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* Syremättnad 2 används på patient med högt habituellt pC02 (=tillvanda till kroniskt förhöjt pCO2 pga
kronisk respiratorisk svikt, t ex grav KOL)
** Medvetandegrad: A=alert, C=confusion (nytillkommen eller förvärrad förvirring), V=voice (reagerar med
ögonöppning, tal eller rörelse vid tilltal/kraftiga tillrop), P=pain (reagerar vid smärtstimulering),
U=unresponsive (reagerar ej vid tilltal/smärtstimulering)
Reproducerad från: Royal College of Physicians. NEWS2. Updated report, London 2017.

Kontroller och åtgärder
Kontroller kan avslutas efter två dygn om patient har 0 poäng. Dessutom utförs en kontroll inför utskrivning.
Poäng

Ny kontroll

0

Inom 8-12 tim

Totalt 1-4
Låg risk

Inom 4-6 tim

Någon 3-poängare

Inom 1 tim

Totalt 5-6
Medium risk
Brådskande
åtgärder
7 eller mer
Hög risk!
Akuta åtgärder

Åtgärd
Infekterade och bukopererade patienter var 8:e tim, övriga var 12:e tim
• Informera ansvarig sjuksköterska om NEWS-värdet
• Ansvarig ssk bestämmer kontrollintervall och om läkarbedömning behövs
Se nedan 5-6 poäng

Inom 1 tim

•
•
•
•
•

Ansvarig sjuksköterska ska omedelbart informera ansvarig läkare
Brådskande bedömning av läkare* (misstänk alltid sepsis som orsak**)
Överväg vård med möjlighet till tät tillsyn och övervakning
Överväg IVA/MIG-konsultation
Kontrollintervall beslutas av ansvarig läkare efter bedömning

Täta kontroller eller
kontinuerlig
övervakning

•
•
•
•

Ansvarig sjuksköterska ska tillkalla läkare för omedelbar bedömning*
Ansvarig läkare ska/bör vanligtvis konsultera IVA-kompetens (IVA-läkare/MIG)
Överväg att flytta patient till högre vårdnivå
Kontrollintervall beslutas av ansvarig läkare efter bedömning

NEWS är bara ett stöd i bedömning av patienter! Vid allvarlig oro över patientens tillstånd trots låga poäng, -kontakta läkare.
*Vid problem med bedömning av ansvarig läkare kan sjuksköterska själv kontakta bakjour eller IVA-läkare.

**Vid NEWS ≥5 på patient med misstänkt eller bekräftad infektion, tänk ”Är detta sepsis?” Använd sepsiskort och vidta snabba åtgärder.

Låg urinproduktion

Om urinmängd mäts och är mindre än 200 ml på 8 tim: Ta kreatin, informera ansvarig läkare
Sektion Chefläkare och patientsäkerhet

