
ONEWS
Obstetric Norwegian Early Warning Score System

Et verktøy for tidlig oppdagelse av alvorlig sykdom hos obstetriske pasienter

Utarbeidet av nasjonal ONEWS-gruppe
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Utarbeidet av nasjonal ONEWS-gruppe



Hvilke forventninger har 
du til kursdagen?



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.



ONEWS – Bakgrunn

Pasientsikkerhet:

•Kommunikasjon

•Dokumentasjon

•ABCDEF

•Skåringsverktøy

•System



ONEWS – Bakgrunn

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

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

•Gjelder obstetriske pasienter; fra erkjent graviditet til 
6 uker postpartum, men ikke i aktiv fødsel.



Trenger vi et Early Warning System for våre pasienter?

Det å være gravid, å føde og å være i barsel innebærer 
risiko for sykdom og død selv i dag

ONEWS- Hvorfor?



Mødredødsfall - Globalt

291 171



Mødredødsfall – Norge 1996-2015, N=76
Ellingsen L. et al



Ja, vi trenger et Early Warning System for våre 
pasienter.

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

Mange av disse alvorlige hendelsene kunne trolig vært 
unngått.

ONEWS - Hvorfor?



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

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



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?»



Hvorfor ikke bruke NEWS på obstetriske pasienter?



Fysiologiske forandringer i svangerskapet



2007

There is an urgent need for the routine use of a national obstetric early warning chart





•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 i 
Irland som fikk stor oppmerksomhet 

IMEWS



IMEWS (Irland) 





• 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?



ONEWS Skåringskjema 





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

Svangerskapslengde:

Totalt gul score

Totalt rød score

Lege kontaktet
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Bevissthet







ONEWS Lav Høy
Respirasjon Rød <10 samme

Sp02 95%

Temperatur <35 >38 

Systolisk BT <90 ≥160

Diastolisk BT mangler

Puls/min <50 >120

Bevissthet samme

ONEWS

Forskjellen mellom 
ONEWS og NEWS



•Obstetriske pasienter fra erkjent graviditet til 6 uker 
postpartum

•Ikke pasienter i aktiv fødsel

•Screeningsverktøy, dvs. i utgangspunktet: «alle»

•Observasjonsavdeling for gravide, postpartumstell på 
fødeavdelingen og på barselavdeling

Viktig;

•Lokale tilpasninger med tanke på responsskjema/ 
hvem/hvor ofte

ONEWS – hvem og hvor ofte?



Obstetriske pasienter på øvrige avdelinger 

Obstetriske pasienter ved «øyeblikkelig hjelp-
poliklinikken»?

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

ONEWS – hvem og hvor ofte?



Kommunikasjon



Kommunikasjon

Faktorer som vanskeliggjør effektiv kommunikasjon

– Manglende struktur 

– Stress
• ”Tunellsyn”

– Hierarki 
• Leder som er utydelig

– Usikkerhet om hva som er målet



Kommunikasjonssvikt

•Er en av årsak til at medisinske feil kan oppstå

•Hyppigste grunnårsak ved meldinger om medisinske 
feil (USA).

•Helsevesenet har tradisjonelt sett ikke hatt kultur for 
kommunikasjon og teamarbeid



CRM

•Situasjonsforståelse

•Problemløsning

•Prioritere og fordele oppgaver

– Sjekklister

– ABCDE-gjennomgang

•Mobilisering av tilgjengelige ressurser

•Ledelse og teamkoordinering

– Teamarbeid

•God og sikker kommunikasjon



Crisis Resource Management (CRM)

Optimaliserer teamet rundt pasienten ved å redusere
effekten av menneskelig feil

CRM omfatter:
– Teamtrening - kommunikasjon

– Ledelse/rollefordeling

– Briefing 

– Sjekklister (ABCDE)

– Standardisering (prosedyrer)

– Tilkall hjelp tidlig



Hva sier norsk helsepersonell? 



Closed loop

•Teamets evne til å utveksle informasjon

–Bekrefte mottatt informasjon

–Kvittering for utført beskjed

• Gi direkte beskjeder 

• Unngå «viskeleken»

• Bruk navn, blikk, eller 
berør den du vil snakke med

Vi har ikke fått 

laget ny modell 





•strukturere informasjon 

•sikre at viktig informasjon 
fremheves

•fange mottakerens 
oppmerksomhet

•Sikkre informasjonen i 
komplekse arbeidsmiljøer og 
øker pasientsikkerhet!

ISBAR er en metode for å:



•Undersøkt pasienten ved hjelp av:

– ABCDE

– ONEWS-skår

– Andre undersøkelser (fosterovervåkning)

– Blodprøver 

•Ha tilgang til aktuell journal

•Bruk ISBAR som struktur

•Bruk er klart og presist språk 

Tenk gjennom hva du vil ha ut av samtalen?

Om du har tid før du skal kommunisere:



ISBAR

I- Identifikasjon

• Deg selv

• Pasienten

S- Situasjon

• Jeg ringer fordi

B- Bakgrunn 

• Diagnose 

• Kort referat fra sykehistorien 

A- Aktuell tilstand

• Hva har du observert. 

• Vitale parametere

• ONEWS-Skår

R- Råd 

• Hva mener du skal gjøres

• Hva skal jeg gjøre

• Når vil du jeg skal ta kontakt igjen 

• Du må komme nå…..





ABCDE+F
Systematisk pasientobservasjon og tiltak

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjlr_K8h_nPAhXDQBQKHTCdB4sQjRwIBw&url=https://www.helsesmart.no/tjeneste/svangerskapskontroll-hos-jordmor-jordmor-kjersti-4748&bvm=bv.136593572,d.bGs&psig=AFQjCNHx0i04aLXXOWRDdMOWkyoN0qwCWw&ust=1477591479998014


• Gjør ABCDE systematisk

• Revaluer tiltak

• Tenk bredt 

• unngå «Fikseringsfeil»

Vurdering av en pasient



Utarbeidet av nasjonal ONEWS-gruppe



ABCDE og hva er      ONEWS





Vurderinger av luftveiene:

– Frie luftveier?

– Lyder fra luftveiene?

Generelt:

– Snakker pasienten uanstrengt?

A Airways     Luftveier 



Tilkall hjelp!

•Sjekk i munnhulen 

•Gi frie luftveier ved hjelp av hake- eller kjeveløft

•Fjerning av slim/blod  

•Hjelpemidler:

– Svelgtube

•Stabilt sideleie

Generelle tiltak på A



Fysiologiske forandringer i svangerskapet 



Respirasjonssystemet 

(A)

Forandringer i 

svangerskapet

Betydning i resusitering

Laryngs ødem Øker Vanskeligere å holde frie 

luftveier, vanskelig intubasjon 

Fysiologiske forandringer i svangerskapet



1. Ekstra vanskelige luftveier hos gravide 

2. Fremmedlegeme?

3. Gi O2

4. Sideleie 

A oppsummering 





Vurder:

– Respirasjonsfrekvens

– O2 saturasjon

– Farge (sentral cyanose)

– Rytme

– Dybde

– Symmetri

– Bruk av hjelpemuskler 

– Pipende eller hvesende pustelyder?

B Breathing Pust 



Fysiologiske forandringer i svangerskapet 



Respirasjonssystemet 

(B)

Forandringer i 

svangerskapet

Betydning i resusitering

Respirasjonsfrekvens Øker muligens noe (?) Redusert bufferkapasitet, 

acidose utvikles raskere

O2 forbruk/behov Øker med 20% Hypoxi utvikles raskere

Residual kapasitet Reduseres med 25% Redusert bufferkapasitet, 

acidose utvikles raskere

Fysiologiske forandringer i svangerskapet

NB

Fare for fosterskade ved SpO2 <95% 



•Godt sengeleie

•Inhalasjonsmedisiner/forstøver 

•Gi O2 

•Bruk pocetmaske ved respirasjonsstans

Generelle tiltak på B
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1. Husk å telle respirasjonsfrekvens 

2. Hypoxi og acidose utvikles raskt

3. Gravide bør ha en SpO2 >95%

4. Husk O2

B oppsummering





•Vurder:

– Perifer og sentral puls

– Blodtrykk

– Kapillær fylningsgrad

– Hudtemperatur og hudfarge (perifer cyanose) 

– O2 saturasjon

– Diurese

– Hjerterytme 

– Metabolsk acidose/stigende laktat 

C Cirkulation Sirkulasjon



•Stopp blødning

•Vippe sengen

•Legge perifert venekateter (PVK)

•Urinkateter

•Vurdere væskestøt

•Gi O2

Generelle tiltak på C



Fysiologiske forandringer i svangerskapet 



Fysiologiske forandringer i svangerskapet 



Hypovolemi- blodtap

Blodtap og kliniske funn
Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV

Blodtap 

(ml)

Inntil 750 750-1500 1500-2000 >2000

Blodtap 

(% av blodvolumet)

Inntil 15 % 15 %-30 % 30 %-40 % >40 %

Puls <100 100-120 120-140 >140

Blodtrykk Normal Normal Redusert Redusert

Respirasjonsfrekvens 14-20 20-30 30-40 >35

Bevissthet Litt engstelig Noe mer 

engstelig/ urolig

Engstelig, 

forvirret

Forvirret/

svekket 

bevissthet
American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support (ATLS) classification of blood loss based on initial patient presentation

Utarbeidet av nasjonal ONEWS-gruppe





Menneskelig nær – faglig sterk

Transfusjon

• Ringer acetat 

• SAG ved blødning over ca 1500 ml, start med 1-2 
SAG. Hvis behov for mer

• Plasma (Octaplas®) og SAG i forhold 1:1

• Alternativt massiv transfusjonspakke (5 SAG: 5 
Plasma: 2 Trombocyttkons)



Menneskelig nær – faglig sterk

Postpartum blødning behandling!

• Tilkall mer hjelp

• Bimanuell palpasjon/ Uteruspalpasjon/massasje, inspeksjon og eksplorasjon

• Medikamentell behandling:

• Oksytocintrypp 50 IE/500ml NaCl eller Ringer, 150 ml/time intravenøs

• Cytotec tbl 0,2 g, 3 tabl sublingualt, rektalt eller per os, kan gjentas 2-4 ganger (langsom 
absorbsjon), anbefales primært hvis andre uteruskontraherende medikamenter ikke er 
tilgjengelig, obs pyreksi

• Methylergometrin 0,2 mg (1ml) im eller fortynnet med 9 ml 0,9% NaCl langsomt iv (relativ 
kontraindikasjon ved hypertensjon og koronarsykdom)

• Prostinfenem kan gis på forskjellige måter; 

i. 0,25 mg im eller intramyometrielt, kan gjentas etter 15-90 min, maksdose 2 mg

ii. 0.25 mg løst i 500 ml saltvann, gå gradvis opp til 60-120 ml/time. Effekt inntrer etter 5-25 
minutter.

iii. Bivirkninger: Kvalme, brekninger, blodtrykksstigning, flushing. Kontraindikasjon: Asthma
bronchiale. Forsiktig ved: Hypertensjon, glaukom, hjertesykdom, nyresykdom, 
leversykdom



På grunn av stor uterus som komprimerer vena cava, 
må vi prøve å få forskyve uterus over mot mors venstre 
side. Dette kan gjøres enten ved å tilte mor eller 
manuelt skyve uterus over mot venstre.

HLR av gravid



Ved hjertestans hos gravid >20 uker:
Perimortem sectio i løpet av 4 minutter. 
Dette for å bedre resusiteringen av mor

HLR av gravid



1. Selv ved stort blodtap kan gravide ha 
nærmest normale fysiologiske parametre

2. Respirasjonsfrekvens

3. Fanger letter opp hypertensive tilstander i 
svangerskapet 

4. Perimortem sectio

Viktig å huske på 





•Vurder :

– Bevissthetsgrad   
• ACVPU 

– Blodsukkernivå

– Tegn til kramper

– Pupiller

D Disability Bevissthet 



•Ved nedsatt bevissthet vurder:

– Holde kjevetak 

– Stabilt sideleie

•Administrer glukose (po/iv)

• Tilkall hjelp! 

Generelle tiltak på D



Blodsukker 

Lavt blodsukker: 

• Konsentrasjonsvansker 

• Blekhet 

• Skjelving/risting

• Svetting

• Nummenhet 

• Prikking i lepper/tunge

• Hjertebank 

• Hodepine  

• Sult/tørste

• Forandring i oppførsel 

• Kvalme

• Koma  

• Kramper

Høyt blodsukker:

• Økt vannlatingshyppighet

• Mye urin

• Tørste og tørrhet i munn og 
Slimhinner

• Tåkesyn

• Rask og kraftig pusting

• Gradvis dårligere allmenntilstand

• Oppkast og magesmerter

• Sløvhet eller bevisstløshet

• Pusten kan lukte aceton 
(neglelakkfjerner)



Menneskelig nær – faglig sterk

Eklampsi

• Krampebehandling med MgSO4

• Forpakning MgSO4: 1 ampulle =10 ml =10 mmol = 2,46 g

• Initial metningsdose (Bolus): MgSO4 20 mmol gis iv. over 5 minutter 
i følgende blanding:

• 20 ml (2 ampuller) MgSO4 + 100 ml Glukose 5% ; ca 20 ml per minutt 
eller 6 dråper per sekund.

• Glukose 5% kan erstattes med NaCl 0,9%.

• Vedlikeholdsdose: MgSO4 4-6 mmol/time= 20-30 ml/time av 
følgende blanding: 100 ml (10 ampuller) MgSO4 + 400 ml Glukose 
5%. (500 ml Glukose 5% pose, ta ut 100 ml før tilsetting av MgSO4).

• Varighet: Inntil 24 timer etter siste krampeanfall og minst 24 timer 
etter fødsel hvis krampeanfallet er før fødsel.



AVPU

A Alert Våken

C New Confusion Nyoppstått forvirring 

V Voice responsive Nedsatt bevissthet, men reagere på tiltale

P Pain responsive Nedsatt bevissthet, men reagere på smerter

U Unresponsive Reager ikke 



Utarbeidet av nasjonal ONEWS-gruppe



1. Alt annet enn våken, klar og orientert for tid, sted og 
situasjon er bekymring. Rødt!

2. Eklampsibehandling

3. Ved endret bevissthet; husk å måle glukose

4. Ved stabilt sideleie hos gravide skal hun ligge på 
venstre side

Viktig å huske på 





Mål temperatur 

Undersøk:

– Hele kroppen 

–Om hun har smerter

–Eventuelt 
– Blodgass

– Andre blodprøver

E Exposure Undersøkelse 



• Se
– Se på bar hud

– Se både fremsiden og baksiden

– Hudfarge, tegn til sår, infeksjoner, skader, ødemer

• Lytt
– Hva forteller pasienten deg?

– Auskultasjon (foster/tarm)

• Kjenn
– Uterus

– Palpere buk

– Bryster

– Reflekser 

– Varme eller kalde ekstremiteter

E Exposure Undersøkelse generelt:

• Lukt
– Fostervann 

– Urin

– Renselse

• Smerter

– normale

– unormale



Generelt:

• Fosterovervåkning 

E Exposure Undersøkelse generelt:



Andre organ Forandringer i 

svangerskap

Konsekvenser 

Mage-tarm motilitet Redusert Økt fare for aspirasjon 

og Ileus

Oesophagus sphincter Relaksert Økt fare for aspirasjon

Uterus Forstørret Diafragma står høyere, 

kompresjon av aorta og 

vena cava

Vekt Økt Store mammae

vanskelig gjør 

intubasjon.

Vanskeligere ventilasjon 

Koagulasjonssystemet Økt koagulopathi Økt tromboserisiko

Fysiologiske forandringer i svangerskap (E)



•Undersøk hele pasienten

Viktig å huske på 





F-FURTHER CARE – videre plan.

•Lag en plan for:

– Videre overvåkningsfrekvens

– Videre undersøkelser

– behandling

•Reevaluer ved behov

•Behov for overflytting til annen avdeling?

– Hvem følger pasienten

– Hva slags utstyr bør være med

•Diagnose?

Husk å dokumentasjon



• Gjør ABCDE systematisk

• Revaluer tiltak

• Tenk bredt 

• Unngå «Fikseringsfeil»

Oppsummering 



Case med utregning ONEWS

Utarbeidet av nasjonal ONEWS-gruppe



Hva er ONEWS?



ONEWS skåringskjema

ONEWS S 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

(C/V/P/U)





Hva er ONEWS?



ONEWS skåringskjema

ONEWS S 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

(C/V/P/U)





Hva er ONEWS?



ONEWS skåringskjema

ONEWS S 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

(C/V/P/U)





•Tryggere, spesielt der anamnese er utfordrende.

•Bedrer kommunikasjon mellom kolleger (snakker 
samme språk)

•Lettere samarbeid med MIG team/ anestesi

•Opplever at det er mindre arbeidskrevende enn fryktet

•Forbedring/ effektivisering av visittgang på barselavd.

•Viktigst: Oppdager utvikling av sykdom på et tidligere 
stadium

Vi opplever at kollegene våre er positive! 

ONEWS - erfaringer 



•Felles, tverrfaglig opplæring i form av heldagskurs med 
teoretisk opplæring, SIM 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 når» 
underveis.  

ONEWS – forutsetninger



Kasuistikk 

P02, 38 år, to tidligere keisersnitt. Høy BMI, forøvrig frisk, ukomplisert 
svangerskap. Bodd I Norge i noen år, snakket ikke norsk eller engelsk. 

• 12.10; Planlagt keisersnitt i uke 39, ukomplisert.

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

• 15.10;  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. 

Utarbeidet av nasjonal ONEWS-gruppe



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)







Kasuistikk

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

Postpartum endometritt? Startet med antibiotika iv; clindamycin og 
benzylpenicillin.



Kasuistikk

Pasienten ble deretter fulgt nøye

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



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)



Kasuistikk

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?). 

Tiltak:

Tverrfaglig vurdering;  Justering av antibiotika. 

Laparotomi på vital indikasjon. 

Hysterektomi. 



Kasuistikk 
Hun overlevde operasjonen. Gradvis bedring.

• 31.10 : 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 slik at fornuftige tiltak  ble foretatt. Dette 
reddet trolig pasientens liv.



• Briefing

• Scenario

• Debrifing

Simuleringstrening



Case trening

• Personer i rommet
• Instruktør
• Deltagare
• Observatører
• Markør/pasient

• Læremål
• ABCDE-prinsipper 
• Bruke ONEWS-skår
• ISBAR-kommunikasjon
• Et utvalgt CRM-mål

• ”Regler”
• Taushetsplikt
• Snakk til hverandre
• Instruktøren gir verdier ettersom disse måles
• Teamet i fokus



• Kurset er utarbeidet av Nasjonal ONEWS  gruppe

• Redaktøransvarlige:

Elisabeth Einarson elei@ahus.no

Eva Øverland evov@ahus.no

• Arbeidet med kurskonseptet er finansiert av Ahus, samt midler fra Den 
Norske Legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

• Arbeidet er forankret i NGF, Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund   
og Den Norske Jordmorforeningen.
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Utarbeidet av Nasjonal ONEWS-gruppe
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Menneskelig nær – faglig sterk
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