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Om Senior alert 
• Stödja och utveckla vårdprevention 

 

• Ett processregister online 

 

• Blev ett nationellt kvalitetsregister 2008 

 

• Region Jönköpings län är CPUA 

 

• Drivs via Qulturum, Region Jönköpings 
län 
 

• UCR (Uppsala clinical research), Uppsala 
universitet  har den tekniska 
plattformen 
 

• Bytte teknisk plattform 22 februari 2017 
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Senior alert: 
- Vårdprevention/arbeta förebyggande  

- Förbättringsarbete 
 

 

Hälsofrämjande  
arbete  

i befolkningen 

Vård och  
behandling  

av skada 

Äldre: 
risk för trycksår,  

fall, 
undernäring,  

ohälsa i munnen,  
blåsdysfunktion 

Äldreomsorg, hemsjukvård, slutenvård, primärvård 

oavsett utförare 
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Person - 
vårdtagare 

Mikrosystem 
Registrerande 
enhet   
 Mesosystem 

Särskilt boende, 
sjukhus, Vc 

Macrosystem 
Kommun  
Landsting 
Strama 
Folkhälsomyndighet 

Mikro-Meso-Makro System 

© Senior alert, Jönköping 2017  



www.senioralert.se | senioralert@rjl.se 

  

Vad ger det ”Lilly” och hennes närstående 

• Känner sig  sedd 

• Någon frågar om sånt ingen annan frågar 

• Stöd till egenvård 

 

Närstående 

• Min ”mamma” är viktig 

• Personalen har koll på hur min ”mamma” mår, vilka 
omvårdnadsrisker som hon har 

• Verksamheten arbetar systematiskt och strukturerat 

• Tryggt för mig 
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Ett bra liv varje dag 

Vi tillsammans 
  vet om jag har några risker för fall, 

trycksår, undernäring, ohälsa i munnen 
eller inkontinens  
 

 gör förebyggande åtgärder för att jag 
ska må bra 

 
 följer upp åtgärderna och vi vet att de 

gör skillnad för min hälsa 
 
 - Ni lyssnar på mina behov och jag 

känner att det gör skillnad i min vardag 
  
        ”Idag är det en sån där bra dag…” 
 

Lilly, 95 
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Vad ger det vård- och omsorsgpersonal? 

• Hjälp i omvårdnadsplan 

• Ger mig trygghet 

 - missar inget 

 - checklista 

 - skapar rutin 

• Främjar teamarbetet och skapar ett gemensamt språk 

• Förebyggande arbetssätt som leder till ett funktionsstödjande 
förhållningssätt 

• Stöd för hälsosamtal 

• Jag kan se resultat av  våra gemensamma åtgärder 
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Vad ger det chefer och ledning? 

• Hindrar uppkomst av vårdskada 

• Del av det systematiska kvalitetsarbetet 

• Stimulera det patientnära förbättringsarbetet 

• Underlag för patientsäkerhetsberättelse och 
verksamhetsberättelse 

• Uppföljning av kvalitetsarbetet 

• Data levererat till  Öppna jämförelser 

 

 

 

 

 © Senior alert, Jönköping 2017  



www.senioralert.se | senioralert@rjl.se 

  

Syftet med Senior alert –  
två sidor av samma mynt 

Öka förutsättningarna 
för ett självständigt liv 
med god hälsa. 

Hälsofrämjande aktivitet 

Uppmuntran, stöd, 
information 

 

Minska antalet onödiga 
skador och sjukdomar  

 

Systematiska åtgärder 

Rapportering av händelser 

Mötet mellan individens förmåga  
och vårt ansvar som profession  
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Vårdprevention 

Avsluta/ 
överför 

informa-
tion  

Risk- 
bedöm 

Utred 
orsaker  

Bestäm 
åtgärder  

Följ upp 
och 

utvärdera 

Följ och reflektera resultat och arbeta med förbättringar 
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Riskbedömning 
Alla riskbedömningar samtidigt 

Fall 

Trycksår 

Undernäring 

Ohälsa i munnen 

Blåsdysfunktion 

+ längd, vikt, status trycksår 

VEM? 

 Riskbedöms? 

 Riskbedömer? 

NÄR? 

I samband med……tex inskrivning 
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Riskbedömning 
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Utredning av bakomliggande orsaker 

 
 
Förståelse för vad som ligger bakom just den 
här personens risker  och guidar in oss i rätt 
åtgärder. 

 
Teamet viktigt! 
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Bakomliggande orsaker  
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Förebyggande åtgärder 
Evidensbaserade, tvärprofessionella   

KVÅ Klassifikation av vårdåtgärder (Socialstyrelsen) 
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Förebyggande åtgärder  
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Uppföljning av planerade åtgärder 
 

Teamets avstämning 

 Vilka åtgärder blev gjorda?  

 Effekt på trycksår, viktnedgång, trycksår och munhälsa 

  

 

Inför uppföljning: ny vikt, status på eventuella trycksår, nya fall 

 

 



www.senioralert.se | senioralert@rjl.se 

  

Uppföljning  
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Personöversikt 



www.senioralert.se | senioralert@rjl.se 

  

Avslut i Senior alert 
Görs ALLTID när personen inte länge är kvar på enheten:  

- Utskriven 

- Avliden 
 

Görs  ALDRIG så länge personen är kvar på enheten. 

 

Enhetsöversikten  – är den aktuell? 
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Alla har två jobb 

Efter Socialstyrelsen, Batalden 

Professionell kunskap 
Ämneskunskap 

Personliga färdigheter 
Värderingar och etik 

 

Förbättringskunskap 
System 

Variation 
Förändringspsykologi 

Lärandestyrt förändringsarbete 

 

Förbättring av 
processer och system 

i vården och omsorgen 

Förbättring av 
diagnos, behandling, 

 omvårdnad och omsorg 

Ökat värde för dem vården/omsorgen finns till för 
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Enhetsöversikt 
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Koll på läget – enhetens data 

2017-03-02 
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Vårdprevention och utfall 
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Lära sig mer om Senior alert 
• Utbildningsmiljö 

• Manualer 

• Film 

• Webbseminarium – att registrera 

• Webbutbildning 

• Inspirationsdagar 

• Fråga sina regionkoordinator eller lokalkoordinator 

• Ringa Senior alerts support vardagar 9-12 
tel 036-321289, 036-321211 

• Prova själv 
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Introduktion Vårdprevention Förbättringsarbete 

• Grundkurs i tre delar 

• Korta texter och videofilmer 

• Frågor att reflektera kring 

• Gå igenom ensam eller i grupp 

• 45 minuter plus tid för reflektionsfrågor 

• Hjälp att ta fram PLAN för nästa steg 

• I din dator, surfplatta eller mobiltelefon 

• Diplom 

• Kostnadsfri 

• Inga förkunskaper behövs 

Bild från filmade inslag.  Mer info: www.senioralert.se 

http://www.senioralert.se/
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Optimism 

Pessimism Tid 

Tveksamhet 

Entusiasm 

Här ska jobbas! 

Värre än väntat 

Det ska nog gå? 

Det tar tid 

Blir vi någonsin klara? 

Ljuset i tunneln 

Nä!!! 

Det funkar 

Mål! 
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Framgångsfaktorer 

• Förståelse för värdet 

• Ledningens stöd 

• Resultat efterfrågas 

 

• Vågar börja, testar 

• Team, tydliga roller 

• Delaktiga äldre 

• Tydliga rutiner  

• Förbättringsarbete 

 

• Integrerar i vardagen 

• Beslut och uthållighet 
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www.senioralert.se 

Facebook.se/senioralert 

 @senior_alert 

Tack för att ni har lyssnat 
och lycka till! 


