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Alla patienter skall bedömas enligt NEWS2 (National Early Warning Score version 
2) vid ankomst till avdelningen! � @[}?) D& 
I samband med NEWS2-kontroller ska smärtbedömning göras, dokumentera 

resultat och åtgärd! 

Patienter med nedsatt lungfunktion kan, efter läkarordination, bedömas enligt 
"Syremättnad 2", vilket ger andra poäng än "Syremättnad 1 ". 

Preoperativt 
Patienter med akuta frakturer skall bedömas enligt NEWS2 var 3:e timme fram till 

operationen. Bedöms inte operationen som akut (operation inom 24 timmar) görs 
kontroller enligt NEWS2 2 gånger per dygn. 

Postoperativt 
Nyopererad patient som är 65 år eller äldre, alternativt multi.sjuk (har 3 eller fler 
medicinska diagnoser) eller har känd hjärt- och/ eller lungsjukdom skall bedömas enligt 
NEWS2 var 3:e timme, övriga patienter bedöms enligt NEWS2 var 4:e timme, de 
första 12 timmarna efter operationen. 
Om dessa kontroller är utan anmärkning(= poäng) görs kontroller enligt NEWS2 en 

(1) gång per dygn fram till hemgång. 
Om kontrollerna ger poäng se nedan: 

NEWS2 Kontroll minst var 12:e timme. 
0 
NEWS2 Kontroll minst var 4:e - 6:e timme, informera ansvarig 
1-4 sjuksköterska som bedömer om läkarkontakt behövs. 
NEWS2 Kontroll minst en (1) gång per timme. Brådskande bedömning 
5 - 6 av ansvarig läkare, avsteg från kontrollschemat kan göras av 

ansvarig läkare efter bedömning av patienten. 
NEWS2 Kontinuerlig monitorering av vitala parametrar, ansvarig 
?.7 sjuksköterska ska omedelbart tillkalla ansvarig läkare och 

överväga omedelbar kontakt med MIG-teamet tfn 5301. 
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Vid större operationer och/ eller blödning på > 100 ml, eller något annat avvikande 
peroperativt t.ex. cirkulatoriskt instabil ska NEWS2-bedömning göras var 3:e timma 
under 24 timmar efter operationen. 

Ingen operativ åtgärd 
Bedömning enligt NEWS2 en (1) gång per dygn i 3 dygn, om dessa kontroller är utan 
anmärkning 
(0 poäng) och patientens alJmäntillstånd bedöms som gott görs bedömningen vartannat 
dygn om inte läkare ordinerar annan regim. 

Medicinskt färdiga/ utskrivningsklara patienter 
Patienter som läkare bedömt som utskrivningsklara, men inte kan åka hem för att de 
väntar på åtgärd från kommun eller liknande behöver inte bedömas enligt NEWS2. 
I de fall patientens tillstånd försämras eller något inträffar t.ex. att patienten ramlar 
under vårdtiden, skall NEWS2-bedömning göras. Ger bedömningen poäng 1 eller mer 
ska kontroller göras enligt ovanstående tabell. 

Använd alltid din kliniska blick och lita på din intuition, känns något fel: Gör en 

NEWS2-bedömning extra! Kontakta MIG eller ortopedläkare om du känner dig 
osäker på patientens tillstånd. 
MIG kan kontaktas även om patienten får en låg NEWS2-poäng men kliniskt är sämre 
än vad vitalparametrarna visar. 

Alla NEWS2-kontroller skall dokumenteras i NCS! 

För detaljer och bedömningsmall, var god se PM gällande NEWS2: 
Lokalt PM proACT /NEWS2/MIG/SBAR 

Länkar som inte fungerar i det lokala PM:et: 
https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/news2/ 
https: I /lof.se/wp-content/uploads /NEWS2-broschyr.pdf 
http: //news2utbildning.se/ 


