• Ansvarig sjuksköterska ska omedelbart informera ansvarig läkare
• Brådskande bedöming av ansvarig läkare samt eventuellt team
med kompetens i akut omhändertagande
• Överväg vård med möjlighet till tät tillsyn och övervakning
• Avsteg från övervakningsfrekvens kan göras av ansvarig läkare
efter bedömning av patient

• Ansvarig sjuksköterska ska omedelbart tillkalla ansvarig läkare
• Överväg kontakt med intensivvårdskompetens t.ex. MIG
• Överväg att flytta patienten till högre vårdnivå
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Temperatur

• Ansvarig sjuksköterska ska informera ansvarig läkare
• Brådskande bedöming av ansvarig läkare samt eventuellt team
med kompetens i akut omhändertagande
• Avsteg från övervakningsfrekvens kan göras av ansvarig läkare
efter bedömning av patient
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ökas samt behov av läkarbedömning

Pulsfrekvens**

• Informera ansvarig sjuksköterska om NEWS-värdet

• Fortsätt övervaka NEWS enligt rekommenderad
övervakningsfrekvens

≤90

Senast inom 4‒6 timmar • Ansvarig sjuksköterska bedömer om övervakningsfrekvens ska
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* Syremättnad 2 används endast efter läkarordination vid låg habituell syremättnad t.ex. KOL

** Om hjärtfrekvens mäts skall detta användas istället för pulsfrekvens i denna parameter

*** 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)
Original: Royal College of Physicians (RCP). Översättning: Martin Spångfors 2018. Publicerat enligt riktlinjer RCP.

Här finns plats för att skriva in egen text och lokala uppgifter

