
Observer Bedøm Vurder tiltak som:

A Airways
Luftveier

  Frie luftveier
  Snakker pasienten uanstrengt
  Lyder fra luftveiene

  Hake- eller kjeveløft 
  Suging i luftveiene
  Svelgtube
  Assistert ventilasjon
  Stabilt sideleie

B Breathing
Pust

  Respirasjonsfrekvens
  SpO2

  Farge (sentral cyanose)
  Rytme
  Dybde
  Symmetri

  Oksygen 
  Assistert ventilasjon

C Circulation
Sirkulasjon

  Perifer og sentral puls
  Blodtrykk
  Kapillær fylningsgrad
  Hjertefrekvens og hjerterytme
  Hudtemperatur og hudfarge (perifer cyanose)
  Diurese

  Legge perifert venekateter (PVK)
       Vurdere væskestøt
  Urinkateter

 Timediurese

D Disability
Bevissthet

  Vurdere bevissthet (AVPU / GCS)
  Pupiller
  Blodsukker

  Sikre frie luftveier ved stabilt sideleie
  Måle blodsukker

  Glukose (po/iv)

E Exposure
Undersøkelse

  Undersøk hele pasienten   Tiltak avhenger av funn
  Blodgass
  Blodprøver
  Måle temperatur

Se Lytt LuktKjenn

Husk å revurdere ABCDE og tiltak. Tilstanden til pasienten kan alltid endre seg raskt! Husk å tilkalle mer hjelp ved behov.

A B C D E Systematisk pasientobservasjon og tiltak

OBS. En lav score utelukker ikke alvorlig sykdom. NEWS bør alltid kontrolleres når pasienten ankommer avdelingen, 
ved forverring og ved uro. Scoringsskjema er et supplerende hjelpemiddel for å bedømme vitale funksjoner 
hos voksne pasienter. 

Kontakt (vakthavende) lege uavhengig av NEWS ved: 
 Alvorlig uro over pasientens tilstand   
 Diurese < 200 ml over 8 timer   
 Hvis systolisk blodtrykk faller ≥ 40 mmHg

Scoringsskjema for å fange opp potensielle risikopasienter

NEWS (Score)  3 2 1 0 1 2 3

Respirasjons
frekvens

 ≤8 9-11 12-20 21-24 ≥25

SpO2 ≤91 92-93 94-95 ≥96

Oksygentilførsel Ja Nei

Temperatur ≤35,0 35,1-36,0 36,1-38,0 38,1-39,0 ≥39,1

Systolisk blodtrykk ≤90 91-100 101-110 111-219 ≥220

Puls/min ≤40 41-50 51-90 91-110 111-130 ≥131

Bevissthetsnivå A V, P eller U

A Alert
Våken

V Voice
Reagerer på tiltale

P Pain
Reagerer ved smertestimuli

U Unresponsive
Reagerer ikke

NEWS

Veiledende respons på pasientens scoreRespons
NEWS (Score)  Overvåkningsfrekvens    Respons       Fare for sykehusmortalitet

0 Minimum hver 12. time. Fullstendig NEWS ved hvert observasjonstidspunkt.

LavTotalt 1-4 Minst hver 4. - 6. time.
Fullstendig NEWS ved hvert observasjonstidspunkt.

Sykepleier på post tar stilling til om overvåkningsfrekvens og/eller 
overvåkningsnivået bør økes.

Totalt 5-6 eller 
3 i én parameter

Minst én gang per time, eller etter 
forordning fra lege.

Sykepleier på post kan kontakte MIS. Postansvarlig lege* skal 
informeres omgående.

- Vuder behov for tettere overvåking til intensivavdeling
- Avtal videre kontakt med postansvarlig lege.

Middels

Totalt 7 eller mer Kontinuerlig overvåkning av vitale 
funksjoner, eller etter forordning 
fra lege.

Sykepleier på post skal umiddelbart informere  postansvarlig lege* 
og sammen ta kontakt med MIS.

Postpersonalet og MIS vurderer overflytning til intensivavdeling og 
bestemmer kortsiktig plan.

Høy

ISBAR 
kommunikasjon bidrar til at viktig 
pasientinformasjon blir gitt og mottatt.

Bevissthetsnivå

Kontakt MIS hele døgnet på t l f :  2 0 6 40

*Medisinsk avdeling: Lege med tilstedevakt skal alltid kontaktes først når postansvarlig lege ikke kan nås raskt.
Dette vil være lege i sekundærvakt kl.16.00-21.00 (20.00), og vakthavende turnuslege fra kl.21.00 (20.00) - 08.00.

*Kirurgisk avdeling: Postansvarlig lege kontaktes kl.08.00-12.00. LIS-lege kl.12.00-20.00. Vakthavende turnuslege
kl.20.00-08.00.




