
TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Aikaisen 
varoituksen pisteytysjärjestelmä 
NEWS (national early warning score) 
on otettu laajalti käyttöön eurooppa-
laisissa ja suomalaisissa sairaaloissa 
vuodeosastopotilaiden tilan seuraa-
miseksi ja voinniltaan heikkenevien 
potilaiden varhaista tunnistamista 
varten. NEWS-pisteytys on kuitenkin 
kehitetty sisätautiensiapukohorteis-
sa, eikä pisteytystä ole kattavasti 
ulkoisesti validoitu vuodeosasto-
potilaiden keskuudessa1,2. Tämän 
tutkimuksen tarkoitus oli validoida 
NEWS-pisteytyksen kyky luokitella 
oikein välittömässä hengenvaarassa 
olevat potilaat laajassa vuodeosasto-
potilasaineistossa sekä edelleen 
selvittää NEWS-pisteytyksen 
hengityksen ja verenkierron osakom-
ponenttien ennustearvoa kuolleisuu-
teen.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Etenevä 
kohorttitutkimus Tampereen yliopis-
tollisen sairaalan sekä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin kahden aluesai-
raalan yhteensä 46 vuodeosastolla 
1.1.2019–31.12.2019. Medanets®-mo-
biilikirjausjärjestelmän avulla kirjatut 
NEWS-mittaukset tallennettiin 
etenevään rekisteriin, ja ensimmäistä 
potilaskohtaista mittausta käytet-
tiin seurannassa referenssiarvona 
yhden ja 30 vuorokauden kuolleisuu-
delle. NEWS-pisteytyksen sekä sen 
osakomponenttien luokittelukykyä 
arvioi tiin AUROC-arvojen (area under 
receiver operator curve) avulla; 
DeLongin testin avulla vertailtiin 
osakomponenttien luokittelu kykyä 
toisiinsa.

TULOKSET. Pois lukien 102/19 001 po-
tilasta (0,53 %), joilta puuttui joku 
NEWS-pisteisiin vaadittava mit-
taus, lopullinen kohortti muodostui 
18 899 vuodeosastopotilaasta. 
Potilaiden mediaani-ikä oli 70 vuotta, 
51 % potilaista oli miehiä ja 31 %:lla 
heistä oli kirurginen syy vuodeosas-
tohoidolle. NEWS-pisteet luokittelivat 
vuorokauden sisällä mittauksesta 
kuolleet potilaat oikein erinomaisesti 
(AUROC 0,91, 95 % luottamusväli 
0,87–0,95) ja 30 vuorokauden sisällä 
kuolleet potilaat hyväksyttävästi 
(0,75, 0,73–0,77) (Kuva 1). Hengi-
tystiheys-pisteet (0,78, 0,72–0,84) 
luokittelivat vuoro-
kauden sisällä kuolleet 
potilaat oikein tarkem-
min kuin happisatu-
raatio-pisteet (0,66, 
0,59–0,73), systolisen 
verenpaineen pisteet 
(0,65, 0,59–0,72) tai 
sykepisteet (0,67, 
0,61–0,74) (p < 0,01 
kaikissa AUROC vertai-
luanalyyseissä). Kuten 
kokonais-NEWS-pisteil-
lä, edellä mainittujen 
osakomponenttien luo-
kittelukyky 30 vuoro-
kauden kuolleisuudelle 
oli selkeästi heikompi.

JOHTOPÄÄTÖKSET. 
NEWS-pisteet luokit-
televat välittömässä 
kuolemanriskissä 
olevat vuodeosasto-
potilaat oikein erin-
omaisella tarkkuudella. 

NEWS-pisteytyksen hengitys- & 
verenkierron osakomponenteista 
hengitystaajuuspisteet ennustavat 
kuolleisuutta muita osakomponent-
teja tarkemmin. 
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Kuva 1. NEWS-pisteytyksen ROC-käyrät 1, 2 ja 30 vuorokauden 
kuolleisuudelle.
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