
 

Vid allvarlig oro över hur patientens tillstånd utvecklas eller om diuresen är < 200 ml under 

8 timmar samt vid begynnande förvirring/oro. Kontakta ansvarig läkare 

 
Vid livshotande tillstånd kontakta 50 000 

 
 
 
*För patienter med bekräftad låg habituell syremättnad kan           
 läkaren, då denne är övertygad om att det föreligger en låg       
habituell syremättnad, ordinera att parametern syremättnad i  
skalan utgår och ersätts med följande poängbedömning avseende  
syremättnad: ≥90 % =0p, 89-88 % =1p, 87-86 % =2p, ≤85 % =3p 
 
**Medvetandegrad: A=Alert V=Voice (reagerar med  
ögonöppning, tal eller rörelse vid tilltal/kraftiga tillrop). 
P=Pain (reagerar vid smärtstimulering), U=Unresponsive  
(reagerar ej vid tilltal/smärtstimulering). 
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National Early Warning Score (NEWS)    
Fysiologiska 
parametrar 

3 2 1 0 1 2 3 

Andningsfrekvens ≤8  9-11 12-20  21-24 ≥25 

Syremättnad* ≤91 92-93 94-95 ≥96    

Tillförd syrgas  Ja  Nej    

Temperatur ≤35.0  35.1–36.0 36.1–38.0 38.1–39.0 ≥39.1  

Systoliskt bltr ≤90 91-100 101-110   111-219   ≥220 

Pulsfrekvens ≤40  41-50 51-90 91-110 111-130 ≥131 

Medvetandegrad**   A   V, P, U 

Klinisk riskkategorisering 

NEWS poäng Klinisk 
risk 

0 
Låg 

Totalt 1-4 
Röd poäng*(3 i en 

parameter) Medium 
Totalt 5-6 
Totalt ≥7 Hög 

*Röd poäng hänvisar till en extrem 
avvikelse i en enda fysiologisk parameter 
(3 poäng i en parameter i NEWS skalan 
färgad röd). 

Åtgärdsskala utifrån NEWS poäng 

NEWS POÄNG ÖVERVAKNINGS 
FREKVENS  KLINISK ÅTGÄRD 

0 Minst var 12:e h • Fortsätt övervaka NEWS enl. den 
rekommenderade övervakningsfrekvensen 

Totalt: 1-4 Minst var 4-6:e h 

• Informera ansvarig SSK om poängen 
• Ansvarig SSK ska göra en bedömning om 

övervakningsfrekvensen ska ökas samt behov 
av läkarbedömning 

Totalt 5-6 eller  
3 i en enskild 

parameter 

Minst 1 ggr/h 
(Avsteg från 

övervakningsfrekvens 
kan göras av ansvarig 

läkare efter bedömning 
av patienten) 

• Brådskande bedömning av ansvarig läkare  
 

• Överväg vård med möjligheter till 
patientöversyn  

Totalt ≥7 
Kontinuerlig 

monitorering utav vitala 
parametrar 

• Ansvarig SSK ska omedelbart tillkalla 
ansvarig läkare  

• Överväg omedelbar kontakt med MIG-
team för bedömning  

• Överväg att flytta patienten till en högre 
vårdnivå 
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