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Abstract 
 

Title Evaluation of NEWS at OUS with regard to the occurrence of cardiac arrest 

at wards before and after the introduction of NEWS. 

Background National early warning score (NEWS), developed by the Royal College of 

Physicians to provide a national standard for NHS (National Health Service) 

in the UK to assess and respond to deteriorating patients, has been embraced 

across the world for its simplicity and accuracy. Since 2015 NEWS has 

gradually been introduced at wards at Oslo University Hospital (OUS), and 

this student project wants to look closer and examine if the introduction of 

NEWS has had any effect on the IHCA incidence in wards at OUS.  

Methods A retrospective study looking at the incidence for IHCA at wards at OUS 

from January 2015 to December 2018, comparing it to the before- and after 

period with regards to the introduction and use of NEWS at each ward.  

Results Of a total 184 ICHA registered during the four years, 128 occurred in wards 

with implementation of NEWS and 56 occurred in wards still not using 

NEWS.  The wards that first started implementing NEWS, did so the 

summer of 2015. Now more wards have implemented NEWS, and data used 

in this project show that of 30 wards, 25 are using NEWS while 5 are not. 

The Student T-test and Wilcoxon test for paired data was used to see if the 

implementation of NEWS has had any effect on the incidence of cardiac 

arrest at wards at OUS. 

Conclusion The implementation of NEWS at OUS is to be completed during 2019 and 

therefore data obtained on the implementation of NEWS at wards at OUS is 

somewhat deficient. Because of this, the calculations done with Student T-

test and Wilcoxon test for paired data shows that no conclusion can be 

drawn when it comes to what effect the implementation of NEWS has had 

on the incidence of cardiac arrest in wards at OUS. 
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1 Innledning 
Hensikten med prosjektoppgaven er å finne ut om innføring av NEWS har ført til reduksjon i 

plutselig, uventet hjertetans på de somatiske sengepostene ved Oslo universitetssykehus 

(OUS) sine avdelinger. Man trenger da innsyn i lokale kvalitetsregisteret for hjertestans ved 

OUS og oversikt over hvilke avdelinger som har tatt i bruk NEWS og dato for innføring.   

Resultatene fra prosjektoppgavens evaluering presenteres for HLR-rådet (råd for hjerte og 

lungeredning) og stab for kvalitet, pasientsikkerhet og likeverd ved OUS. Oppgaven vil være 

tilgjengelig i universitets elektroniske publiseringsverktøy DUO etter godkjenning fra det 

medisinske fakultet. 

1.1 Medisinske kvalitetsregistre 

Norsk hjertestansregister er ett av de 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. 

Registrene inneholder strukturert informasjon om behandlingsforløpet til en pasient, der 

formålet er å bedre kvaliteten og minske uønsket variasjon i helsetilbudet på nasjonalt plan. 

Registrene driftes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som ble 

opprettet som del av en større satsning på helseregisterfeltet i 2009, som igjen drives av de 

regionale helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. De regionale 

enhetene har særskilt ansvar ovenfor kvalitetsregistre tillagt sitt regionale helseforetak, men 

det er Helsedirektoratet som fastsetter kriterier for oppretting og drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre. (1) 

1.1.1 Norsk hjertestansregister 

I 2013 ble norsk hjertestansregister godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av 

Helse- og omsorgsdepartementet, og ble underlagt Hjerte- og karregisteret. Dets formål er å 

registrere og monitorere kvalitet på helsehjelpen til personer som rammes av plutselig, 

uventet hjertestans både utenfor og innenfor sykehus (2), og opplysninger i registeret skal 

benyttes til kvalitetsforbedring, samt forebyggende arbeid og forskning på årsaker til 

hjertestans og resultat av helsehjelpen som blir gitt pasienter med hjertestans. Det oppnås ved 

bruk av personopplysninger knyttet til alle ledd og fagmiljø i behandlingsforløpet – 

diagnostikk, behandling og oppfølging, samt resultat av behandling. Innhenting av data til 
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bruk i kvalitetssikring og forbedring av norsk hjertestansregister nasjonalt og lokalt er hjemlet 

av det nasjonale Hjerte- og karregisterforskriften av 16. desember 2011, nr. 1250 (3).  

I 2015 startet norsk hjertestansregister registreringen av hjertestans inne på sykehus. Hittil har 

det ikke vært gjennomført noen dekningsgradsanalyse for in-hospital hjertestans, men etter 

hvert som det er etablert bedre rutiner for innhenting av data og antall innrapporterende 

enheter øker, er det planlagt å gjennomføre en dekningsgradsanalyse i begynnelsen av 2019.  

1.1.2 Lokale kvalitetsregistre for hjertestans 

Norsk hjertestansregister bidrar til at de enkelte helseforetakene kan opprette lokale 

kvalitetsregistre for hjertestans, slik at data kan sikres og valideres og benyttes til 

kvalitetsforbedring innad i egen virksomhet. Dette er fastslått i hjemmel av 

Helsepersonellovens §26, opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative 

systemer (1), som lovliggjør innhenting av data fra stansskjema, pasientjournal og 

hjertestarter.  

Innhenting av informasjon kvalitetssikres og registreres inn i det webbaserte 

innrapporteringssystemet Medisinsk Registersystem (MRS), som er utarbeidet av Helse Midt-

Norge IT (Hemit). Når data er ferdigstilt lokalt, blir de automatisk overført til en database 

nasjonalt, der de kvalitetssikres av det nasjonale registeret i samarbeid med de lokale 

helseforetakene.  

Alle helseforetak har minst to dedikerte personer som rapporterer inn hjertestans, der den ene 

er knyttet til ambulansetjenesten mens den andre er knyttet til drift inne på sykehus(ene) som 

ligger under samme helseforetak. For at data som rapporteres inn nasjonalt fra forskjellige 

foretak skal være så lik som mulig, er det fastsatt en mal der alle datapunktene er bestemt på 

forhånd og klart definert. Det er også en årlig samling for alle som registrerer inn data lokalt, 

der det er fokus på hva som skal registreres og hvordan dette kan gjennomføres på best mulig 

måte. (4) 

Lokalt hjertestansregister på OUS 

OUS opprettet i 2013 et lokalt internt kvalitetsregister for hjertestans på sykehus. I 2016 ble 

det publisert en tverrsnittstudie der det bl.a. ble sett på registrering av hjertestans ved 14 
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intensivavdelinger ved OUS gjennom hele 2013. Det var kun en tredjedel av hjertestansene 

som ble registrert (5).  

Siden oppstarten har det vært en gradvis økning av innrapportering av hjertestans, og man tror 

at det har vært bedre dekningsgrad på de somatiske sengepostene enn de intensive, siden det 

alltid er et stansteam involvert med dedikert personell for å dokumentere behandlingen 

underveis på sengepostene. Med dette som grunnlag håper man at det fra januar 2015 er god 

nok dekningsgrad til å kunne bruke data fra det lokale hjertestansregisteret ved OUS i denne 

prosjektoppgaven, selv om det enda ikke er gjennomført en dekningsgradsanalyse ved 

hjertestansregisteret på OUS. 

1.2 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

I 2013 ble Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 opprettet på initiativ fra Helse- 

og omsorgsdepartementet, som ønsket å sette ned en arbeidsgruppe som systematisk skulle se 

på muligheter for å redusere antall pasientskader i Norge (6). Dette ble videreført i 2017 til 

programmet «I trygge hender 24-7», og fra januar 2019 gikk det over til å bli avdeling for 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet (7). Selv om programmet opphørte, 

viderefører avdelingen fokusområdene og forsetter å jobbe med kvalitetsforbedring innenfor 

pasientsikkerhet.  

Et av satsningsområdene innenfor pasientsikkerhet er tiltakspakken «Tidlig oppdagelse av 

forverret tilstand» (8). Tanken er at tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt 

av rask og effektiv handling, kan redusere forekomsten av sykdomsforverring og i verste fall 

hjertestans. Og et av verktøyene som man tenker kan være til hjelp, er NEWS 2 (National 

Early Warning Score 2) (9). 

1.2.1 NEWS 

NEWS ble utviklet av Royal College of Physicians først i 2012 (10), og revidert til NEWS 2 i 

2017 (11). NEWS er et validert verktøy i form av et «track and trigger»-system hvor man har 

systematiserte observasjoner som kan skåres. Det ble utviklet for å standardisere responsen av 

helsehjelp hos pasienter med forverret tilstand på nasjonalt nivå i det statlige helsevesenet i 

Storbritannia (NHS).  
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Tanken bak og fordelene med NEWS er at helsepersonell på tvers av faggrupper, avdelinger 

og helseforetak, kunne få et felles språk for å lettere kommunisere forverring i en pasients 

tilstand og systematisere observasjoner og tiltak, noe som igjen fører til at forverring kan 

oppdages tidligere. Men NEWS sier ikke noe om selve responsdelen av skåringssystemet med 

tanke på hvilke behandling(er) som skal igangsettes. Hvilken type tiltak som skal igangsettes 

etter skåring av en pasients tilstand, bestemmes lokalt på hvert enkelt sykehus. (11) 

Siden NEWS ble utviklet i 2012 har det blitt tatt i bruk i store deler av verden, og Norge er 

ikke unntaket. Det norske pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler bruk av NEWS ved norske 

sykehus, i håp om at pasientsikkerheten forsterkes. Og ved OUS har det vært en gradvis 

implementering av NEWS på sykehuset sine avdelinger siden 2015 (8). 

NEWS 2 finnes som et hjelpekort som helsepersonell kan ha i lommen, for raskt å kunne 

bedømme en pasients tilstand. Systematiske registreringer og kvantifisering av en pasients 

fysiologiske parametere (respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, systolisk blodtrykk, 

hjertefrekvens, bevissthetsnivå og temperatur), gjør det lettere for helsepersonell å igangsette 

de rette behandlingstiltakene for hvert enkelt tilfelle (9). 

 

Figur 1 – NEWS 2 (norsk oversettelse) 
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Figur 2 - Tiltak etter NEWS-skår (norsk oversettelse) 

 

1.3 Nødvendig godkjenning 

For å kunne gjennomføre oppgaven, har det blitt gjennomgått sensitive person- og 

helseopplysninger fra OUS sitt lokale kvalitetsregister for hjertestans, som reguleres av 

bestemmelsene for intern kvalitetssikring ved OUS. Formaliseringen for prosjektoppgaven 

med tilgang og innsyn til kvalitetsregisteret ble anbefalt av HLR-rådet ved OUS og tilrådd av 

Personvernombudet (PVO) ved OUS i brev datert 27.09.18 med saksnummer 18/17420, etter 

at veileder Jo Kramer-Johansen sendte inn søknad på vegne av undertegnede (12). Innhenting 

og bruk av data om NEWS på de forskjellige avdelingene trenger ingen formalisering, da man 

ikke trenger annet enn sted, innføring av NEWS og dato for innførelse. For denne oppgaven 

var det ikke nødvendig med personidentifisering av den enkelte pasient og det ble utlevert et 

anonymt datasett fra det lokale registeret. Datasettet inneholdt dato og lokalisering for de 

enkelte hendelsene og ble håndtert på et dedikert område på OUS sine sikre dataservere for 

denne type prosjekter. 
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2 Materiale og metode 
Prosjektoppgaven ønsker å se om det finnes noen sammenheng mellom innføring av NEWS 

på OUS og forekomsten i antall hjertestans ved avdelingene sine sengeposter. Metodene brukt 

for gjennomføring av oppgaven er gjennomgang av aktuell litteratur og klinisk materiale. 

Litteratursøket omhandlet hjertestans på sykehus og NEWS, mens det kliniske materiale 

bestod av innsyn i OUS sitt lokale kvalitetsregister for hjertestans samt oversikt over 

innføring av NEWS på forskjellige avdelinger ved OUS – rapportert fra avdeling for 

pasientsikkerhet ved OUS.  

Materialet er gjennomgått retrospektivt.  

2.1 Litteratursøk  

Det ble i januar og februar 2019 gjennomført flere litteratursøk i søkemotoren PubMed for å 

finne relevant forskning og publikasjoner om NEWS og hjertestans ved somatiske 

sengeposter på sykehus. I litteratursøket ble det benyttet ulike kombinasjoner av søkeordene 

(MeSH-termene); national early warning score, news, in-hospital cardiac arrest, icha, heart 

arrest, cardiac arrest.  

I tillegg ble det gjort søk via Google for å finne offentlige web-sider som omhandler 

informasjon om kvalitetsregistre, NEWS, samt retningslinjer for pasientsikkerhet i Norge. 

Artikler og nettsider publisert fra 2012 er foretrukket, da NEWS først ble utviklet det året.  

2.2 Klinisk materiale 

Oppgaven bygger på klinisk materiale som er hentet fra Oslo universitetssykehus (OUS) sine 

lokale kvalitetsregistre for in-hospitale hjertestans, i kombinasjon med datainnsamling med 

oversikt over innføring av NEWS ved OUS sine avdelinger – med hjelp av avdeling for 

pasientsikkerhet ved OUS.  
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2.2.1 Inklusjonskriterier 

Oppgaven inkluderer alle hjertestans ved OUS sine somatiske avdelinger (som med sikkerhet 

kunne sies å være lokalisert på riktig avdeling) i fire kalenderår – fra januar 2015 til desember 

2018. Bare hendelser som skjedde på sengeposter bel inkludert. Hvis pasienter opplever 

gjentatte hjertestans, vil dette bli registrert som uavhengige hendelser. Det neste kriteriet 

består i at NEWS har blitt tatt i bruk ved de respektive avdelingene med hjertestans og har 

vært brukt konsekvent siden oppstarten.  

2.2.2 Eksklusjonskriterier 

Oppgaven ekskluderer hjertestans på avdelinger som ikke har innført NEWS, siden det ikke 

gir svar på eventuell forekomst i hjertestans etter at NEWS har blitt innført på avdelingen. Det 

ble ikke inkludert hjertestans som skjedde på intensiv- og overvåkningsavdelinger, 

operasjonsavdeling, enheter for diagnostikk, poliklinikker eller andre lokalisasjoner på 

sykehuset. Det ses også bort fra antall sengeposter som finnes på hver avdeling, da det var 

vanskelig og tidkrevende å finne data på dette.  

2.2.3 Datainnsamling 

Lokalt kvalitetsregister, OUS 

Dato, avdeling og sykehus for hjertestans ble hentet ut av OUS sitt hjertestansregister. 

Datasettet ble håndtert og analysert på et sikkert område på OUS sine dataservere. For 

oppgaven sin del forenkles den ved å tenke at pasienter er en homogen gruppe innenfor hver 

enkelt avdeling. Det ble derfor ikke differensiert mellom kjønn, alder eller andre sensitive 

kriterier.  

NEWS ved OUS 

Ved oppgavens start fantes det ikke rapporter, informasjon eller oversikt over innføring av 

NEWS ved OUS sine avdelinger (det gjør det heller ikke per dags dato). For å få tilgang til 

data om dette, ble det arrangert et møte 21.06.18 mellom undertegnede, veileder og to 

representanter fra Seksjon for pasientsikkerhet ved OUS. Seksjon for pasientsikkerhet 

informerte der om at de var i gang med å kartlegge status med tanke på bruk av NEWS ved de 

enkelte avdelinger, med plan om å sende ut spørreundersøkelse til OUS sine avdelinger i to 
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omganger det neste halvåret – den første i løpet av høsten 2018, den andre i januar 2019. Det 

ble avtalt at undertegnende skulle få innsyn i kartleggingen, i tillegg til å utforme forslag til 

spørsmål som kunne inkluderes i spørreundersøkelsen. Følgende 2 tilleggsspørsmål ble lagt 

til: 

1. Når begynte avdelingen med kurs/opplæring av NEWS for de ansatte på somatisk 

sengepost (måned og år)? 

2. Når tok sengeposten(e) på avdelingen i bruk NEWS (måned og år)? 

 

Undertegnede sendte også ut e-poster til avdelinger hvor det var usikkerhet om hva status var 

med tanke på implementering av NEWS.  

Det ble laget oversiktstabeller med utgangspunkt i all informasjon som ble innsamlet. 

2.2.4 Statistikk 

For å se om NEWS har hatt effekt, ønsker man å sammenligne forekomst av hjertestans på 

avdelinger ved OUS. Forekomsten skulle ideelt vært relatert til antall pasientdøgn, men i 

mangel av presise pasientadministrative opplysninger, er forekomsten beskrevet som antall 

per avdeling per måned. Dette er en god tilnærming så lenge antall sengeplasser på 

avdelingene er konstant og antall innleggelser og utskrivninger ikke varierer for mye. 

Med hjelp av variablene; «avdeling», «dato hjertestans», «dato innføring NEWS», ser man på 

forekomst av hjertestans per måned før og etter innføring av NEWS. Det fører til 

nullhypotesen Innføringen av NEWS ved avdelingen har ikke fått ned forekomst av hjertestans 

per måned. 

SPSS (Statistical package for the Social Science) er benyttet. Student T-test er brukt for 

pardata med tilnærmet normalfordelte data, mens Wilcoxon test er brukt for pardata for ikke-

normalfordelte data. Kji-kvadrat test er ikke brukt da det ikke finnes nok kategoriske 

variabler. Signifikansnivå ble satt til p<0,05. 
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3 Resultater 

3.1 Klinisk materiale 

3.1.1 Datainnsamling NEWS 

02.10.18 ble det mottatt e-post fra spørreundersøkelsen sendt i første runde til OUS sine 

avdelinger om foreløpig oversikt over avdelingers status til implementering av NEWS. Det 

var mangelfulle data. Den planlagte andre runde av utsendelse av spørreundersøkelsen til 

OUS sine avdelinger i januar 2019 ble aldri gjennomført. Det ble mottatt en e-post 23.01.2019 

der det var skrevet: 

Sykehuset kommer ikke til å innhente status på tiltakspakken gjennom LGG 

nå i januar da programmet er formelt over. Avdelingene har dog 

innrapportert sin status etter årsavslutningen elektronisk, og denne 

rapporten vedlegges. 

Rapporten som var vedlagt e-posten («Innrapporterte tekstmeldinger fra avdelinger») var også 

mangelfull.  

Samlet sett var rapportene fra oktober og januar mangelfulle og inkonsistente når man 

sammenlignet de enkelte avdelinger, og det ble sendt ut e-post av undertegnede til de aktuelle 

avdelingene for å prøve å oppklare data for status av implementering av NEWS, samt dato for 

innførelse og bruk. Noen avdelinger svarte, men det er fortsatt uklart hva status er for flere av 

dem.  

Selv med mangelfulle og inkonsistente data, ble det laget tabelloversikter over avdelinger på 

OUS og status for implementering av NEWS, disse kan ses i tabell 2, 3 og 4 og i sitt fulle i 

vedlegg 1 og 2.  

OUS hadde som mål at alle avdelinger der det var relevant å bruke NEWS, skulle være ferdig 

implementert innen januar 2019. Per februar 2019 er målet fortsatt ikke nådd, men det er mål 

om at alle resterende relevante avdelinger skal implementere NEWS i løpet av kalenderåret 

2019. 
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3.1.2 Avdelinger ved OUS og antall hjertestans 

Fra januar 2015 til desember 2018 var det registrert 184 hjertestans på 30 avdelinger i det 

lokale hjertestansregisteret ved OUS, som kunne brukes til oppgaven.  

Per januar 2019 har 25 avdelinger implementert NEWS, mens 5 avdelinger ikke har tatt 

NEWS i bruk enda. Antall hjertestans var fordelt på 128 hendelser ved avdelinger som hadde 

implementert NEWS og 56 hendelser ved avdelinger som enda ikke har implementert NEWS. 

Av avdelinger som ikke har begynt med NEWS, ser man tydelig at klinikk for hjerte-, lunge- 

og kar står for den største delen med 40 hjertestans (av totalt 56), med henholdsvis 21 

hjertestans på kardiologisk avdeling og 19 hjertestans på avdeling for thoraxkirurgi.  

Tabell 1 - Antall hjertestans ved OUS fordelt på om avdelingen har tatt i bruk NEWS eller ikke (jan15-des18) 

 Antall hjertestans 

Avdelinger som har begynt 

med NEWS  

128 (70%) 

Avdelinger som ikke har 

begynt med NEWS  

56 (30%) 

Totalt alle avdelinger samlet 184 
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Tabell 2 - Antall hjertestans i perioden januar 2015 - desember 2018, ved avdelinger hos OUS som har innført NEWS 

Klinikk Avdeling 
Antall 
hjertestans 

Barne- og ungdomsklinikken Barnemedisinsk 1 

Hjerte-, lunge og kar Lunge 10 

Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon Gastro- og barnekirurgi 3 

 Gastro og nyre 1 

 Gastro og urologi 2 

 Gastrokirurgi 18 

 

Revmatologi, hud og 
infeksjonssykdom 1 

 Transplantasjonsmedisin 2 

Kreftklinikken Blodsykdommer 4 

 Gynekologisk kreft 1 

 Kreftbehandling 11 

Medisinsk Akuttmedisinsk 3 

 Gastromedisinsk 9 

 Geriatrisk 6 

 Hjertemedisinsk 10 

 Indremedisinsk  6 

 Infeksjon 11 

 Lungemedisinsk 12 

 Nyremedisinsk 1 

Nevroklinikken Nevrokirurgisk 4 

Ortopedisk Ortopedisk 9 

Psykisk helse og avhengighet Akuttpsykiatrisk 1 

 

Psykisk helsevern, 
døgnbehandling 1 

 

Rus- og 
avhengighetsbehandling 1 

Totalt  128 
 

 

Tabell 3 - Antall hjertestans i perioden januar 2015-desember 2018, ved avdelinger hos OUS som ikke har innført NEWS 

Klinikk Avdeling 
Antall 

hjertestans 

Hjerte-, lunge og kar Kardiologisk 21 

 Thoraxkirurgisk 19 

Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Øre-, nese- og hals 10 

Kirurgi, inflammasjonsmedisin og 
transplantasjon Urologi 3 

Nevroklinikken Nevrologisk 3 

Totalt  56 
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Datoer for implementering av NEWS ved aktuelle avdelinger, OUS 

Det var avdelinger ved medisinsk klinikk som først begynte med NEWS i juli 2015, mens det 

siden har vært en gradvis økning i avdelinger som bruker NEWS. De siste avdelingene som 

har implementert NEWS per februar 2019, er akuttpsykiatrisk avdeling og avdeling for 

psykisk helsevern. 

Det er fortsatt 5 avdelinger som ikke har implementert NEWS per februar 2019, selv om det 

er aktuelt: Kardiologisk avdeling. Avdeling for thoraxkirurgi. Nevrologisk avdeling. 

Urologisk avdeling. Øre-, nese- halsavdeling. 

Tabell 4 - Oversikt over tidsrom for innførelse av NEWS ved OUS sine avdelinger 

Dato innførelse NEWS Avdeling Antall avdelinger 

01.07.2015 Akuttmedisinsk 7 

 Geriatrisk  

 Hjertemedisinsk  

 Indremedisinsk   

 Infeksjon  

 Lungemedisinsk  

 Nyremedisinsk  

01.09.2016 Gastro- og barnekirurgi 3 

 Gastro og urologi  

 Gastrokirurgi  

01.12.2016 Blodsykdommer 1 

01.01.2017 Barnemedisinsk 1 

01.02.2017 Gastrokirurgi 2 

01.03.2017 Revmatologi, hud og infeksjonssykdom  

24.04.2017 Gynekologisk kreft 2 

 Kreftbehandling  

01.06.2017 Ortopedisk 1 

01.07.2017 Gastromedisinsk 1 

01.11.2017 Gastro og nyre 3 

 Nevrokirurgisk  

 Transplantasjonsmedisin  

01.01.2018 Rus- og avhengighetsbehandling 1 

01.06.2018 Lunge 1 

01.10.2018 Akuttpsykiatrisk 2 

 Psykisk helsevern, døgnbehandling  

Fortsatt ikke innført 
NEWS per februar 2019 Kardiologisk 

5 

 Nevrologisk  

 Thoraxkirurgi  

 Urologi  

 Øre-, nese- og hals  
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3.2 Statistisk analyse 

I vedlegg 3 er det oversikt over månedlig insidensrate for hjertestans på avdelinger ved OUS i 

perioden januar 2015 til desember 2018, og det er disse som brukes i de statistiske analysene. 

Gjennomsnittsverdien av insidensraten for avdelinger Før NEWS er 0.1180 og Etter NEWS er 

0.0968, noe som gir en gjennomsnittsdifferanse på 0.0212. Førsteinntrykket er at det ikke er 

en veldig stor forskjell, men man kan begynne å tenke tanken at det er mulig at innføringen av 

NEWS har hatt en effekt, siden gjennomsnittsinsidensen av hjertestans Etter NEWS er lavere 

enn Før NEWS.   

3.2.1 Punktdiagram 

Punktdiagrammet i figur 3 gir ingen god beskrivelse eller forståelse for om nullhypotesen 

oppfylles eller ikke, men gir heller en indikasjon på hva man kan forvente av senere analyse 

når man sammenligner hver enkelt avdeling opp mot hverandre.  

I punktdiagrammet får man først inntrykk av at det er store sprik mellom avdelingene når man 

sammenligner hver enkelt avdeling opp mot hverandre. Dette forklares med at antall 

sengeposter er ulike på avdelingene, og man kan derfor tenke seg at en avdeling som består av 

mange sengeposter har en større risiko og dermed økt insidensrate for hjertestans. Men hvis 

man ser nærmere på hvert enkelt punkt, kan det se ut til at det kan være en korrelasjon 

mellom insidensratene før og etter innføring av NEWS på hver enkelt avdeling, noe som 

styrker antagelsen om at datagrunnlaget er tilnærmet normalfordelt.  
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Figur 3 - Punktdiagram. Insidensrate for hjertestans per måned ved hver enkelt avdeling 

 

3.2.2 Student T-test for pardata  

Ved gjennomføring av Student T-test får man en p-verdi på 29%. Dette er langt over 

signifikansverdi på 5%.  

Videre finner man en α-verdi på 1.9% ved bruk av Shapiro-Wilk test, når man ser på 

differansene av de månedlige insidensene av hjertestans per avdeling. Dette er under ønsket 

verdi på 5% og betyr at antagelsen om tilnærmet normalfordelingen i utgangspunktet ikke er 

oppfylt.  

3.2.3 Wilcoxons test for pardata 

Siden det ikke er tilnærmet normalfordelte data, benyttes Wilcoxons test hvor man får en p-

verdi på 22%. Det er en signifikansverdi som er langt over 5% og man kan derfor ikke 

forkaste nullhypotesen Innføringen av NEWS ved avdelingen har ikke fått ned forekomst av 

hjertestans per måned.  
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4 Diskusjon 

4.1 Datainnsamling av NEWS ved OUS 

Som man ser i avsnitt 3.1.1 om datainnsamling av NEWS, var det spesielt utfordrende med 

innhenting av data når det kommer til implementering av NEWS ved OUS sine avdelinger. 

Rapportene fra avdeling for pasientsikkerhet var mangelfulle og vage. De hadde ingen 

tidsoversikt for implementeringen av NEWS ved avdelingene, selv om de hadde oversikt 

hvilke avdelinger som hadde tatt i brukt NEWS.  

Da undertegnede sendte ut e-post i januar 2019 til flere avdelinger for å prøve å få tidsoversikt 

for implementering, var det ikke alle som responderte, og av de som svarte var det varierende 

hvor god oversikt hver enkelt avdeling hadde. Det kom også frem av svarene at det ikke var 

alt som stemte overens med statusoversikten som ble tilsendt fra avdeling for 

pasientsikkerhet. Dette gjaldt spesielt avdeling for thoraxkirurgi. I statusrapporten fra 

avdeling for pasientsikkerhet står det at NEWS er innført, men på e-post fra avdeling for 

thoraxkirurgi informerer de om at de enda ikke har påbegynt implementeringen, men at de har 

planer om å gjøre det i løpet av 2019.  

Usikkerheten i datainnhenting om status og implementering av NEWS, gjør det vanskelig å 

vite hvor valide dataene er og det førte også til at man måtte gjøre noen betraktninger og sette 

noen forutsetninger på enkelte avdelinger (se tabell 5).  
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Tabell 5 - Betraktninger og forutsetninger om enkelte avdelingers bruk av NEWS 

Thoraxkirurgi og 

Kardiologisk 

Dette er de to største avdelingene med tanke på antall hjertestans på 

sengepost i perioden januar 2015 til desember 2018, med henholdsvis 

19 og 21 hjertestans. De har dessverre ikke implementert NEWS per 

februar 2019. 

Øre-, nese- og 

hals 

Selv om avdelingen har implementert NEWS, bruker de det bare til en 

viss grad. Siden de ikke bruker NEWS konsekvent, blir de satt i 

gruppen med avdelinger som ikke har implementert NEWS i 

sannsynlighetsberegninger senere i kapittelet.  

Gastromedisinsk Avdelingen sier at de siden sommer 2017 bruker NEWS konsekvent 

og måler vitalia til pasienter to ganger daglig. Siden sommer 2017 er 

en lengre periode, velges det å sette 01.07.17 som dato for bruk av 

NEWS ved avdelingen – noe som forenkler statistikkoversikten 

Urologi Det var vanskelig å finne ut om de har implementert NEWS eller ikke. 

For oppgaven sin del, vil avdelingen bli kategorisert under avdelinger 

som ikke har innført NEWS. 

 

4.2 Datainnsamling fra hjertestansregisteret ved 

OUS 

I avsnitt 1.1.2 om lokale kvalitetsregistre for hjertestans, håper man at det har vært god nok 

innrapportering av hjertestans på de somatiske sengepostene til å kunne bruke registeret fra og 

med januar 2015, selv om en dekningsgradsanalyse ikke er planlagt gjennomført før 2019.  

Selv om det er usikkerhet rundt dekningsgraden av innrapporterte hjertestanser, er selve 

datagrunnlaget om dato og lokalisasjon på de innrapporterte hjertestansene av meget god 

kvalitet. Men skal man sammenligne og vurdere effekten av implementering av NEWS ved 

hjelp av registeret, er det ikke nok med god kvalitet av hver enkelt hjertestans når det er 

antallet hjertestanshendelser som er av betydning for analysen.  
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Fra avsnitt 3.1.2 om avdelinger ved OUS og antall hjertestans, ser man at 30% av 

hjertestansene brukt i oppgaven var på avdelinger som ikke hadde innført NEWS enda. Av de 

stod kardiologisk avdeling og avdeling for thoraxkirurgi for brorparten av hendelsene med 

21% av det totale antall av hjertestans som var brukt i oppgaven.  

Når to av avdelingene som enda ikke har innført NEWS, tar opp 21% av alle hjertestanser 

brukt i oppgaven, kan det tenkes at det er en av grunnene til at datagrunnlaget ble for snevert.  

4.3 Mangelfullt datagrunnlag 

Både når det gjelder NEWS og hjertestansregisteret, er det ikke godt nok datagrunnlag til å 

kunne forkaste nullhypotesen Innføringen av NEWS ved avdelingen har ikke fått ned 

forekomst av hjertestans per måned.  

Det er spesielt data om innføring av NEWS ved OUS sine avdelinger som ikke har vært 

tilstrekkelig konsekvente og detaljerte, men det er også utfordringer vedrørende data fra det 

lokale hjertestansregisteret ved OUS. 

I avsnitt 3.1.1 om resultat av datainnsamling, ser man at OUS hadde som mål at alle 

avdelinger der det var relevant å bruke NEWS, skulle være ferdig implementert innen januar 

2019. Målet er enda ikke nådd, og neste mål er at de resterende avdelingene skal ha 

implementert NEWS i løpet av kalenderåret 2019.  

Generelt hadde det vært ønskelig med et større datagrunnlag med flere hjertestanshendelser 

for å kunne se om innføringen av NEWS har hatt effekt eller ikke. Det kunne vært i form av at 

man hadde hentet inn data fra det lokale kvalitetsregisteret fra et bredere tidsrom, eller gjort 

en ny vurdering om noen år igjen når NEWS er blitt implementert på alle avdelinger og har 

blitt brukt en stund. 

Ut fra innkommet datamateriale til prosjektoppgaven kan man få inntrykk av at OUS har 

brukt ressurser på å innføre et verktøy som man håper har en positiv effekt, uten at de har 

gjort seg opp en mening på forhånd om hvordan det skulle måles og evalueres eller hatt en 

plan for vurdering og kvalitetssikring underveis i implementeringen.  
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4.4 Begrensninger med prosjektoppgaven 

Den største begrensningen med oppgaven er kvaliteten og usikkerheten i datainnsamling for 

innføring av NEWS ved avdelinger på OUS, men det er også utfordringer med datamengden 

fra hjertestansregisteret ved OUS.  

Det var også ønskelig å se nærmere på antall sengeposter på hver enkelt avdeling med håp om 

å kunne bruke det som en av variablene i den statistiske beregningen. Begrensningen der er 

knyttet til at en avdeling kan ha flere sengeposter, og det er mulig at de forskjellige 

sengepostene innad en og samme avdeling har innført NEWS på ulik tid. Å finne antall 

sengeposter i tillegg til å finne ut av når hver enkelt sengepost hadde implementert NEWS, 

var altfor tidkrevende og omfattende for denne prosjektoppgaven. Og for alt man vet er det 

ikke sikkert det er registrert data på det i utgangspunktet.    

Datagrunnlaget kunne trolig ha blitt bedre med mer arbeid og tid for å innhente og 

kvalitetssikre data, men omfanget av oppgaven ga ikke mulighet til det. Prosjektoppgaven 

kunne dermed kanskje konkludert med noe annet hvis det var tilfellet. 
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5 Konklusjon 
Hensikten med prosjektoppgaven er å finne ut om innføring av NEWS har ført til reduksjon i 

plutselig, uventet hjertestans på de somatiske sengepostene ved Oslo universitetssykehus 

(OUS) sine avdelinger.  

Ut fra spørreundersøkelse og datafangst for perioden januar 2015 – desember 2018, så viser 

de innsamlede dataene stort sprik mellom hjertestansinsidensene på avdelingene før og etter 

innføringen av NEWS. Statistiske beregninger gjort med Student T-test og Wilcoxons test for 

pardata, viser at man ikke kan trekke noen konklusjon om innførelse av NEWS ved 

avdelinger på OUS har hatt effekt eller ikke når det kommer til de enkeltes avdelinger 

forekomst av hjertestans. 

Den største svakheten av beregningene er kvaliteten og usikkerheten i datagrunnlaget ved 

NEWS, men også datamengden i hjertestansregisteret ved OUS er av betydning. Denne 

oppgaven hadde kanskje konkludert med noe annet dersom datainnsamlingen for NEWS 

hadde vært bedre, og at datagrunnlaget av hjertestans hadde vært større.   

 I løpet av arbeidet med oppgaven, har det ikke blitt funnet ut noe om planene for innføring av 

NEWS ved OUS. Det er mulig at OUS ikke vedtok noen plan for hvordan man kunne måle 

om NEWS ville få en effekt eller ikke, samt plan for kvalitetssikring underveis i løpet av 

implementeringen. Dette er en tanke som er verdt å anerkjenne, og noe OUS kanskje kan lære 

av.  
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6 Forkortelser og definisjoner 
 

NEWS National Early Warning Score 

Et scoringsystem utviklet av Royal College of Physicians for å lage 

en nasjonal standard for EWS i Storbritannia. NEWS 1 i 2012. 

NEWS 2 i 2017. 

NHS National Health Service 

Det statlige helsevesenet i Storbritannia 

PubMed Gratisversjon og søkemotor som gir tilgang til sammendrag fra den 

bibliografiske databasen Medline. Det er verdens største database 

innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell 

og preklinisk vitenskap.  

IHCA In-hospital cardiac arrest 

Hjertestans Hjertestans slik det er definert i Norsk hjertestansregister: 

Person som ikke reagerer på tilrop eller forsiktig risting og ikke 

puster normalt, der tilstedeværende eller helsepersonell vurderer at 

personen trenger hjerte- lunge-redning.  

OUS Oslo universitetssykehus 

RH Rikshospitalet, Oslo 

UUS Ullevål universitetssykehus, Oslo 

Radium Radiumhospitalet, Oslo 

PVO Personvernombudet 

HLR-rådet Råd for hjerte- og lungeredning 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 - Oversikt avdelinger ved OUS som bruker NEWS 

Klinikk Avdeling NEWS kurs NEWS i bruk fra 

Barne- og 

ungdomsklinikken 

Barnemedisinsk avdeling RH 01.11.17 01.01.18 

UUS 

(Barnemottak 

og infeksjon 

2016 2016 (Resten av barneavdelingen 

på Ullevål innførte i 2017) 

Hjerte-, lunge- og 

karklinikken 

Karavdeling Mar + okt 2017 01.17.18 

Lungeavdelingen, HLK - RH Vår 2018 01.16.18 

Klinikk for hode, 

hals og 

rekonstruktiv 

kirurgi 

Øre-, nese- og halsavdeling, RH Første kurs 25.04.16  

 

Kirurgisk avdeling for barn  01.11.18 

Klinikk for kirurgi, 

inflammasjonsmedi

sin og 

transplantasjon 

Avdeling for gastro- og 

barnekirurgi 

 

 

UUS 01.11.16 01.02.17 

RH 01.08.16 01.09.16 

Radium 01.04.17 01.15.17 

Avdeling for 

transplantasjonsmedisin 

01.11.17 01.11.17 

Avdeling for revmatologi hud- 

og infeksjonssykdom 

01.03.17 01.03.17 

Kreftklinikken Avdeling for gynekologisk kreft   

Avdeling for kreftbehandling Radium   24.04.17 

UUS 2 etg  24.04.17 

UUS 3+4 etg  Aug/sept 2017 

Avdeling for blodsykdommer 01.11.16 01.12.16 

Kvinneklinikken Fødeavdelingen  01.11.18 

Gynekologisk avdeling  01.11.18 
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  Medisinsk klinikk 

 

 

 

Akuttmedisinsk avdeling  01.07.15 

Infeksjonsmedisinsk avdeling  01.07.15 

Lungemedisinsk avdeling  01.07.15 

Nyremedisinsk avdeling  01.07.15 

Gastromedisinsk avdeling Vår 2016 01.07.17 

Indremedisinsk avdeling  01.07.15 

Geriatrisk avdeling  01.07.15 

Hjertemedisinsk avdeling  01.07.15 

Hjertemedisinsk avdeling  01.07.15 

Nevroklinikken Nevrokirurgisk avdeling UUS  01.11.17 

RH  01.02.18 

Ortopedisk klinikk Ortopedisk avdeling, Ullevål Våren 2017 01.06.17 

Ortopedisk avdeling, 

skadelegevakten 

Våren 2017 01.06.17 

Ortopedisk avdeling, RH Våren 2017 01.06.17 

Avdeling for kreftortopedi, 

Radium 

Våren 2017 01.06.17 
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 Avdeling NEWS 

innført? 

NEWS kurs Dato NEWS innført 

Akuttklinikken Avdeling for traumatologi Ikke aktuell   

Avdeling for anestesiologi Ikke aktuell   

Avdeling for anestesisykepleie Ikke aktuell   

Avdeling for smertebehandling Innføring pågår   

Postoperativ/intensivavdelingen Ja   

Operasjonsavdelingen Aktuell – ikke 

påstartet 

  

Intervensjonssenteret Ja   

Akuttmottak Ja   

Barne- og 

ungdomsklinikken 

Barneavdeling for nevrofag Ikke aktuell   

Barnemedisinsk avdeling Ja RH 01.11.17 01.01.18 

UUS 

(Barnemottak og 

infeksjon 

2016 2016 (Resten av barn 

Ullevål, 2017) 

Nyfødtintensiv avdeling Ikke aktuell   

Avdeling for sjeldne diagnoser Ikke vurdert   

Avdeling for kvinne- og barnehelse Ikke aktuell   

Avdeling for barn og unges psykiske 

helse på sykehus 

Ja   

Hjerte-, lunge- og 

karklinikken 

Karavdeling Ja Mar+Okt 2017 01.17.18 

Kardiologisk avdeling HLK Ikke vurdert  Innføres i løpet av 2019 

Lungeavdelingen, HLK - RH Ja Vår 2018 01.16.18 

Thoraxkirurgisk avdeling Nei   

Koordinering og poliklinikk Aktuell – ikke 

påstartet 

  

Klinikk for hode, hals 

og rekonstruktiv 

kirurgi 

Kjeve- og ansiktkirurgisk avdeling Ikke vurdert   

Avdeling for plastikk og rekonstruktiv 

kirurgi 

Innføring pågår   

Vedlegg 2 - Oversikt alle avdelinger OUS og status om bruk av NEWS 



4 

 

Kirurgisk dagavdeling, RH Ikke aktuell   

Øre-, nese- og halsavdeling, RH Ikke vurdert Første kurs 25.04.16  

 

Øyeavdelingen, UUS Ja   

Kirurgisk avdeling for barn Innføring pågår Vet ikke 01.11.18 

Klinikk for kirurgi, 

inflammasjonsmedisin 

og transplantasjon 

Avdeling for gastro- og barnekirurgi Innføring pågår UUS 01.11.16 01.02.17 

RH 

Gastro + Uro 

01.08.16 01.09.16 

Radium 

A5 

01.04.17 01.15.17 

Avdeling for urologi Ja   

Avdeling for transplantasjonsmedisin Ja 01.11.17 01.11.17 

Avdeling for revmatologi hud- og 

infeksjonssykdom 

Ja 01.03.17 01.03.17 

Klinikk for 

laboratoriemedisin 

Avdeling for farmakologi Ikke aktuell   

Avdeling for immunologi og 

transfusjonsmedisin 

Ikke vurdert   

Avdeling for medisinsk biokjemi Ikke aktuell   

Avdeling for medisinsk genetikk Ikke vurdert   

Avdeling for mikrobiologi Ikke vurdert   

Avdeling for patologi Ikke aktuell   

Avdeling for rettsmedisinske fag Ikke aktuell   

Klinikk for radiologi 

og nukleærmedisin 

Avdeling for radiografi, US/AS Ikke aktuell   

Radiologisk avdeling, RAD Ikke aktuell   

Avdeling for teknologisk drift Ikke vurdert   

Avdeling for radiografi, RH Ikke aktuell   

Avdeling for nukleærmedisin Ikke aktuell   

Avdeling for radiologi, RH Ikke vurdert   

Avdeling for radiologi, US/AS Ikke vurdert   

Avdeling for diagnostisk fysikk Ikke vurdert   

Avdeling for kontor Ikke aktuell   
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Brystdiagnostisk senter Ikke aktuell   

Klinikk psykisk helse 

og avhengiget  

 

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk 

avdeling 

Innføring pågår   

Psykisk helse, nasjonal og regional 

funksj., avdeling 

Ja   

Psykisk helsevern døgnbehandling, 

avdeling 

Ja   

Rus- og avhengighetsbehandling, 

avdeling 

Aktuell – ikke 

påstartet 

  

Søndre Oslo DPS Ikke aktuell   

Nydalen DPS Ikke aktuell   

Avdeling for akuttpsykiatri voksen Aktuell – ikke 

påstartet 

  

Kreftklinikken Avdeling for gynekologisk kreft Ja   

Avdeling for kreftbehandling Ja Radium   24.04.17 

UUS 2 etg  24.04.17 

UUS 3+4 etg  Aug/sept 2017 

Avdeling for medisinsk fysikk Ikke aktuell   

Avdeling for blodsykdommer Ja 

  

01.11.16 01.12.16 

Avdeling for klinisk service Ikke aktuell   

Kvinneklinikken Fødeavdelingen Innføring pågår  01.11.18 

Gynekologisk avdeling Ja  01.11.18 

Medisinsk klinikk 

 

 

Akuttmedisinsk avdeling Innføring pågår  01.07.15 

Infeksjonsmedisinsk avdeling Ja  01.07.15 

Lungemedisinsk avdeling Ja  01.07.15 

Avdeling for klinisk service Ikke aktuell   

Nyremedisinsk avdeling Ja  01.07.15 (ingen pause i 

bruk av NEWS) 

Avdeling for kontor Ikke aktuell   
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Endokrinologi, sykelig overvekt, 

forebyggende medisins 

Ikke aktuell   

Gastromedisinsk avdeling Ja Vår 2016 Sommer 2017 

Indremedisinsk avdeling Ja  01.07.15 

Geriatrisk avdeling Ja  01.07.15 

Hjertemedisinsk avdeling Ja  01.07.15 

Nevroklinikken Avdeling fysikalsk medisin og 

rehabilitering 

Innføring pågår   

Avdeling for nevrohabilitering Aktuell – ikke 

påstartet 

  

Nevrokirurgisk avdeling Ja UUS  01.11.17 

RH  01.02.18 

Nevrologisk avdeling Innføring pågår   

SSE – Avdeling for kompleks epilepsi Aktuell – ikke 

påstartet 

  

Ortopedisk klinikk Ortopedisk avdeling, Ullevål Ja Våren 2017 01.06.17 

Ortopedisk avdeling, skadelegevakten Ja Våren 2017 01.06.17 

Ortopedisk avdeling, RH Ja Våren 2017 01.06.17 

Avdeling for kreftortopedi, Radium Ja Våren 2017 01.06.17 

Prehospital klinikk Akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral 

Ikke aktuell   

Ambulansetjenesten Innføring pågår   

Luftambulansetjenesten Ja   

Pasientreiser Aktuell – ikke 

påstartet 
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Vedlegg 3 - 

Månedlig 

insidensrate for 

hjertestans ved 

avdelinger OUS 

i perioden 

januar 2015 til 

desember 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdeling 

Dato 
innført 
NEWS 

Ant hjertestans 
før innføring 
NEWS 

Insidens ant 
hjertestans/mnd 
før NEWS 

Ant hjertestans 
etter innføring 
NEWS 

Insidens ant 
hjertestans/mnd etter 
innføring av NEWS 

Akuttmedisinsk 01.07.2015  0,00 3 0,07 

Geriatrisk 01.07.2015 1 0,17 5 0,12 

Hjertemedisinsk 01.07.2015 3 0,50 7 0,17 

Indremedisinsk  01.07.2015 1 0,17 5 0,12 

Infeksjon 01.07.2015 1 0,17 10 0,24 

Lungemedisinsk 01.07.2015 1 0,17 11 0,26 

Nyremedisinsk 01.07.2015  0,00 1 0,02 

Gastro- og barnekirurgi 01.09.2016 2 0,10 1 0,04 

Gastro og urologi 01.09.2016 2 0,10  0,00 

Gastrokirurgi 01.09.2016 2 0,10 2 0,07 

Blodsykdommer 01.12.2016 3 0,13 1 0,04 

Barnemedisinsk 01.01.2017  0,00 1 0,04 

Gastrokirurgi 01.02.2017 7 0,28 7 0,30 

Revmatologi, hud og infeksjonssykdom 01.03.2017 1 0,04  0,00 

Gynekologisk kreft 24.04.2017  0,00 1 0,05 

Kreftbehandling 24.04.2017 7 0,25 4 0,20 

Ortopedisk 01.06.2017 3 0,10 6 0,32 

Gastromedisinsk 01.07.2017 5 0,17 4 0,22 

Gastro og nyre 01.11.2017 1 0,03  0,00 

Nevrokirurgisk 01.11.2017 4 0,12  0,00 

Transplantasjonsmedisin 01.11.2017 2 0,06  0,00 

Rus- og avhengighetsbehandling 01.01.2018 1 0,03  0,00 

Lunge 01.06.2018 9 0,22 1 0,14 

Akuttpsykiatrisk 01.10.2018 1 0,02  0,00 

Psykisk helsevern, døgnbehandling 01.10.2018 1 0,02  0,00 

Totalsum  58  70  


