
 

Rutin   

Medicinsk övervakning-akutsjukvård 

   
Barium-id 28050 Giltigt t.o.m. 2023-05-11 Version 7 

Innehållsansvarig: Emma Morud, Sjuksköterska, Akutmottagning Skövde (emmmo3); Mikael Ryndel, Processchef, Läkare akutmottagning 

Skövde (mikry1) 

Granskad av: Erik Ullemark, Överläkare, Läkare Kardiologi (eriul3) 

Godkänd av: Hans Hallén, Verksamhetschef, Ledningsgrupp M4 (hanha9) 

Publicerad av: M4 Akutmottagning Skövde Ambulans Akutvårdsavdelning 

 

 

Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas  

En utskrift är alltid en kopia! Sida 1 (av 5) 

Revideringar i denna version 

Ersätter ”Monitorering vitalparametrar-akutsjukvård”, Barium-id 28050.  
 

 

Bakgrund, syfte och mål 
Strukturerad bedömning och uppföljning av vitalparametrar är viktigt för att tidigt identifiera 
försämring hos patienter med akuta sjukdomar och skador. I dagsläget styrs monitorering av 
vitalparametrar på akutmottagningen av patientens triagenivå enligt RETTS. Från och med 2021-
05-12 kommer akutmottagningen att börja använda National early warning score 2 (NEWS2) som 
stöd för detta istället för triagefärg. NEWS2 väger samman patientens vitalparametarar genom 
poängsättning och kopplar poängen till vilka åtgärder som behöver vidtas och hur tätt patienten ska 
följas upp. Syftet med att införa NEWS2 är att vi bättre ska kunna identifiera patienter som är på 
väg att försämras och minska tidsåtgången för kontroller av stabila patienter. 
 
Syftet med denna rutin är att beskriva hur vi ska använda NEWS2 på akuten och hur gränssnittet 
mot RETTS kommer att se ut, samt vilka patientgrupper som kommer att behöva specifik medicinsk 
övervakning utöver NEWS2. 
 
Målet är att alla patienter på akuten ska få rätt nivå av medicinsk övervakning i relation till deras 
tillstånd och därigenom skapa en god patientsäkerhet och en hållbar arbetsmiljö. 
 

Förutsättningar 
Rutinen ska tillämpas för alla patienter på akutmottagningen i Skövde. 
 

Utrustning 

NEWS poäng räknas ut med hjälp av en matris. Fickkort finns. 
 

Arbetsbeskrivning 
NEWS2 är grunden för den medicinska övervakningen på akutmottagningen. När vi inför NEWS2 är 
det viktigt att skilja på medicinsk övervakning (vitalparameterkontroller med mera) och tillsyn 
(omvårdnad). Det kan innebära att vi behöver göra tillsyn av patienten oftare än vad vi behöver ta 
vitalparametrar för vissa patienter som behöver vitalparameterkontroller mer sällan med NEWS2. 
 
För vuxna används NEWS2. För gravida används obstetrisk NEWS2 från dess att graviditeten är 
känd till 6 veckor postpartum. För barn 0-18 år används en separat rutin för övervakning av 
vitalparametrar som beskrivs nedan. För samtliga patientgrupper kan specifika övervakningsbehov 
tillkomma utöver ovanstående. 
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NEWS 2 

Nedanstående matriser ska användas för vuxna patienter på akutmottagningen. 
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Obstetrisk NEWS 

Nedanstående matriser ska användas för obstetriska patienter på akutmottagningen. 
 

 
 

 
 

Barn 0-18 år 

Barn ska kontrolleras minst varannan timme med tillsyn och kontroll av de vitalparametrar som varit 
avvikande (mer än gröna) under triagen enligt RETTS-p. För barn med röd eller orange prioritet 
beslutar ansvarig läkare hur ofta barnet ska kontrolleras innan det blivit bedömt av läkare. 
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Specifika övervakningsbehov för utvalda patientgrupper 

Vissa patientgrupper kommer att ha specifika övervakningsbehov utöver vad som anges ovan. Det 
kan röra sig om behov av tätare vitalparametarkontroller, rytmövervak, medvetandekontroller eller 
observation för att tidigt upptäcka krampanfall (”krampobservation”). 
 

Tätare kontroller av vitalparametrar 

Vissa patienter på akuten befinner sig i ett dynamiskt eller instabilt förlopp där man kan befara att 
patienten snabbt kommer att försämras även om vitalparametrar för stunden är normala. Det kan 
röra sig om patienter som fått behandling och tillfälligt stabiliserats som vid sepsis, allergiska 
reaktioner eller respiratorisk insufficiens med risk för koldioxidretention. Där kan kontroller 
successivt behöva glesas ut. En annan grupp är de som kommer in tidigt i ett allvarligt 
sjukdomsförlopp och ännu inte har hunnit bli påverkade i vitalparametrar. Det kan röra sig om 
patienter med stor pågående blödning eller intoxikation. Ibland kan det röra sig om en magkänsla 
som är viktig att lyssna till. Kontakt med läkare för värdering av medicinsk övervakning innan 
läkarbedömning sker för dessa patienter vid behov. 
 

Rytmövervak 

Patienter med följande sökorsaker ska övervakas med rytmövervak innan läkarbedömning: 

 Pågående bröstsmärta 

 Övergående medvetslöshet 

 Arytmi 

 Intoxikation som triageras orange eller högre 
 

Medvetandekontroller 

Regelbundna medvetandekontroller behövs för patienter där det finns misstanke om intrakraniell 
blödning. Detta gäller patienter med skallskada som triageras gul eller högre och patienter med 
huvudvärk som triageras orange eller högre. Medvetandegrad ska för dessa patienter kontrolleras 
minst en gång i halvtimmen första två timmarna och därefter glesas ut om patienten är fortsatt 
opåverkad. Omedelbar läkarbedömning behövs vid medvetandesänkning (RLS > 1). 
 

Krampobservation 

Patienter som söker för krampanfall ska som regel läggas på observationsplats för tidig upptäckt av 
nya krampanfall. Om patienten måste isoleras på rum ska motsvarande observation säkerställas 
antingen med hjälp av närstående eller akutens personal. 
 

Triage 

Precis som idag utförs triage enligt RETTS (ESS + VP). Därefter ska NEWS-poäng räknas ut för 
vuxna med hjälp av ovanstående matriser. NEWS-poäng dokumenteras i avsedd ruta i anslutning 
till initiala vitalparametrar. Regeln är att vitalparametrar ska kontrolleras och NEWS-poäng räknas ut 
på alla patienter som triageras på akuten. Undantag från detta kan göras av triagerande 
sjuksköterska utifrån klinisk bedömning på eget ansvar, exempelvis när det gäller unga friska 
uppegående patienter som söker för mindre extremitetsskador. Detta avsteg ska i så fall 
dokumenteras på akutjournalen genom att rutorna för initiala vitalparametrar kryssas över. 
 
Om NEWS-poängen ger en högre prioriteringsfärg än RETTS skall den högsta prioriteringen 
användas. NEWS-poängen kan alltså triagera upp vissa patienter, men aldrig det omvända. 
Sjuksköterska i triage rapporterar NEWS-poängen till mottagande sjuksköterska på klinik. 
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Medicinsk övervakning innan läkarbedömning 

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att värdera det medicinska övervakningsbehovet för sina 
patienter innan läkarbedömning både när det gäller vitalparameterkontroller och specifika 
övervakningsbehov enligt ovan. NEWS-poäng avgör tidsintervall till nästa kontroll enligt 
ovanstående matriser. Övervakningsfrekvensen kan ökas om ansvarig sjuksköterska bedömer det 
som nödvändigt. Kommer patienten med ambulans tar teamansvariga nya vitalparametrar vid 
ankomst och räknar ut NEWS-poäng utifrån dem. Teamet ansvarar gemensamt för att den 
medicinska övervakningen utförs som planerat och dokumenteras på akutjournalen. Dokumentation 
av NEWS-poäng sker på avsedd rad i anslutning till där vitalparmetrarna löpande dokumenteras. 
Vid försämring ska alltid patientansvarig sjuksköterska informeras och ta ställning till fortsatta 
åtgärder som förändrat övervakningsbehov eller läkarkontakt. 
 
NEWS-poäng ska skrivas in under ”Vårdkontaktskommentar” i ELVIS tillsammans med klockslag 
för nästa kontroll av patienten ex. ”NEWS 4 14:00”. Detta görs för att för att övervakningsbehovet 
ska bli mer överblickbart för teamet och för att NEWS-poäng ska kunna användas som ett 
hjälpmedel för vilken patient som ska prioriteras för läkarbedömning inom samma triagefärg. 
 

Medicinsk övervakning efter läkarbedömning 

Läkaren beslutar om fortsatt medicinskt övervakningsbehov efter sin bedömning och rapporterar 
detta till patientansvarig sjuksköterska som en del av planen för patienten. Fortsatta kontroller enligt 
NEWS rekommenderas om inte omständigheterna motiverar ökad eller minskad övervakning. Efter 
läkarbedömning justeras triagefärgen i ELVIS av patientansvarig sjuksköterska utifrån 
övervakningsbehov enligt nedan för att bättre återspegla hur svårt sjuk patienten är: 

 Röd – patienter i behov av kontinuerlig övervakning 

 Orange – kontroller minst en gång i timmen eller behov av krampobservation 

 Gul – kontroller minst var sjätte timme eller behov av rytmövervak 

 Grön – resterande patienter 
 

Arbetsgrupp 
Kajsa Dahlgren, sjuksköterska akutmottagningen Skövde 
Ida Niemer, sjuksköterska akutmottagningen Skövde 
Jessica Andersson, sjuksköterska akutmottagningen Skövde 
Antonia Quiñones Perez, specialist i barn- och ungdomsmedicin 


