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ONEWS – Bakgrunn 

 

•Ett sett med vitale parametere som registreres 
systematisk, objektivt og regelmessig (Early Warning 
Score). Dette gir en «skår». 

 

•Skåringen genererer en respons og adekvate tiltak på 
et tidlig tidspunkt i et eventuelt sykdomsforløp.  

 

•Obstetriske pasienter; fra erkjent graviditet til 6 uker 
postpartum - men ikke i fødsel. 
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ONEWS – Bakgrunn 

 

•Pasientsikkerhet.                                                                   
Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand som 
etterfølges av en rask og effektiv handling vil redusere 
forekomsten av uønskede hendelser, 
sykdomsforverring og død. 

 

 

 

 

 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

•Implementert på nivå 1 i Helse Sør-Øst  

 

•Problem: News er ikke validert for store 
pasientgrupper; nyfødte, barn, unge,                     
gravide eller barselkvinner 

 

 

 

NEWS 
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Forandringer i svangerskapet  
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Trenger våre pasienter et slikt «early warning score» 
system? 

 

Det å være gravid, å føde og å være i barsel innebærer 
risiko for sykdom og død - globalt, men også i Norge. 

 

Noen av disse alvorlige hendelsene kunne trolig vært 
unngått. 
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Menneskelig nær – faglig sterk 

En frisk kvinne utviklet alvorlig sepsis etter vaginal fødsel. Tilstanden ble 

ikke erkjent tidlig nok. Hun døde tredje døgn etter fødselen.  
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En frisk kvinne utviklet alvorlig sepsis etter vaginal fødsel. Tilstanden ble 

ikke erkjent tidlig nok. Hun døde tredje døgn etter fødselen.  

 

«Er det mest nærliggende å forklare hendelsen med at det var lett å trå feil 

eller kunne systematiske objektive observasjoner av kvinnens 

sykdomstilstand tidligere i hendelsesforløpet bidratt til at hendelsen hadde 

vært håndtert annerledes?» 
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Ja, vi trenger et Early Warning Score System også for 
våre pasienter.  
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( eller; hva/ hvorfor/ hvordan ?) 
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ONEWS Nasjonale arbeidsgruppe; 
(2017) 
 
 

Eva Øverland, overlege, phd, Ahus (leder) 
Liv Ellingsen, overlege, Ous 
Eli Aaby, jordmor, Ahus 
Maria Cecilie Stivang, jordmor, Ahus 
Elisabeth Einarsson, intensivsykepleier, SIM Ahus 
Helene Heide, overlege, Vestre Viken 
Linn Tokheim Nistov, overlege, Sykehuset i Vestfold 
Ingvild Nordhagen, jordmor, Ous 
Trude E. Hartmann Bjørndalen, jordmor, Ous 
Anna Hjelle Øiestad, LIS, Vestre Viken 
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ONEWS 

•Legeforeningen og NGF 

•Internasjonalt 

•Litteraturgjennomgang 

•Studiebesøk til Dublin  

•Workshop med deltakere fra det hele landet 

•Implementeringskonferanse i Dublin  

•Nettverksbygging med kontaktpersoner fra de fleste 
fødeinstitusjoner 

•Presentasjon i ulike fora 
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2007 
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2007 
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•The Confidential Enquiries into Maternal 
Deaths and Child Health in UK and Ireland, 
(CEMACH) Saving mother`s life. 2007 og 2011 

 

•To fatale hendelser med maternelle dødsfall 
som fikk stor oppmerksomhet 

 

 

Irland: IMEWS 
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IMEWS 
 
 
 
 
 

IMEWS  
Samarbeidsprosjekt mellom The Office of Nursing and Midwifery 
Directortate og The National Clinical Care Programms in 
anaesthetics, critical care and obs. and gynecol. 
 
IMEWS ble introdusert nasjonalt i 2013 
og er det første nasjonale early warning score programmet 
globalt 
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IMEWS (Irland)  
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• Enkeltstudier viser at det er mer systematikk i registrering av 
vitale parametere etter introduksjon av standardiserte 
skåringssystemer, men god «compliance» er en utfordring 

 

• Enkeltstudier viser at bruk av obstetriske tidlig varsling 
skåringssystemer kan predikere risiko for å utvikle alvorlige 
tilstander, dvs skåringssystemer synes å ha god sensitivitet 

 

• Synes å være lav spesifisitet. Dvs vi får mange falske positive 
som må «sjekkes ut» 

 

• Mangler ennå oppsummert  forskning 

 

Evidens? 
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ONEWS – hvor langt har vi kommet? 

 

•Logo  

•Skåringskjema 

•Responsskjema 

•Kurveark  

•Implementering; Ahus, Bærum 

•Fagrådet Helse Sør-Øst. Orientering.   

•Prosedyrer ved Ahus, Ous, Vestre Viken. 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

ONEWS skåringskjema 

RØD GUL HVIT  GUL RØD 

Respirasjon < 10   11-19 20-24 > 25 

Sp02 < 95   >96     

Temperatur <35 35,1 – 35,9 36,0 – 37,4 37,5 – 37,9 >38 

Systolisk BT <90 90 – 99 100 – 139 140 – 159 ≥160 

Diastolisk BT <40 40 -49 50 – 89 90 – 99 >100 

Puls/min <50 51 – 60 61 – 99 100 – 119 >120 

Bevissthet     Våken og 

orientert (A) 

  Endret 

(desorientert/ 

V/P/U) 
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Veiledende ONEWS Responsskjema 

Jordmor tar stilling 

til om overvåkings- 

frekvensen eller 

overvåkingsnivå 

skal økes. Ny 

skåring innen 60 

minutter. Informere 

ansv.jordmor hvis 

fortsatt 1 gul. 

1 gul 2 gule 

Informere 

ansvarshavende 

jordmor. Ny skåring 

etter forventet effekt 

av tiltak eller innen 

60 minutter. 

Informere lege hvis 

fortsatt 2 gule. 

>2  gule 1 rød 

Informere ansvarshavende 

jordmor og lege. Sammen 

gjøre en vurdering og legge 

videre plan.   

Informere 

ansvarshavende jordmor 

og tilkalle lege. Vurdere å 

tilkalle intensiv team/MIG 

eller spesialist fra annen 

avdeling. Fortsette 

kontinuerlig overvåking. 

OBS: Lav skår utelukker ikke alvorlig sykdom 

Dokumenter alle kliniske funn og all kommunikasjon, inkludert hvilke planer som er lagt for videre 

observasjon og behandling. 

1 rød = 

Bevissthet  

≥ 2 

røde 

Alle verdier i grått/ hvitt felt: Ny skåring hver 12. time 

Hvis du er bekymret for tilstanden til en kvinne, fortsett 

overvåking og tilkall lege uavhengig av skåringsverdier. 
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Forskjellen mellom ONEWS og NEWS 



ÅR: DATO:

Klokkeslett:

> 25 > 25

20-24 20-24

11-19 11-19

< 10 <  10

Akseptert verdi

96-100% 96-100%

<95% <95%

> 38,0 > 38,0

37,5 - 37,9 37,5 - 37,9

36,0 - 37,4 36,0- 37,4

35,1 - 35,9 35,1 - 35,9

< 35,0 < 35,0

Akseptert verdi

Akseptert verdi

Akseptert verdi

Akseptert verdi

Klar og orientert(A) Klar og orientert(A)

Reagerer på tiltale(V) Reagerer på tiltale(V)

Reagerer på smerte(P) Reagerer på smerte(P)

Reagerer ikke(U) Reagerer ikke(U)

Allert(A) Voice(V) Pain(P) Unresponsive(U)

Protein Protein

Glukose Glukose

Annet Annet

Smerte score

SpO2

Smerte score 0 - 10

ONEWS - OBSERVASJONSARK
For gravide og post partum (6 uker etter fødsel)

Obstetric Norwegian Early Warning System
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•Obstetriske pasienter fra erkjent graviditet til 6 uker 
postpartum 

•Ikke pasienter i fødsel 

•Screeningsverktøy, dvs. i utgangspunktet: «alle» 

 

Forøvrig; 

•Lokale tilpasninger 

•Hvor ofte? Hver 12. time (sjeldnere?) 

 

ONEWS – hvem og hvor ofte? 
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Obstetriske pasienter på «øyeblikkelig hjelp- 
poliklinikken» / «Føde-obst-barsel akutt mottak»? 

 

Barselkvinner som har «tidlig hjemreise» ? 
Jmf Saving mothers lifs rapporten 2017 

 

 

ONEWS – hvem og hvor ofte? 
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•Tryggere, spesielt ved språk-barrierer. 

•Bedrer kommunikasjon mellom kolleger  

•Lettere samarbeid med MIG team/ anestesi 

•Opplever at det er mindre arbeidskrevende enn 
fryktet. 

•Forbedring/ effektivisering av visittgang på barselavd. 

•Lettere å følge sykdomsutvikling. 

•Oppdager utvikling av sykdom på et tidligere stadium 

Vi opplever at kollegene våre er positive!  

ONEWS - erfaringer så langt 



Menneskelig nær – faglig sterk 

•Felles, tverrfaglig opplæring i form av heldagskurs med 
teoretisk opplæring, simulerings- trening, tverrfaglig 
teamarbeid, kommunikasjon. 

•Tilstrekkelig utstyr; BT-apparat, SPO2-målere. 

•Jordmødre har positiv erfaring med bruk av lignende 
verktøy for nyfødte med forenklet kommunikasjon 
med barnelegene. 

•Lokale tilpasninger: Dialog med kollegene, foretatt 
justering av responsskjema og «hvem skal skåres når» 
underveis.   

ONEWS – implementering 
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Disposisjon 
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Kasuistikk  

P02, 38 år, to tidligere keisersnitt. Høy BMI, forøvrig frisk, ukomplisert 
svangerskap. Bodd I Norge i noen år, snakket kun urdu.  

 

• 12.09; Planlagt keisersnitt i uke 39, ukomplisert. 

 

• 14.09: «Vanskelig å mobilisere”, synes å være noe smertepreget, vanskelig 
kommunikasjon. Normale parametere.   

 

• 15.09;  Fremdeles vanskelig å mobilisere, mindre aktiv enn forventet, litt 
«vanskelig» pasient. RR 30,  SpO 95 %, Bt 99/63, p 129. Men afebril og 
våken/ orientert.  

 

L 



ONEWS skåringskjema 

RØD GUL HVIT  GUL RØD 

Respirasjon < 10   11-19 20-24 > 25 

Sp02 < 95   >96     

Temperatur <35 35,1 – 35,9 36,0 – 37,4 37,5 – 37,9 >38 

Systolisk BT <90 90 – 99 100 – 139 140 – 159 ≥160 

Diastolisk BT <40 40 -49 50 – 89 90 – 99 >100 

Puls/min <50 51 – 60 61 – 99 100 – 119 >120 

Bevissthet     Våken og 

orientert (A) 

  Endret 

(desorientert/ 

V/P/U) 
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Veiledende ONEWS Responsskjema 

Jordmor tar stilling 

til om overvåkings- 

frekvensen eller 

overvåkingsnivå 

skal økes. Ny 

skåring innen 60 

minutter. Informere 

ansv.jordmor hvis 

fortsatt 1 gul. 

1 gul 2 gule 

Informere 

ansvarshavende 

jordmor. Ny skåring 

etter forventet effekt 

av tiltak eller innen 

60 minutter. 

Informere lege hvis 

fortsatt 2 gule. 

>2  gule 1 rød 

Informere ansvarshavende 

jordmor og lege. Sammen 

gjøre en vurdering og legge 

videre plan.   

Informere 

ansvarshavende jordmor 

og tilkalle lege. Vurdere å 

tilkalle intensiv team/MIG 

eller spesialist fra annen 

avdeling. Fortsette 

kontinuerlig overvåking. 

OBS: Lav skår utelukker ikke alvorlig sykdom 

Dokumenter alle kliniske funn og all kommunikasjon, inkludert hvilke planer som er lagt for videre 

observasjon og behandling. 

1 rød = 

Bevissthet  

≥ 2 

røde 

Alle verdier i grått/ hvitt felt: Ny skåring en gang pr døgn 

Hvis du er bekymret for tilstanden til en kvinne, fortsett 

overvåking og tilkall lege uavhengig av skåringsverdier. 
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Kasuistikk 

Vakthavende lege ble tilkalt, foretok nøye undersøkelse med vag UL, CT 
abdomen, CT Thorax, lab prøver, blodkultur, diskuterte med kolleger. 

 

Postpartum endometritt? Antibiotika intravenøst; clindamycin og 
benzylpenccillin 



Kasuistikk 

Pasienten ble deretter fulgt nøye 

• 16.09 : RR 30, BT 140/83 p 135, 38.5 temp. Positive blodkultur; GAS. 

 

Pasienten hadde ikke respondert tilfredsstillende, ble overført til intensiv avd 

 

Kardiologisk tilsyn med Ecco Doppler viste alvorlig Pulmonal Hypertensjon, , 
en ny CT abdomen viste økende væske i buken (infeksiøs?). Kritisk syk pasient. 

Tiltak: 

Tverrfaglig vurdering;  Justering av ab.  

Laparotomi på vital indikasjon.  

Hysterektomi.  



Kasuistikk  

Hun overlevde operasjonen. Gradvis bedring. 

 

• 31.09 : Utskrives i velbefinnende 

 

Oppsummering: en tidligere frisk kvinne pådro seg en alvorlig infeksjon med 
store, livstruende komplikasjoner etter ukomplisert prosedyre.  

 

Kommunikasjonsproblematikk og «utfordrende» pasient. Ikke enkelt å 
oppdage at “noe var galt”  

 

Vi er overbeviste om at bruk av skåringssystemet fanget opp dette “noe 
galt” på et såpass tidlig tidspunkt at vi kunne gjøre fornuftige tiltak  - og at 
dette trolig reddet pasientens liv. 
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•Verktøy for tidlig oppdagelse av en forverret tilstand.  

 

• Informere/ varsle/ tilkalle etter responsskjema. 
Adekvate tiltak. 

 

•Dette vil redusere forekomsten av uønskete hendelser, 
alvorlig sykdom og død. 

 

• Positive erfaringer  

 

 

 

 

  

 

 

 

ONEWS - oppsummering 
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• Prosedyre Ahus, Ous og Vestre Viken 

•Helhetlig kurspakke 

• Elektroniske løsninger 

•Nettverksbygging. «Train-The-Trainer» kurs 15.05  

•Spre budskapet; NGF («Veilederen»), 
jordmorforeningene 

 

•Nasjonal standard ? 

 

 

 

  

 

 

 

Oppsummering - veien videre? 



Takk for oppmerksomheten  


