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NEWS2-övervakningsrutin, VO ortopedi och handkirurgi  
 

Syfte och omfattning  
Syftet med detta dokument är att det ska fungera som en riktlinje gällande användandet av 
NEWS2 inom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi. Dokumentet är en lokalriktlinje till 
sjukhusets övergripande dokumentet Tidig upptäckt och behandling, TUB – NEWS2, ABCDE, CRM och 
SBAR; koncept, organisation och ansvar.pdf (sharepoint.com)  
 
 

För ortopedi och handkirurgi gäller följande:  

Uppföljning av NEWS2-värden ska göras dagligen på ronden och dagligt ställningstagande till fortsatta 
kontroller.  

Om patientens tillstånd kräver att kontroller behöver tas oftare än 6 gånger per dygn behöver man 
överväga att flytta patienten till avdelning med möjlighet till tätare övervakning. Detta i enlighet med 

dokumentet Vårdnivå avdelning 70A och B  

 

Beskrivning 
Rutin för hur ofta NEWS2 används inom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi. Om 
ansvarig läkare ordinerar flera kontroller utöver det som anges nedan är det dess ordination som 
gäller.  

 

Preoperativt: 

Alla ortopedpatienter som ska opereras tar man ett NEWS2 på vid ankomsten till avdelningen 
och därefter x2 om inget annat anges av ansvarig läkare vid inskrivningen. 

  

Postoperativt: 
TRAUMAPATIENTER: 
Ett NEWS2 tas direkt vid ankomst till avdelningen från uppvakningsavdelningen. Ett till NEWS2 
tas på patienten runt 20:00 om inte ankomsten från uppvakningsavdelningen skett närmaste 
timmen. NEWS2 tas sedan 2 gånger dagligen tills det ändras på läkarordination.   

 

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Tidig%20uppt%C3%A4ckt%20och%20behandling,%20TUB%20%E2%80%93%20NEWS2,%20ABCDE,%20CRM%20och%20SBAR;%20koncept,%20organisation%20och%20ansvar.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/Tidig%20uppt%C3%A4ckt%20och%20behandling,%20TUB%20%E2%80%93%20NEWS2,%20ABCDE,%20CRM%20och%20SBAR;%20koncept,%20organisation%20och%20ansvar.pdf
https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/Publicerade/Intern%20ut%C3%B6kad/V%C3%A5rdniv%C3%A5%20avdelning%2070A%20och%20B.pdf
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Ryggpatienter: 
Ett NEWS2 tas direkt vid ankomsten till avdelningen från uppvakningsavdelning. Ett till NEWS2 
tas på patienten runt 20:00 om inte ankomsten från uppvakningsavdelningen skett närmaste 
timmen. En ny kontroll tas även på morgonen dag 1 postoperativt. Ställningstagande till fortsatta 
kontroller tas på morgonronden dag 1 postoperativt.  

 

Protespatienter:  

Ett NEWS2 tas direkt vid ankomsten till avdelningen från uppvakningsavdelning. Ett till NEWS2 
tas på patienten runt 20:00 om inte ankomsten från uppvakningsavdelningen skett närmaste 
timmen. En ny kontroll tas även på morgonen dag 1 postoperativt. Ställningstagande till fortsatta 
kontroller tas på morgonronden dag 1 postoperativt.  

 

Handkirurgpatienter   

Patienter som genomgått replantation ska NEWS2-bedömas minst x 2 dagligen 5 dagar 
postoperativt. Uppföljning och utvärdering görs på ronden.   
På övriga handkirurgiska-patienter sker NEWS2-bedömning antingen på läkarordination eller om 
sjuksköterskan bedömer att patientens allmäntillstånd är påverkat.   
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