsetjenesten bør det 
vurderes hvilke strukturer og ressurser som kan nyttiggjøres i et raskt respons system. 

• Medisinsk faglige ressurser i et rask respons system kan være:

– 113

– Legevakt (direktenummer for helsepersonell)/legevaktsbil

– Fastlege/primærhelseteam

– Sykehjemslege

– Avansert klinisk sykepleier

– Eventuelle mobile akutt innsatsteam 



Dokumentasjon av NEWS!



Egen observasjonskurve ved bruk av NEWS 2 i kommunen

Sikrer en objektiv og 
strukturert vurdering av 
pasientens tilstand over 

tid



NEWS2 + NEL = sant

• Nå kan verktøyet NEWS2 brukes 

som elektronisk kalkulator i Norsk 

Elektronisk Legehåndbok (NEL).



NEWS i Helse Stavanger!

• NEWS benyttes på sengepost. NEWS2 skal innføres snart!

• Stavanger legevakt benytter medisinsk index

• OBS: Ved kommunikasjon med lege eller annet helsepersonell oppgi 

derfor først og fremst alltid funn fra ABCDE observasjonene. Ikke 

kommuniser hva NEWS skåren er. 



Opplæring i bruk av NEWS





Hva er NEWS 2?

A

B

C

D

E

Skår



Respons må tilpasses 
lokalt iht tilgjengelig 
kompetanse og 
medisinsk beslutning

Er validert og 
skal ikke endres!

OBS den sårbare gamle pasientens 
diffuse og atypiske symptom



Tiltak etter NEWS skår eks. rutine sør Rogaland Hjspl.
Hvilken klinisk respons som skal 
utløses og iverksettes må vurderes 
lokalt og av hver enkelt virksomhet. 
Responsen må være basert på en 
medisinsk beslutning og hvilken 
tilgjengelig kompetanse som 
finnes.



Forutsetninger før dere tar i bruk NEWS 2

Den veiledende respons er et minimum og skal alltid følges og eventuelt suppleres med andre tiltak etter 

faglig skjønn. Gamle med kroniske sykdommer kan ha andre normalverdier. For eksempel har gamle 

ofte høyere blodtrykk, puls og respirasjonsfrekvens, men lavere temperatur. 

Det er derfor viktig å kjenne pasientens «normale verdier»



PASIENTCASE



Trening på å observere systematisk, 

skåre og rapportere.

Olga Hansen er 78 år, bor hjemme og mottar hjemmesykepleie. Hun har det 

siste døgnet hatt lette ryggsmerter og vært tiltagende ustø, noe som igjen har 

ført til økt hjelpebehov. Kveldsvaktene har rapportert om konsentrert og 

illeluktende urin. Dagvaktene går inn til henne om morgenen. 

Når de kommer til henne:

✓ Hva tror dere er det vanligst å gjøre?

✓ Hva burde de gjøre?



Umiddelbar vurdering og funn etter 

ABCDE:
Observasjoner og målinger viser:

A - Frie

B - RF 26, Sat. 93%, anstrengt respirasjon

C - BT 95/45, HF 125 uregelmessig (Kjent AF), klam og blek hud, 
kald perifert.  

D - ACVPU = C (forvirret), ingen funn på PSL, bl.s. 5. 

E – TP 36,2. Klager på smerter nedre del av rygg/mage. Har 
tisset seg ut. Urin er illeluktende. 



Vitale målinger satt inn i NEWS 2:

Hvordan bedømmes pasientens vitale parameter i NEWS: 



Sum av NEWS 2 skår:

Vitale parameter kl:        Verdier             NEWS Skår*      

Respirasjonfrekv. 26 3

SpO2 93% 2

Oksygentilførsel nei 0

Blodtrykk 95/45 2

Puls 125 2

Diurese illeluktende/

konsentrert
Blodsukker normal

Bevissthet Forvirret (C) 3

Temperatur 36,2 0

NEWS Skår*                                                      12



NEW skår 5 eller mer? 

Tenk sepsis!
Hos pasienter med en NEW skår 5 
eller mer og infeksjon, tegn og 
symptomer på infeksjon eller risiko for 
infeksjon, 
tenk "kan dette være sepsis" , vurder 
umiddelbart om pasienten kan ha 
sepsis og i så fall igangsett 
sepsisbehandling.



Veiledende respons rutine Rogaland:



ISBAR
et strukturert kommunikasjonsverktøy

Identitet

Situasjon

Bakgrunn

Aktuell tilstand

Råd



Bakgrunn



Hvorfor ISBAR?

• For bedre kommunikasjon mellom helsepersonell. 

• For å ha en strukturert mal på å informere om 
situasjonen.

• For at alle viktige elementer skal bli med.

• For at mottakeren skal forstå problemet. 



**Vær forberedt før du ringer**



OBS – før du konfererer…

• Samle relevant informasjon om pasienten– HVILKEN INFORMASJON?

• Journal

• Sykehistorie

• Diagnose 

• Behandling 

• Observasjoner - ABCDE

• Annen problemstilling : Psykososial, Pleie, informasjon om pårørende

• Evt andre målinger som tas der dere jobber



Closed loop-
kommunikasjon



Hmmm…?
Legevaktssentral: Stavanger legevakt, du snakker med sykepleier. 

Spl: Hei, beklager å forstyrre, vet du har det travelt, men hu Olga Hansen…

Legevaktssentral: Unnskyld, hvem snakker jeg med?

Spl: Å, det er Signe i hjemmetjenesten. 

Legevaktssentral: Ja, hei. Er det noe som haster eller kan jeg ringe deg tilbake?

Spl: Vet ikke, det gjelder Olga. Hun føler seg ikke helt i slag.

Legevaktssentral: Kan du starte fra toppen, hva er det som har skjedd og hva er 
problemstillingen?

Spl: Øh, jeg vet ikke, men jeg bør kjøre videre, men synes at Olga ser pjusk ut og vil heller 
ikke gå fra henne sånn…..

Legevaktssentral: Har du tatt noen målinger? 

Spl: Nei, men jeg kan gjøre det nå, skal jeg ringe deg tilbake da?

Legevaktssentral: Ja (legger på)



Bedre…?
Legevaktssentral: Stavanger legevakt, du snakker med sykepleier…

Spl: Hei dette er Signe Øvrebø fra hjemmetjenesten i Stavanger. Jeg befinner meg hos en pasient i 
Stavangergaten nr 12. Det gjelder Olga Hansen født 10.10.1940 personnummeret er 4325. Jeg 
ringer fordi hun det siste døgnet har hatt lette ryggsmerter og blitt tiltagende ustø. Det foreligger en 
rapport fra kveldsvaktene om at urinen var konsentrert og illeluktende. 

Legevaktssentral: Det gjelder Olga Hansen, født 10.10.40. Hun har smerter i rygg og blitt tiltagende 
ustø? Var det korrekt?

Spl: Ja, det er korrekt. Olga har kjent hjertesvikt med EF 30% og atrieflimmer. For 1 år siden hadde 
hun også et hjerneslag med høyresidig utfall.

Legevaktsentral: Ok. *skriver i journal*. Hun har kjent atrieflimmer og tidligere hatt slag. 

Spl: Ved undersøkelse har hun frie luftveier. RF er 26, anstrengt. Oksygenmetningen er 93% uten 
O2. BT er 95/45 og pulsen er 125 uregelmessig. Hun er klam og blek. Kald perifert. Hun er forvirret. 
Normal er hun klar og orientert. Bs 5. Ingen utslag på PSL. Har hatt et fall, men ikke slått hodet. 
Står på blodfortynnende. Hun oppfyller 3 av 3 sepsiskriterier i følge QSOFA. Temperaturen er målt 
til 36,2 under armen.  

Legevaktssentral: Det er mottatt. Da varsler vi AMK og bestiller en ambulanse på rødt. Bli hos 
pasienten til ambulansen er fremme. Dersom forverring i tilstand ring 113. 



HUSK…
• Heller ikke med ISBAR legger vi bort faglig skjønn.

• Haster det, holder kanskje Identifikasjon → Råd?

Hvilke situasjoner kan det være?

• Bevisstløse pasienter/mulig hjertestans.

• Pasienter med mistanke om hjerneslag og utslag på PSL-kriterier!

• Evt andre tidskritiske tilfeller. 



Kommunikasjon ved bruk av ISBAR



Spørsmål?



Oppsummering

• Før NEWS tas i bruk må alle få opplæring i;
– Vitale målinger etter ABCDE observasjoner

– Kjenne til lokal retningslinje i egen kommune/arbeidssted med definert respons og hvem de skal respondere til 
(rapid respons system)

• ABCDE er utgangspunktet for all systematisk pasientobservasjon. Pasientens normale 
vitale målinger er utgangspunktet ved alle pasientvurderinger

• NEWS er et risikovurderingsverktøy som gir beslutningsstøtte. HUSK NEWS har 
begrensninger. Så glem aldri klinisk skjønn og egen kompetanse!

• ISBAR er strukturert kommunikasjon som sikrer de viktigste opplysninger for å 
ivareta pasientens sikkerhet!



Takk for meg!
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