
Digital samling nye 
NEWS instruktører

Merethe A. Land & Cathrine H. Ruud

Vi starter kl. 14



Program

• Kort om NEWS2

• Opplæringspakken og aktuelle verktøy

• Rollen som NEWS instruktør

• Tips til opplæring på egen arbeidsplass

• Erfaringsdeling i grupper

• Deling i plenum

• Spørsmål

• Avslutning og evaluering



Velkommen

• Program

• Grupper på zoom

• Hensikten med møtet

• Forklaring til zoom:



NEWS2



NEWS2 
respons



ABCDE og ISBAR



Modell for implementering av NEWS2 i 
Agder

• Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder Øst og Vest 
har valgt å bruke modellen «Train the trainer» i implementering av 
NEWS2.

• «Train the trainer (TTT) er en opplæringsmodell hvor lokale instruktører 
gis opplæring som gjør dem i stand til lære opp og trene andre. Målet er 
å lære opp instruktører som leder lokal kompetanseutvikling innenfor et 
definert tema. TTT modellen er en velegnet modell for denne type 
kompetanseheving»  



Nasjonale faglige råd

• Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/tidlig-oppdagelse-og-rask-respons-ved-forverret-somatisk-tilstand


NEWS2 nettside Agder øst & vest: 
Opplæringspakken og aktuelle verktøy

Cathrine: www.kristiansand.kommune.no/news Merethe: NEWS2 Agder øst - Grimstad kommune

https://www.kristiansand.kommune.no/news
https://www.kristiansand.kommune.no/news
https://www.kristiansand.kommune.no/news
https://www.kristiansand.kommune.no/news
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester-usht-agder-ost/news2/


Tips til opplæring på egen arbeidsplass

Erfaringsdeling fra erfarne NEWS instruktører, praktiske tips til 
gjennomføring av opplæring på egen arbeidsplass:

• Stine Dale, sykepleier, enhet psykisk helse og rus, Grimstad

• Camilla Dahl Thomassen, sykepleier, hjemmetjeneste Gjerstad

• Victoria Jacobsen Haugland, vernepleier og Inger Lise Torjussen, 
sykepleier og avd.leder, Livsmestring, habilitering voksne Kristiansand



Pause til 15.15



Forventninger til deg som instruktør

• Sette deg godt inn i NEWS2 og opplæringspakken

• Opplæring av kollegaer, nyansatte

• Rammer: utstyr, lommekort, ISBAR-blokk, praktisk øvelse

• Være pådriver for NEWS2 på arbeidsplassen
• Repetisjon
• Praktisk øving
• "Lunsjutfordringer"

• Innlemme NEWS2 i eksisterende systemer og rutiner
• Egen prosedyre for din kommune

• Journalgransking
• Habituell NEWS, dokumentasjon, oppfølging av NEWS-skår

• Dialog med leder
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
• Helsepersonelloven § 4



Informasjon til leder

• I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten (lovdata.no) 
er det krav om at leder skal ha oversikt over medarbeideres kompetanse og sørge for at det 
tilrettelegges for nødvendig opplæring. Det er derfor viktig at innføring av NEWS systemet har god 
forankring hos ledelsen og at det er etablert systemer for opplæring som sikrer nødvendig 
kompetanse og etterlevelse av anbefalinger og praktisk bruk

• Helsepersonelloven §4 (lovdata.no) 
setter krav om at alt helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig. Dette legger føringer for å tilstrebe tilstrekkelig observasjons- og 
vurderingskompetanse i alle deler av helsetjenesten.



Informasjonsskriv til lege

Hva er NEWS2?
Habituell NEWS2?
Respons?
Spo2?



Rutine for NEWS2 i Kvalitetssystemet Kristiansand kommune

https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/f6e84a18ac484ab496ab25f784b53ae0/rutine-ved-bruk-av-news2-09.21.pdf


Forventninger til 
Utviklingssenteret

• Tilbud om 1-2 samlinger for ressurspersoner i året

• Holde nettsider og opplæringspakke oppdatert 
etter nasjonale og regionale føringer

• Oppdaterer lommekort og ISBAR-blokker, gjør mal 
tilgjengelig for trykking

• Lister med oversikt over ressurspersoner

• Støtte for ressurspersoner; tilgjengelig på 
mail/telefon

• Hvilke forventninger har dere?



Erfaringsutveksling i grupper

• Har du startet opplæring i NEWS2 på egen arbeidsplass eller har du 
planlagt opplæring?

• Del erfaringer med det du har gjort og/ eller det du har planlagt

• Hva er utfordrende? Hva har fungert bra?

• 10 min i grupper, deretter deling i plenum



Spørsmål?



Evaluering

Var dette nyttig?

Hva bør vi gjøre annerledes til neste samling for nye NEWS 
instruktører?

Skriv svaret ditt i chat/ meldingsboksen



Takk for i dag


