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1 Bakgrunn 

1.1 Mandat for prosjektgruppen 

Bakgrunnen for opprettelsen av prosjektgruppen er en tilsynssak fra 2014 der en eldre ortopedisk 

pasient døde kort tid etter overføring fra St.Olavs Hospital til et sykehjem i Trondheim kommune. 

Pasienten var lite kontaktbar og tungpust ved utskrivelse og døde cirka 30 minutter etter ankomst 

sykehjem. Legevakten i Trondheim kommune klaget St.Olavs Hospital inn for Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag , da de oppfattet at det var grunnlag for å rette kritikk mot den medisinske behandlingen 

pasienten fikk forut for overføring til kommunen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i tilsynssak 

påpekt at «Sykehusets system for å fange opp og evaluere endringen i pasientens medisinske status 

gjennom dagen og frem mot utskrivelsen har sviktet. Fylkesmannen ber på dette grunnlag at sykehuset 

gjennomgår sine rutiner og praksis knyttet til observasjon av og vurdering av pasienter som skal 

utskrives».  Prosjektgruppen ble den 16.02.15 satt ned av Kvalitetssjef Merete Blokkum og 

ledergruppen i Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling ved Johan Fredrik Skomsvoll. Gruppen fikk 

følgende mandat: 

«Gruppen skal gjennomgå relevant litteratur, vurdere og anbefale verktøy og system for observasjon, 

dokumentasjon og kommunikasjon av vitale parametere for implementering på St.Olavs Hospital» 

Overlege ph.d. Trond Nordseth ved Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling ble utpekt som 

leder for prosjektgruppen, og representerer også Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin etter avtale 

med klinikksjef. Prosjektgruppen har i tillegg bestått av følgende fagpersoner: 

Avd.sjef Jostein Dale – Klinikk for Akutt- og Mottaksmedisin  
Avd.sjef Mari Olstad Røe – Klinikk for Akutt- og Mottaksmedisin 
Sykepleiefaglig rådgiver Elisabeth Røkke - Medisinsk klinikk 
Overlege / professor Olav Sletvold - Medisinsk klinikk 
Overlege Bent-Åge Rolandsen – Kirurgisk klinikk  
Avd.sjef Nina Hassel – Kirurgisk klinikk 
Sykepleiefaglig rådgiver Marianne Barø - Kreftklinikken 
Overlege Vegard Osland – Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer 
Avd.sjef Mette Røsbjørgen – Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer 
 

1.2 Målbeskrivelse 

Prosjektgruppen anser sitt mandat konkretisert i følgende delmål:  

- Beskrive mulige løsninger for systematisk scoring av vitalparametere på sengeposter 

(psykiatriske, pediatriske og fødende pasienter ekskludert). 

- Beskrive indikasjonsstilling / ønsket omfang av denne type scoring 

- Beskrive hvordan en slik scoring skal dokumenteres i pasientjournalen 

- Beskrive hva konsekvensene skal være dersom en sykepleier scorer en pasient til å ha 

vitalparametere utenfor ønsket målområde 

- Beskrive hvordan den medisinske beslutningsgangen kan være dersom en pasient får en gitt 

score.  

- Beskrive organisatoriske konsekvenser / mulige løsninger inkludert de relatert til 

ressursmessige forhold / behov. 
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2 Scoringssystem for vitalparametere 

2.1 Valg av scoringssystem 

Med vitale parametere forstås generelt målinger av pasienters blodtrykk, pulsfrekvens, 

respirasjonsfrekvens, temperatur, oksygenmetning, våkenhet og andre tilsvarende måleparametere 

som gjenspeiler pasientens respirasjon, sirkulasjon og våkenhet.  

Gruppen legger til grunn en primær anbefaling om at National Early Warning Score (NEWS) 

velges som scoringssystem for vitalparametere på alle sengeposter på St.Olavs Hospital. Dette fordi 

dette er det scoringssystemet som er godt validert, og er enkelt i bruk (se egen begrunnelse seksjon 

2.2). I tillegg  er NEWS besluttet innført i pasientforløpet for potensielt alvorlig skadde pasienter, som 

gir fordeler i form av felles opplæring og implementering. De store fordelene med NEWS er at det er 

enkelt å score, samt at det er lagt klare føringer for hva slags respons en gitt score og/eller endring i 

score skal utløse mht. grad av monitorering og medisinsk vurdering av lege. Gruppen legger til grunn 

for sine anbefalinger at den kliniske tolkningsverdien av en gitt score, uavhengig av system, er best om 

det foreligger scoringer både før og etter. Gruppen vil derfor generelt anbefale at vitalparametere i 

størst mulig grad scores gjennom hele sykehusoppholdet, etter nærmere spesifiserte intervall, og ikke 

kun ved eksempelvis innleggelse eller utskrivelse. 

Akuttmottaket på Øya og Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag har innført triage og scoringssystemet 

‘Rapid emergency triage and treatment system’ (RETTS), som måler mange av de samme 

vitalparameterne som NEWS. Det er mulig å bruke parametere målt ifb med RETTS til samtidig å 

score NEWS, eksempelvis om man ønsker en baselineverdi ved tidspunkt for overføring til sengepost. 

 

2.2 Vitenskapelig begrunnelse for innføring og valg av 

scoringssystem 

Pasienter som legges inn i sykehus vil være påvirket av sykdom eller skade i ulik grad, og derfor ha 

ulike behov for akuttbehandling og overvåkning. I de tilfeller der behovet for overvåkning og tett 

oppfølgning er høyt, vil pasienten primært innlegges en overvåkningsavdeling eller intensivavdeling, 

ellers vil pasienten legges på en sengepost. Målet med sykehusbehandling er om mulig å få pasienten i 

en bedre tilstand enn ved innleggelse, imidlertid vil pasienter kunne få en forverring av sin tilstand 

under sykehusoppholdet og dersom pasienten ligger på en sengepost er det spesielt viktig at dette 

fanges opp ettersom sengepostpasienter i mindre grad overvåkes. Studier har vist at akutte forverringer 

av pasienters tilstand på sengepost ofte er forutgått av endringer i vitalparametere de siste 24 timer før 

pasienten får hjertestans eller blir så syk at vedkommende må overføres til en intensivavdeling.[1, 2] 

De vanligste endringene observert er endringer i respirasjonsarbeid, blodtrykk, oksygenmetning og 

våkenhet, og studier har vist at slike endringer enten overses eller oppdages sent i forløpet.[3-5] Dette 

har viktige aspekt relatert til pasientsikkerhet, men kan også bidra til økt lidelse og være 

kostnadsdrivende ved å bidra til forlengede opphold på intensivavdelinger grunnet sen igangsatt 

intensivbehandling.  

Konseptet med såkalt ‘early warning score’ (EWS), altså systematisk scoring av vitalparametere for å 

oppdage endringer i pasienters tilstand, ble først foreslått av Morgan og medarbeidere i 1997.[6] 

Innføring av en EWS har i flere studier blitt gjort sammen med innføring av et såkalt «outreach team» 

(OT), hvor en gitt score / endring i vitalparametere har medført at et akutt team har rykket ut til 
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aktuelle sengepost («critical care outreach team», «patient at risk team», «medical emergency team», 

«rapid response team»); dette istedenfor at man har forholdt seg til tradisjonelle varslingsveier via 

vakthavende lege. Et Cochrane systematic review av McGaughey og medarbeidere (2007) 

gjennomgikk i underkant av fem tusen studier, men fant bare to randomiserte kontrollerte studier 

(RCT) på effekten av et OT.[7] Den ene var en cluster RCT som inkluderte over 23 sykehus, som fant 

ingen reduksjon av hjertestans, antall innleggelser på intensiv eller i mortalitet.[8] Den andre var en 

cluster RCT som inkluderte 16 sengeposter, og forfatterne fant en reduksjon i dødelighet i 

intervensjonsgruppen (oddsratio 0.52) sammenliknet med kontrollgruppen.[9] Et systematic review av 

Chan og medarbeidere (2010) hadde en videre inklusjon enn Cochrane-reviewet, og identifiserte 18 

studier med bruk av et OT. En signifikant reduksjon i antall hjertestans utenfor intensivavdeling ble 

observert (relativ risk [RR] 0.66), men heller ikke i dette reviewet ble det observert en reduksjon i 

mortalitet hos voksne pasienter. Hos barn ble det observert signifikant reduksjon av både mortalitet og 

antallet hjertestans utenfor intensivavdeling etter innføring av et OT (RR 0.62).  

Alam og medarbeidere (2014) gjorde et systematic review på effekten av bruk av EWS på mortalitet, 

alvorlige hendelser og lengde på sykehusopphold.[10] Forfatterne identifiserte syv studier som alle var 

før-etter studier, hvorav fem inkluderte samtidig bruk av et OT. To av studiene fant reduksjon i 

mortalitet etter innføring av en EWS.[11, 12] Fire av studiene fant ingen reduksjon i mortalitet etter 

innføring av EWS.[13-16] Den ene studien som ikke rapporterte mortalitet rapporterte isteden 

prevalens av uheldige hendelser, hvor en trend mot færre slike hendelser ble observert etter innføring 

av EWS, men denne reduksjonen var ikke signifikant.[17] Forfatterne konkluderte med at dårlig 

studiekvalitet og heterogene pasientutvalg gjorde det vanskelig å trekke sikre konklusjoner mht. 

effekten av innføring av EWS/OT.  

En rekke EWS har blitt utviklet for systematisk scoring av vitalparametere. I en sammenliknende 

studie av 34 ulike EWS applisert på ca. 35 000 sykehusinnleggelser ble det britiske ViEWS funnet å 

ha best prediktiv verdi for død innen 24 timer etter en gitt scoring.[18] ‘Area under receiver operating 

curve’ (AUROC) for dette endepunktet var 0.88 for ViEWS i denne studien:  

 

 

The Royal College of Physicians og National Health Services (NHS) publiserte i 2012 en anbefaling 

om innføring av National Early Warning Score (NEWS) (basert på ViEWS) på alle sykehus i 
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Storbritannia.[19] Smith og medarbeidere (2013) demonstrerte i en studie at NEWS har god evne til å 

kunne predikere hjertestans, innleggelse på intensiv og død innen 24 timer etter en gitt score.[20] 

Sammenhengen mellom en gitt NEWS-score og disse utfallene er vist i figuren under, hentet fra denne 

publikasjonen. 

 

 

Mer kompliserte prediksjonsmodeller er foreslått som bedre kan predikere hjertestans og/eller 

innleggelse på intensiv, imidlertid er foreslåtte modeller mer kompliserte og ressurskrevende uten at 

de nødvendigvis er veldig mye mer presise enn ViEWS / NEWS.[21] Fordelen med NEWS er at 

undersøkelsene er non-invasive, raske å gjennomføre og uten ubehag for pasienten, samtidig som 

systematisk scoring kan bidra til å oppdage kritisk forverring av alvorlig sykdom tidlig.[22]  

 

2.3 National Early Warning Score (NEWS) 

NEWS er utarbeidet av National Health Services (NHS) i Storbritannia og scores av sykepleiere på 

sengepost på nærmere spesifiserte intervall. NHS sin utgave av NEWS – scoringsskjema er lagt ved 

som Vedlegg 1 til referatet. NEWS-systemet gir anbefalinger for hvor ofte en pasient skal scores 

basert på aktuell score:  

Score 0: Hver 12.time  

Score 1-4: Hver 4.-6.time  

Score 5-6: En gang i timen.  

Score 7 eller høyere - Pasienten skal vurderes av lege og i utgangspunktet flyttes til en 

overvåkningsavdeling dersom det ellers er indikasjon for dette i forhold til valgt behandlingsnivå på 

pasienten. 
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NEWS score tar utgangspunkt i måling av seks vitalparametere og gir ekstra poeng om pasienten får 

oksygenbehandling. NEWS skal ikke brukes på gravide eller barn da disse har andre normalverdier for 

vitalparametere. Scoringsskjema sees her:  

 

F.eks vil en våken pasient (0 poeng) med systolisk blodtrykk på 80 (3 poeng), resp.frekvens på 23 (2 

poeng), oksygenmetning 92% (2 poeng), temperatur 38.5 (1 poeng) og hjertefrekvens 120 (2 poeng) 

som får 5 liter oksygen på maske (2 poeng) få en samlet NEWS score på 12 poeng. En klassifisering 

av hast på tiltak og forventet nivå på medisinsk vurdering ved en gitt NEWS-score er gitt her: 
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3 Systematisk måling av vitalparametere på sengeposter 

3.1 Status i dag for måling av vitalparametere på sengeposter 

Det er i dag en rekke ulike skjemaer i bruk på St.Olavs Hospital for registrering av målte 

vitalparametere, og rutinene for hva som skal måles og hvor ofte er svært heterogene. Ulike skjemaer 

og rutiner i bruk kan sees av Vedlegg 2-10. Enkelte av skjemaene / prosedyrene gir føringer for når og 

hvor ofte gitte parametere skal måles, mens andre lar det være opp til lege/sykepleier selv å bestemme. 

Ingen av skjemaene inneholder alle 5 anbefalte vitalparameter angitt i NEWS, med unntak av det ene 

observasjonsskjemaet til Seksjon for fordøyelses- og leversykdommer (som i praksis er laget etter mal 

av et intensivskjema). Et fåtall av skjemaene legger opp til måling av respirasjonsfrekvens, til tross for 

at dette er vist å kunne predikere hjertestans på sengepost.[23] Flere av skjemaene angir at 

oksygenmetning (SpO2) skal måles uten at det samtidig må spesifiseres om det gis supplerende 

oksygenbehandling, hvilket gjør tolkningsverdien usikker. Flere av skjemaene fremstår å være noe 

«hjemmesnekret».  

Skjemaene er svært heterogene mht angivelse av tidspunkt for måling av en gitt vitalparameter, og 

ingen av skjemaene er spesielt godt designet for enkelt å kunne se trender i endring i vitalparametere 

(sammenliknet med NEWS-skjemaet). I tillegg har NEWS skjemaet en fargekoding som gjør det 

enklere visuelt å oppdage når en pasient scorer utenfor normale vitalparametere. 

Rutinene for, tilgjengelighet av og erfaring i bruk av pulsoksymeter for å måle oksygenmetning vil 

variere mellom avdelinger, og innføring av NEWS vil kunne medføre et behov for innkjøp av flere 

slike.  

 

3.2 Hvor ofte skal vitalparametere måles og på hvilke pasienter? 

NHS er klare i sin anbefaling på at NEWS skal scores rutinemessig og minst to ganger per dag på alle 

hospitaliserte pasienter. Fordelen med en slik praksis er at dette gir mindre rom for skjønn fra 

helsepersonell, og dermed er man sikret at «sikkerhetsnettet» (som NEWS er ment å være) fungerer 

døgnet rundt året rundt. I tillegg vil det kunne gi valide data for forsknings- og utviklingsformål. 

Ulempen er at dette kan medføre merarbeid for sykepleiere og kan virke demotiverende, spesielt hos 

pasienter som åpenbart har normale parametere og er oppegående. Hos slike pasienter kan det være 

hensiktsmessig å utøve skjønn ift om NEWS skal scores (samt vurdere om pasienten virkelig trenger å 

være innlagt på sykehus). Faren er selvfølgelig at slike pasienter også kan bli syke igjen, evt få 

plutselig hjertestans, og da kan det stilles spørsmål ved hvorfor ikke NEWS er scoret. Tilsvarende vil 

gjelde for pasienter som er alvorlig påvirket av sykdom hvor intensivbehandling ikke er aktuelt, hvor 

en NEWS score ikke vil ha noen behandlingsmessig konsekvens. I slike tilfeller vil overdreven 

scoring med NEWS kunne fremstå belastende på pasient og pleiepersonell.  

Gruppen legger til grunn at dersom behandlende lege vurderer at NEWS ikke skal scores på en gitt 

pasient, så bør dette ansees som en medisinsk beslutning som aktivt må dokumenteres i pasientens 

journal. Dette gjelder spesielt dersom bakgrunnen for denne beslutningen er reduksjon i 

behandlingsnivå for en gitt pasient.  
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3.3 Hvordan skal målte vitalparametere dokumenteres? 

Gruppen anbefaler at St.Olavs Hospital innfører en norsk utgave av det britiske NEWS-skjemaet 

(Vedlegg 1), i første omgang i papirutgave. Copyright-rettigheter er avklart med National Health 

Services (NHS) i den forstand at NHS har sagt fra seg all copyright på disse skjemaene. Det vil være 

behov for å gjøre lokale tilpasninger av skjemaet i forhold til hva som er mest hensiktsmessig for 

journalføring på St.Olav Hospital. En norsk oversatt utgave av scoringsskjemaet og 

dokumentasjonsskjemaet sees av hhv. Vedlegg 11 og 12, men disse trenger ytterligere tilpasning før 

implementering (inkl. St.Olav logo). Hver avdeling som har definerte retningslinjer for måling av 

vitalparametere for utvalgte pasientgrupper må gjøre en individuell vurdering på om NEWS-

skjemaet kan erstatte gjeldende skjema, samt om aktuelle prosedyrer og retningslinjer må 

revideres med hensyn til dette. Arbeidsgruppen ser det slik at det faller utenfor mandatet å komme 

med konkrete forslag til slike tilpasninger, og vil presisere at det vil være mest hensiktsmessig faglig 

sett og mht forankring av systemet om kvalitetssikring av dette gjøres internt i aktuelle avdelinger.  

Ferdig utfylt skjema bør scannes til Doculive og legges inn i pasientens papirjournal. Skjemaet bør i 

størst mulig grad erstatte eksisterende skjemaer for måling av vitalparametere, alternativt samkjøres 

med disse for å unngå dobbeltarbeid for sykepleiere og leger. Et nytt IKT system bør bidra til å lette 

arbeidet med å dokumentere denne type målinger, fortrinnsvis ved direkte elektronisk registrering av 

vitalparametere i journalsystemet via egnede teknologiske løsninger.  

Gruppen anbefaler at skjemaet primært utarbeides med bokmål som målform, for å unngå forvirring 

ved oversettelse av f.eks respirasjonsfrekvens til nynorsk. 

  

3.4 Hvordan kan den praktiske opplæringen av leger og sykepleiere 

gjennomføres på klinikker med inneliggende pasienter?  

Gruppen har lagt til grunn i utredningen at det er stor variasjon i enkeltsykepleieres kompetanse og 

erfaring i måling og dokumentasjon av vitalparametere. Måling av vitalparametere er teknisk sett lett å 

lære bort og gjennomføre, men tolkningen av enkeltmålinger og det totale kliniske bildet krever 

klinisk erfaring og medisinsk kompetanse. En generell innføring av systematisk måling av 

vitalparametere vil derfor utløse et behov for systematisk opplæring og oppfølgning av sykepleiere på 

aktuelle klinikker med inneliggende pasienter. Det er viktig å presisere at denne type scoring sikrer en 

systematisk minimums-vurdering av en pasients fysiologiske tilstand, som legger basis for videre 

medisinske vurderinger. Scoring av NEWS erstatter ikke klinisk skjønn hos enkeltpasienter. Scoring 

av NEWS skal ikke forsinke tilkalling av Akutt-team hos pasienter som har hjertestans eller er nær ved 

å få det, men vil kunne bidra til mer bevissthet om oppdagelse av devierende vitalparametere hos 

pasienter i risiko for dette.  

Kirurgisk klinikk gjennomfører våren/sommeren 2015 et pilotprosjekt i innføring av NEWS på 

sengeposter. I den sammenheng har klinikken fått eksternt finansiert opplæring av instruktører i 

NEWS for et lisensiert kurskonsept («ALERT») via kursleverandøren «Proact» 

(www.proactcourse.org). Tilsvarende har Ortopedisk avdeling et pågående forbedringsprosjekt for 

2015 hvor det er planlagt å bruke kompetansehevingsdager for sykepleiere til opplæring i NEWS. 

Gruppen legger til grunn at en innføring av NEWS vil generere behov for NEWS-instruktører som kan 

lære opp og følge opp sykepleiere og leger (utøvere) i bruk av NEWS året rundt. Hver sengepost bør 

ha 2-3 instruktører som kan ivareta denne opplæringen/oppfølgningen. Leger vil i større grad ha 
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måling og vurdering av vitalparametere forankret i sin grunnutdannelse og kliniske praksis, men det 

vil også her være behov for opplæring.  

For å muliggjøre implementering og oppfølgning av NEWS på alle sengeposter anbefaler gruppen 

opprettelse av et sentralt ‘NEWS-fagutvalg’ på St.Olavs Hospital. Denne gruppen bør bestå av en 

fagledelse og leger og sykepleiere som fungerer som NEWS-hovedinstruktører. Hovedinstruktørene 

vil ha ansvar for å lære opp og følge opp NEWS-instruktører på sengeposter / overvåkningsavdelinger. 

Det må utarbeides et systematisert opplegg for instruktøropplæring og opplæring av utøvere, inkludert 

bruk av e-læring om dette er mulig. Dette kan suppleres med laminerte lommekort og 

informasjonsplakater. I tillegg må det opplæringen også ta for seg på hvilken måte vitalparametere 

skal kommuniseres internt mellom sykepleiere og mellom sykepleiere og leger. En standardisert måte 

å rapportere pasienters tilstand på er verktøyet ISBAR (Identify, Situation, Background, Assessment 

and Recommendation), som det finnes egne opplæringsopplegg for. 

Hvordan devierende vitalparametere skal varsles videre til ansvarlig lege må tilpasses aktuelle 

avdeling sin vaktorganisering av leger. Det er også mulig å utvide opplæringen til også å involvere 

generelle tiltak som kan gjøres for bedre symptomkontroll og behandling av devierende 

vitalparametere (oksygenbehandling, væskestøt etc.), men dette er mer aktuelt på sikt og faller utenfor 

arbeidsgruppens mandat å legge føringer for.  
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4 Medisinsk respons og beslutningstaking ved endring i 

vitalparametere 

4.1 Gjeldende praksis 

Dersom en sykepleier oppdager endringer i pasienters vitalparametere som er bekymringsverdige vil 

ordinær varsling være at ansvarlig lege på sengepost orienteres, alternativt at vakthavende lege på 

aktuelle avdeling / klinikk varsles dersom dette skjer på vakttid eller er avtalt på annen måte. Dersom 

sykepleier ikke får tak i vakthavende lege grunnet samtidighet er det ved noen avdelinger mulighet for 

sykepleiere å ringe bakvakt direkte.  

Dersom en sykepleier oppfatter eller mistenker at en pasient har respirasjons- eller sirkulasjonsstans 

skal Akutt-team varsles direkte via AMK på telefon 113, som umiddelbart vil rykke ut. Sykepleiere 

har også i praksis anledning til å slå hjertestans-alarm dersom en pasient generelt er så dårlig at 

umiddelbar akuttbistand er nødvendig.  

Per 1.juni 2015 er følgende aktive tilstedevaktsjikt i drift på St.Olavs Hospital for avdelinger med 

inneliggende voksne pasienter (nummer til vaktcalling i parentes): 

Medisinsk klinikk        1 lege (6646) 
Klinikk for hjertemedisin      1 lege (6648) 
Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin     1 lege (6695) 
Kirurgisk klinikk        2 leger (6460, 6461) 
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer   2 leger (3733,7200) 
Klinikk for thoraxkirurgi      1 lege (6160)  
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer  2 leger (3605, 6761) 
Kvinneklinikken       2 leger (6716, 6717) 
Kreftklinikken       1 lege (6654) 
Nevroklinikken        2 leger (6767, 6840) 
Klinikk for anestesi og intensivmedisin     3 leger (6450, 6451, 3030) 
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering    1 lege? 
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4.2 Kommunikasjons- og beslutningskjede ved endring i 

vitalparametere 

NHS gir klare anbefalinger ift hva en gitt NEWS-score skal medføre av varsling og medisinsk 

vurdering, inkludert kompetansenivået på legen som skal gjøre vurderingen (jamfør avsnitt 2.3). Det er 

mulig å gi enda mer detaljerte responsrutiner basert på NEWS-score, som her gjort av Portsmouth 

hospitals:  

 

 

 

Arbeidsgruppen legger til grunn følgende anbefaling ift. praktisk håndtering av en gitt NEWS-score / 

endring i NEWS-score. 

NEWS score 0:   Pasientansvarlig sykepleier scorer pasienten hver 12. time 

NEWS score 1 – 4: Pasientansvarlig sykepleier og overordnet sykepleier diskuterer behov 

for tiltak. Hvis tvil om tiltak, kontaktes visittgående lege den aktuelle 

dagen eller primærvakt 1. Hvis ingen av disse er tilgjengelig, 

kontaktes evt. annen primærvakt eller aktuell bakvakt. NEWS score 

hver 4. – 6. time. 

NEWS score 5 – 6: Visittgående lege den aktuelle dagen eller primærvakt kontaktes 

umiddelbart. Hvis ingen av disse er tilgjengelig, kontaktes annen 

primærvakt eller aktuell bakvakt. NEWS score hver time. 

NEWS score 7 eller høyere: Visittgående lege den aktuelle dagen eller primærvakt kontaktes 

umiddelbart. Hvis ingen av disse er tilgjengelig, kontaktes annen 

primærvakt eller aktuell bakvakt. Bakvakt informeres. Vakthavende 

anestesilege kontaktes av ansvarlig lege ved behov, og pasienten 



 

 14

vurderes overflyttet til en overvåkingsavdeling for kontinuerlig 

overvåking. Individuell vurdering av behov for assistanse av andre 

spesialister. 

Samtidighetskonflikt: Dette kan spesielt være aktuelt på natt hvor primærvakt er tilstede alene på 

huset og i enkelte tilfeller (kirurg/ortoped) er opptatt på operasjon. Ved behov bør det være et system 

for tilkalling av bakvakt, men responstiden vil da være forlenget ift. fysisk tilsyn av pasienten. 

 

4.3 Bruk av akutt-team og kommunikasjon med lege på 

intensivavdeling ved fall i vitalparametere 

St.Olavs Hospital har to interne akutt-team som kan rykke ut ved mistenkt hjertestans hos voksne 

pasienter, døgnet rundt året rundt. Teamet består av vakthavende kardiolog (calling 6648), 

vakthavende anestesilege og anestesisykepleier. Anestesipersonell rykker ut med egnet «akutt-tralle» 

(i form av sparkesykkel), og ved mistenkt hjertestans på AHL-, Gastro- eller Bevegelsessenteret 

rykker teamet fra AHL-senteret ut (anestesilege 6450 og anestesisykepleier 6452). Ved mistenkt 

hjertestans på Nevro-, Kvinne/Barn-  eller Kunnskapssenteret, evt Pasienthotellet, rykker et team ut fra 

Kvinne/Barn (anestesilege 3030 og anestesisykepleier 3032). Teamene alarmeres via AMK, vanligvis 

ved at sykepleier eller lege på sengepost ringer og angir hjertestans på sin avdeling. 

Akutt-teamet rykker ut til sengeposter ca 150 ganger per år, hvorav circa halvparten av henvendelsene 

er reelle hjertestans. I øvrige tilfeller er det «falsk alarm», eller ulik grad av alvorlig sykdom som 

uansett gjør at pasienten trenger akutt legetilsyn. Omfanget av denne virksomheten er tidligere 

publisert av prosjektleder.[24]  

Dersom en pasient har fått hjertestans er det svært viktig at det startes gjenoppliving med hjerte-

lungeredning (HLR) og at en defibrillator snarest tilkobles pasienten. Hjertestans mistenkes hos en 

bevisstløs pasient som ikke puster eller puster svært abnormt og sakte (agonal resp.), etter at man først 

har gitt pasienten fri luftvei. Pulssjekk er ikke lenger rutinemessig anbefalt i denne type diagnostikk 

dersom man ikke har relevant erfaring med dette, og HLR startes på liberal indikasjon hos pasienter 

som fyller overnevnte kriterier. Dersom en sjokkbar rytme (ventrikkelflimmer) er årsak til pasientens 

hjertestans vil en forsinket defibrillering kunne bidra til redusert sjanse for overlevelse. I tillegg til at 

akutt-teamet har med defibrillator, er det grunnet store bygningsmasser også utplassert 

halvautomatiske defibrillatorer (LifePack 1000) på de fleste sengeposter, samt på 

overvåkningsavdelinger. Sykepleiere får rutinemessig opplæring og trening i bruk av slike 

halvautomatiske defibrillatorer. Da sykepleiere og leger på sengepost vil ha varierende erfaring og 

kompetanse med HLR er det viktig at de raskt får bistand fra akutt-teamet. Gruppen legger til grunn 

at scoring av NEWS ikke skal være til hinder eller forsinke tilkalling av akutt-team dersom en 

pasient er så dårlig at vedkommende har eller er på vei til å få hjertestans.  

For pasienter som ikke har hjertestans, men som er akutt kritisk syke vil det være svært nyttig for 

vurderinger som skal gjøres og i den videre kommunikasjon at det prioriteres å score NEWS på disse 

pasientene. Om man ikke ønsker å tilkalle akutt-team, men ønsker snarlig vurdering av anestesilege, er 

den vanlige saksgangen at ansvarlig lege på avdelingen (evt. vakthavende) tilkaller vakthavende 

anestesilege på intensivavdelingen (calling 6451) for vurdering av pasienten. Dersom vakthavende 

lege ikke er tilgjengelig er det mulig for sykepleiere som er svært bekymret for en pasient å kontakte 

intensivlege direkte, som et alternativ til bruk av akutt-team. I disse tilfeller må sykepleier både være 

sikker på at pasienten ikke har hjertestans, for å unngå unødvendige forsinkelser.  



 

 15

5 Konsekvenser av implementering av NEWS for forskning, 

kvalitetsutvikling og fremtidig IKT-system 

5.1 Konsekvenser av innføring for dokumentasjon i eksisterende 

IKT-system i drift 

Når det endelige NEWS-skjemaet er klart til implementering bør det være avklart med arkivet hvordan 

dette skal scannes inn i Doculive. Gruppen vil primært anbefale at slike skjemaer arkiveres i Doculive 

under ‘F – Observasjon og behandling’, enten under ‘Kurveark’ (F1) eller ‘Særskilte kurver og 

obs.skjema’ (F2).   

Pilotprosjektet på Kirurgisk klinikk tester ut muligheten for å registrere NEWS-score direkte i 

sykehusets datasystemer elektronisk (Imatis) fortløpende.  

 

5.2 Hvordan kan scoring av NEWS bidra til kvalitetsutvikling og 

forskning?  

Systematisk scoring av vitalparametere på potensielt tusenvis av pasienter gir gode svært gode 

muligheter på forskning på det fysiologiske forløpet ved akutt sykdom eller skade. Imidlertid 

forutsetter god kvalitet på slik forskning at det registreres gode og kvalitetssikrede data på flest mulig 

pasienter, ikke minst for å unngå skjevhet i materialet. I den videre argumentasjonen forutsettes det at 

vitalparametere registreres elektronisk i systemet første gang de måles, og ikke på papirskjema som 

leses i ettertid. Dette er ikke til hinder for at sykepleiere kan score NEWS på skjema og føre inn 

verdiene på samme vakt, men ikke senere enn det dersom datakvaliteten skal være bra nok.  

For presisjonen av registrerte målinger er det tre muligheter: 

1) Høyest oppløsning. Selve verdien på de målte vitalparametere registreres direkte i systemet 

(f.eks systolisk blodtrykk 115 mmHg). Dette er mer arbeidskrevende men vil ha høyest 

bruksområde både for forskningsformål og for dokumentasjonsformål. Det er enkelt å 

omregne dette automatisk til en gitt score etter registrering.  

2) Middels oppløsning. Scoren på hver av de 6 aktuelle vitalparametere registreres i systemet, 

som deretter summeres automatisk. Dette er mindre arbeidskrevende, men gir rom for 

menneskelig feil dersom en gitt måling er gitt feil score (f.eks systolisk blodtrykk 95 mmHg 

gitt 3 poeng istedenfor 2 poeng). Det har likevel høyere verdi enn at bare samlet score 

registreres, da man kan følge utviklingen i og betydningen til enkeltparametere nøyere (f.eks 

respirasjonsfrekvens). 

3) Dårlig oppløsning. Bare den samlede score registreres. Dette er bedre enn at ingen score 

registreres elektronisk, men man vil samtidig avskjære en hver mulighet til å ettergå hvilke 

vitalparametere som devierte hos enkeltpasienter. Verdien av en slik type registrering er 

betydelig lavere enn alternativet med middels oppløsning, og bør antakelig unngås hvis man 

først skal bruke ressurser på elektronisk registrering.  

Det er i prinsippet tre mulige modeller for en forsknings- og kvalitetsvirksomhet rundt implementering 

av NEWS.  
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Modell 1 – «Forskningsdatabase».  

Denne modellen i sin fullkomne form forutsetter at innsamling av data gjøres som del av en 

longitudinell observasjonsstudie, der alle målinger av vitalparametere registreres i en 

forskningsdatabase. Dette stiller krav til kvaliteten på dataene som legges inn, og presisjonen i dataene 

(må være høy oppløsning). En eller flere stipendiater bør involveres for å følge prosjektet, med 

nødvendig veilederkompetanse tilgjengelig. Forskningsmedarbeidere (f.eks stipendiater, 

forskningssykepleiere) må bidra for å sikre kontinuerlig datafangst og at de enkelte sengeposter og 

instruktører følges opp. Forutsetter REK-behandling og evt. konsesjon fra Datatilsynet grunnet de 

store datamengdene. Forutsetter tilstrekkelig IKT-støtte og finansiering.  

Fordeler – Gir mulighet for utstrakt vitenskapelig virksomhet med mulighet for flere doktorgrader og 

mastergrader. Dette kan i neste omgang bidra til bedre drift og helsetjenester da man eksempelvis kan 

inkorporere data om vitalparametere inn i prediksjonsmodeller for eksempelvis lengden på forventet 

sykehusopphold etter en gitt operasjon, skade eller sykdom. Vil kunne gi en rekke publikasjoner og 

bidra til å profilere St.Olavs Hospital internasjonalt. Vil kunne bidrar til den beste datakvaliteten 

grunnet tett oppfølgning. Gir mulighet for å søke om f.eks EU-støtte og/eller støtte fra 

Forskningsrådet. Vil kunne gi mulighet for strukturert uttesting av ny teknologi.  

Ulemper – Det dyreste og mest arbeidskrevende alternativet. Vil ta tid å få på plass finansiering og 

nødvendige tillatelser, ikke minst personell. Er mer krevende for sengepost-personalet mht registrering 

og vil ha en rekke utfordringer på ledernivå mht oppfølgning.  

 

Modell 2 – «Driftdatabase». 

Denne modellen legger til grunn at data registreres elektronisk med moderat til lav oppløsning i den 

utstrekning klinisk drift tillater det. Datakvaliteten og mulighetene for anvendelse blir deretter. 

Fordeler – Lett å implementere og billig. Noe data er bedre enn ingen data. Større sjanse for at i hvert 

fall et flertall av pasientene blir registrert. Med store nok data vil man kunne gjøre noen overordnede 

analyser.  

Ulemper – Begrenset vitenskapelig verdi av registreringene. Fare for «holdningsslitasje» og 

individuelle vurdering ift hvor mye man vil prioritere registrering opp mot øvrig klinisk aktivitet.  

 

Modell 3 – «Kompromisset». 

Man starter forsiktig ut med modell 2 samtidig som man kjører pilot på modell 1 på utvalgte 

avdelinger. Mål om hybrid på lang sikt. Kvalitet på data et sted mellom middels og høy oppløsning.  

Fordeler – Gjennomførbart og billig, men mulighet for gode studier på begrensede 

pasientpopulasjoner. Lavere fallhøyde. Kan trappes opp eller ned avhengig av suksess på 

pilotprosjekter. Gir tid for utvikling av nødvendige IKT-løsninger. Gir mer rom og tid for definisjon 

av prosjektet.  

Ulemper – Generelt vanskelig å «stramme inn» mot mer presis måling på avdelinger der man har vent 

seg til en gitt praksis med NEWS scoring. Varierende muligheter for publikasjoner og finansiering.  
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5.3 Mulig løsninger for elektronisk registrering av NEWS-score og 

betydning for innkjøp av fremtidig IKT-system 

Det bør være et overordnet mål at vitalparametere registreres elektronisk første gang de måles, og at 

man tilstreber å unngå løsninger med bruk av papirskjemaer på sikt. En mellomløsning er føring på 

papirskjema som så skrives inn i det elektroniske systemet. En elektronisk løsning bør vurderes å være 

en del av kravspesifikasjonen for nytt IKT-system i Helse-Midt Norge. 

En rutinemessig dokumentasjon av alle vitalparametere bør fortrinnsvis registreres i en egen database / 

datavarehus som er egnet / designet for dette, istedenfor at man legger det inn der det passer i 

nåværende systemer som er designet for andre formål (f.eks Imatis). Sistnevnte kan være aktuelt i en 

overgangsfase. Personell med både forskningskompetanse og klinisk kompetanse bør være involvert i 

utviklingen av en slik database / datavarehus.  

Det er utviklet flere elektroniske løsninger for elektronisk registrering av NEWS:  

Appen «Early Warning Score System» (Appstore, Apple Inc.) 

Denne appen for iPhone 5, iPad og iPod touch lar brukeren enkelt registrere aktuelle verdier på 

vitalparametere, og appen regner så ut hva NEWS score blir. Imidlertid er den neppe egnet for annet 

enn opplæringsformål mht datasikkerhet og inkorporering i pasientens journal.  

Aktuelle skjermbilder: 

 
Registrering av systolisk 
blodtrykk i NEWS-scoring. 

 
Registrering av temperatur. 
Anbefaling gis om respons.  

 
Eksempel på sms sendt fra denne 
appen til prosjektleders 
mobiltelefon. 
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Systemet VitalPAC® levert av firmaet The Learning Clinic 

Dette er et omfattende datasystem beregnet for systematisk registrering av NEWS-score på 

sengeposter, med egnede sikkerhetsløsninger og direkte dokumentasjon i pasientens journal. Fordelen 

med systemet er at det tillater overordnet personell å ha oversikt over NEWS score på alle pasienter 

som er registrert i systemet, samt følge trender i utviklingen. Registrering på enkeltpasienter gjøres av 

sykepleiere rett inn i en iPhone/iPad-løsning. Produsenten oppgir ikke pris på sine nettsider, men det 

er åpenbart at dette er kostbart og krever omfattende integrasjon med eksisterende datasystemer og 

journalsystemer i samarbeid med Hemit.  

Bilder fra produsenten (www.thelearningclinic.co.uk/vitalpac.html): 

 

 

 



 

 19

6 Konklusjoner 

Arbeidsgruppen har følgende anbefalinger overfor ledelsen på St.Olavs Hospital mht innføring av 

systematisk registrering og dokumentasjon av vitalparametere på voksne pasienter: 

 Innføring av National Early Warning Score (NEWS) fra National Health Service (NHS) som 

primært system for registrering av vitalparametere på voksne pasienter som er inneliggende på 

sengeposter.  

 Som hovedregel følge NHS sine anbefalinger mht hyppighet av NEWS-scoring basert på 

aktuell score. 

 Varslingsrutiner bør tilpasses gjeldende vaktsystem for leger for avdelinger som bruker 

systemet, med noen overordnede føringer på forventet respons. Varslingssystemet skal ikke 

påvirke terskelen for tilkalling av akutt-team ved mistenkt hjertestans.  

 I størst mulig grad å erstatte eksisterende skjemaer for registrering av vitalparametere i bruk 

på ulike avdelinger med norsk utgave av NEWS-skjemaet. Tilpasninger av avdelingenes 

gjeldende prosedyrer må gjøres der NEWS erstatter gjeldende skjema. 

 En overordnet føring om at avslutning av NEWS-scoring på en pasient der dette er påbegynt 

skal dokumenteres av lege i pasientens journal, inkl. begrunnelse. 

 Innføring av et strukturert opplæringsprogram for sykepleiere og leger på sengepost, inkl. 

utdanning av instruktører og hovedinstruktører som kan besørge kontinuerlig opplæring og 

oppfølgning av systemet.  

 Opprettelsen av et sentralt ‘NEWS fagutvalg’ til å følge opp i hovedinstruktører, samt legge 

faglige premisser for virksomheten.  

 Innføring av et system for scanning av dokumenterte NEWS-skjema til Doculive. 

 Utredet videre muligheten for opprettelsen av et NEWS kvalitetsregister for registrerte 

målinger, enten som et rent forskningsprosjekt, som en driftsdatabase eller evt en 

kombinasjon. 

 Utrede videre muligheten for fremtidig elektronisk registrering av NEWS score via egnede 

teknologiske løsninger. Dette bør vurderes å være en del av kravspesifikasjonen for nytt IKT-

system i Helse-Midt Norge. 

Flere i arbeidsgruppen ønsker å involveres i den videre utviklingen av konseptet på St.Olavs Hospital 

om dette er ønskelig.  
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8  Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1 – National Early Warning Score (NEWS), skjema for 

dokumentasjon av vitalparametere. 
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8.2 Vedlegg 2 – To observasjonskjemaer i bruk på Avdeling for 

fordøyelses- og leversykdommer, Medisinsk Klinikk. 

 

 



 

 24

8.3 Vedlegg 3 – Skjemaer i bruk på Geriatrisk avdeling, Medisinsk 

Klinikk. 

 
 

 

8.4 Vedlegg 4 – Skjemaer i bruk på Slagenheten, Medisinsk Klinikk. 

 

 



 

 25

8.5 Vedlegg 5 – Skjemaer i bruk på Hematologisk seksjon, Medisinsk 

Klinikk. 

 

 

8.6 Vedlegg 6 – Skjemaer i bruk på Seksjon for infeksjonssykdommer, 

Medisinsk Klinikk. 
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8.7 Vedlegg 7 – Utdrag fra prosedyre for nøytropen feber ved 

Kreftklinikken. 
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8.8 Vedlegg 8 – Observasjonsskjema ved Seksjon for nyresykdommer, 

Medisinsk klinikk. 

 

8.9 Vedlegg 9 – Observasjonsskjema for alle pasienter som mottar 

epidural smertebehandling eller får opioider postoperativt 

(Anestesiavd.) 
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8.10  Vedlegg 10 – Felles medikamentkurve på St.Olavs Hospital 

(kuttet) med mulighet for å dokumentere vitalparametere.  
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8.11 Vedlegg 11 – NEWS-scoringsskjema, oversatt til norsk.  
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8.12 Vedlegg 12 – NEWS-skjema for dokumentasjon av 

vitalparametere, oversatt til norsk (foreløpig utgave).  
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