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Melior
NEWS2, ONEWS2 samt MIG-konsult

Förändringar av dokumentation av NEWS2, ONEWS2 samt MIG-konsult i Melior från och med 17 mars 2021.

Material framtaget av: Regional arbetsgrupp Melior

Gäller för: Region Skåne

Gäller från och med: 2021-03-17 (Version 1.0)

Den 17 mars 2021 inför Region Skåne en reviderad version av bedömningsskalan National Early Warning Score 2 (NEWS2) samt en 

obstetrisk version (ONEWS2). NEWS2 ersätter tidigare NEWS. 
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Melior
NEWS2 och ONEWS2

Allmän information

Det kommer finnas tre mallar att välja på:
• NEWS2 bedömning (istället för NEWS bedömning)

• NEWS2 habituellt låg syremättn (istället för NEWS, habituellt låg syremättn)

• Obstetrisk NEWS (ny mall, kallas inte för ONEWS2 i Melior)

Mätvärden som registreras i anteckningarna förs 

automatiskt över till Mätvärden, precis som tidigare

Tänk på!

Anteckning NEWS, bedömning öppnas en gång per vårdtillfälle vid första NEWS2-bedömningen. Därefter öppnas 

Förnyad NEWS-bedömning vid varje ny NEWS2-bedömning. Detta är helt enligt tidigare rutiner i Region Skåne. 

Anteckning NEWS, bedömning behåller sitt namn
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Melior
Mall: NEWS2 bedömning

Tänk på!

Sökordet NEWS, tillförd syrgas tas bort 

och ersätts med två sökord:

• NEWS tillförd syrgas, liter

• NEWS tillförd syrgas, procent

Tänk på att endast välja ETT av 

alternativen för att det ska bli korrekt 

totalpoäng. 
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Melior
Mall: NEWS2 habituellt låg syremättn

Mallen NEWS2 bedömning vid habituellt låg syremättnad 

ska användas efter ordination av ansvarig läkare.

Tänk på!

Läkare ska ordinera att parameter syremättnad ersätts med 

parameter syremättnad 2. I detta fall ska mallen ”NEWS2 

habituellt låg syremättn” användas där sökordet NEWS, 

habituellt låg syremättn är justerat för att det ska bli korrekt 

totalpoäng. Detta beslut ska dokumenteras av läkare eller 

sjuksköterska under Viktig medicinsk information (VMI).
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Melior
Mall: Obstetrisk NEWS 
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Stå markerad på anteckning NEWS, bedömning

Melior
Förnyad NEWS2-bedömning

Välj Förnyad NEWS bedömning som kommer upp som underaktivitet

Vid fortsatt dokumentation av NEWS2-bedömning:

Klicka på Ny anteckning 

Välj aktuell mall

Klicka på OK
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Melior
MIG-konsult

Anteckning MIG-konsult behåller sitt namn och öppnas som tidigare. 

Det kommer finnas tre mallar att välja på:
• MIG-konsult 

• Obstetrisk MIG-konsult

• MIG, habituellt låg syremättn

• MIG-uppföljning (kommer att tas bort, finns istället sökord 

för uppföljning tillagda i nämnda mallar ovan)
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För kännedom har det under hösten 2020 genomförts ett projekt 

med digital överföring av NEWS-bedömningar via systemet 

Medanets. Detta är en del av förberedelserna inför det nya 

journalsystemet Millenium (del av SDV) och kommer att 

breddinföras inom Region Skåne under år 2021. Skillnaden mellan 

att dokumentera NEWS2-bedömningen via en anteckning i Melior

och via en mobil enhet, är att NEWS2-bedömningen enbart förs 

över till mätvärden för de verksamheter som använder Medanets. 

Anteckning NEWS, bedömning öppnas alltså inte av dessa 

verksamheter. 

Melior
Medanets

Tänk på!
Skillnaden mellan att dokumentera NEWS2-bedömningen via en 

anteckning i Melior och via en mobil enhet, är att NEWS2-bedömningen 

enbart förs över till mätvärden.




