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Rutin för vårdpreventivt arbete med stöd av 
Senior alert 

Bakgrund 

Rutin utifrån Riktlinje för vårdpreventivt arbete med stöd av senior alert. 

Ett av Tibros övergripande mål och strategi inom den kommunal hälso-sjukvården 
är att utgå den vårdpreventiva processen i Senior alert 

 

Syfte 

Att förebygga skada och främja hälsa.  
Bidra till att bibehålla och utveckla god kvalitet och förbättringsmöjligheter inom 
verksamheten. 
 
 

Mål  

En god och säker vård för alla personer inom kommunal hälso-sjukvård,  

Rutin  

Riskbedömning ska ske på personer över 65 år som omfattas av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, särskilt boende, korttid samt dagverksamhet. 
Personer under 65 år kan inkluderas utifrån bedömning av leg personal.  
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Samtycke 

Alla individer ska få del av information om Senior alert och ha möjlighet att säga 
nej till att registreras i kvalitetsregistret. 
sa_info_attfinnasmediregistret_2018-05-24.pdf (senioralert.se) 

Då person avböjer registrering i Senior alert 

Då person säger nej till att registreras i Senior alert eller då denne är 
beslutsoförmögen och ej har legal ställföreträdare eller nära närstående, ska 
registrering i kvalitetsregistret ej ske. 
Detta ska dokumenteras i omvårdnadsjournal 

 
Riskbedömning skall alltid göras och förebyggande åtgärder sättas in då behov 
finns, även om individen inte registreras i kvalitetsregistret. 
Blanketterna sätts sedan in i vårdtagarens pappersjournal på enheten.  
 

Riskbedömning 

Riskbedömningen ska alltid göras så snart som möjligt, rekommenderas inom 48 
timmar från inskrivning. 
För att bedöma risker när personen överförs till ny enhet ska en ny 
riskbedömningen göras. 
 
Riskbedömningsinstrument används tillsammans med klinisk erfarenhet och 
kunskap om relevanta riskfaktorer för trycksår och vårdrelaterade riskmoment. 
 
Riskbedömningen kräver ett tvärprofessionellt samarbete mellan arbetsterapeut,  
fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och omvårdnadspersonal 
 

• Riskbedömning ska utföras inom tvärprofessionellt team, inför detta inhämtas 
status med hjälp av blanketten ”Riskbedömning”. Det ska utföras i anslutning 
till att:  
 

- person skrivs in i kommunal Hälso – sjukvård  
- Inför medicinsk vårdplanering (om det inte har utförts innan)  
- vid förändrat hälsotillstånd 
- det har gått 6 - 12 månader sedan förra riskbedömningen gjordes 

(beroende på patients hälsotillstånd ) 
 

 

• Riskbedömningen registreras i kvalitetsregistret Senior alert av utsedd 
personal med utökat ansvar på enheten/ utsedd omsorgskontakt Detta utförs 

https://www.senioralert.se/media/v2oh43ij/sa_info_attfinnasmediregistret_2018-05-24.pdf


Sida 3 (11) 

 
 

på bestämda team träffar. Efter att registreringen är utförd markeras detta på 
blanketten.  

 

• Viktigt! Risk kan förekomma trots att det inte framkommer vid riskbedömningen 
enligt senior Alert. Se checklista vårdprevention  

 

• Blanketten, underlag för riskbedömningen ska förvaras i patientens hälsopärm.  
 

Teamträffar 

 
Allt arbete med senior alert skall ske i tvärprofessionella team 
Varje enhet ska fastställa rutin för att regelbundna team träffar genomförs 
där man går igenom och planerar: 

- riskbedömningar 
- förebyggande åtgärder 
- uppföljningar 
- genomgång av avvikelser 
-  

Tid: …………. (varje vecka / varannan vecka). Beräkna 1 h 
Plats: ……………………………… 
Obligatorisk närvarande: Arbetsterapeut, fysioterapeut, enhetschef, 
omsorgkontakt och sjuksköterska (detta ska eftersträvas i möjligast mån)  

 
Team träffarna ska ske avdelningsvis och alla yrkeskategorier som kommer i 
kontakt med patienten ska delta liksom enhetschef. I första hand patientansvarig 
leg personal och omsorgskontakt utifrån god kännedom. Enhetschef kallar till 
team. 
 
Teamet ser över bakomliggande orsaker samt planerar och föreslår åtgärd samt 
följer upp utförd åtgärd.  
Om riskbedömningen genereras yrkesspecifika åtgärder följs dessa upp utifrån 
uppsatta mål och planering. 
 
Gemensam uppföljning av riskbedömning enligt Senior Alert görs efter 3 månader 
och diskuteras på teamträff.  
Ny riskbedömning görs senast efter ett år eller tidigare om patientens 
hälsotillstånd förändras. 
 
De förebyggande åtgärder som man beslutar om ska registreras i Senior alert av 
enhetschef /utsedd personal med utökat ansvar, detta utförs under teamträffen. 
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Leg personal dokumenterar i omvårdnadsjournalen under respektive vårdplan 
utifrån riskbedömning  
 
• Vid åtgärder enligt SoL skall detta dokumenteras i genomförandeplan 
 

Delaktighet  

Leg personal föreslår och förmedlar vårdplanen till patienten.  
Genomförandeplan föreslås och förmedlas av omsorgskontakt - behov av 
biståndsbeslut? 
 
 

Uppföljning 

Uppföljning av förebyggande åtgärder ska ske inom 1- 3 månader efter 
riskbedömningen. 

 
På korttidsenhet görs uppföljningen i samband med utskrivningen. 
 
Åtgärder som är påbörjade på en tidigare enhet inom samma huvudman och 
fortfarande är aktuella på den nya enheten ska stå kvar i Senior alert. 
 
Uppföljningen som man beslutar om ska registreras i Senior alert av den 
personen på enheten som ansvarar för detta samt dokumenteras i 
omv.journalen under respektive vårdplan. 
 
Riskbedömning utförs vanligtvis 1–2 gånger per år men oftare om personen får 
försämrat hälsotillstånd, ökat antal fall, viktnedgång, trycksår eller förändrat ät- 
och/eller drickbeteende. 
 
Datum för nästkommande riskbedömning skrivs in i Senior alert. 
Därefter gör man en ny riskbedömning.   
 

Avslut 

Då patienten avlider, övergår till annan vårdgivare eller annan enhet inom 
kommunen avslutas patienten i Senior alert. Vid fortsatt kontakt med patienten 
till exempel växelvård ska denne ej avslutas. 
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Ansvar 

Leg. personal 

• Att samla in data, ta mätvärden utifrån riskbedömning enligt mall från 
Senior alert, detta kan utföras av omsorgskontakten om leg personal 
bedömer att detta kan utföras utifrån mest lämplighet gällande kontinuitet 
och om möjligt utifrån tid att få in och utföra riskbedömning.  Viktigt med 
klinisk erfarenhet och kunskap om relevanta riskfaktorer för trycksår och 
vårdrelaterade riskmoment. 

• Utför första riskbedömningen i samband med inskrivningssamtalet i 
hemsjukvård, korttidsvistelse och vid inflyttning på särskilt boende på 
enheten. Om team inte kan delta tillsammans ansvarar sjuksköterska för att 
riskbedömning utförs.  

• Att ansvara för att riskbedömning blir utförd enligt mall från Senior alert och 
med stöd av checklista vårdprevention. 

• Ansvara för planering och genomförande av bedömning, uppföljning och 
avslutning i Senior alert. 

• Att tillsammans med omvårdnadspersonal genomföra åtgärder, följa upp 
och påkalla behov av ny riskbedömning återkommande enligt rutin och vid 
förändring 

• Att dokumentera resultat av riskbedömning, åtgärder och uppföljning i 
journal samt aktuell vårdplan i verksamhetens journalsystem  

 

Omvårdnadspersonal - omsorgskontakt 

• Att samla in data, ta mätvärden utifrån riskbedömning enligt mall från 
Senior alert, detta utförs om leg personal bedömer att detta kan utföras av 
omvårdnadspersonal utifrån mest lämplighet  
 

• Att tillsammans med Arbetsterapeut, Fysioterapeut och Sjuksköterska 
genomföra åtgärder, följa upp och påkalla behov av ny riskbedömning 
återkommande enligt rutin och vid förändring 

 

Enhetschefer 

• Lokal koordinator – Ge behörighet till medarbetare  

• Ge vård och omsorgspersonal förutsättningar för att utföra ett 
vårdpreventivt arbetssätt 

• Ansvara för att det inom verksamheten utförs vårdpreventivt arbetssätt 

• Återkommande följa upp och redovisa enhetens resultat från registret. 
”Synliggöra resultat” på den egna enheten.  
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• Resultat följs upp övergripande inom enheterna och inom verksamheten jan 
- april, maj - augusti och september – December.  

• Resultat statistik skickas tertialt till medicinskt ansvarig sjuksköterska Detta 
skall kunna redovisas för socialnämnd vid verksamhetsuppföljning och 
patientsäkerhetsberättelsen 

 
Verksamhetsresurs HSV 

• Regionkoordinator - Ge behörighet åt lokal koordinator - Enhetschefer och 
till användare legitimerad personal  

Verksamhetschef för HSV 

• Övergripande ansvara för att det inom verksamheten utförs vårdpreventivt 
arbetssätt 

• Ta fram förutsättningar för att journalsystem, avvikelsesystem och 
kvalitetsregister bygger på samma vårdpreventiva arbetssätt 

• Redovisa resultat i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. Följa upp 
registreringen övergripande och redovisa för socialnämnd, vid behov ta 
fram förslag på förbättringsområden. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska   

• Regionkoordinator - Ge behörighet åt lokal koordinator - Enhetschefer och 
till användare legitimerad personal  

• Utföra egenkontroller att verksamheten följer rutin och arbetar 
vårdpreventivt utifrån att bibehålla patientsäkerheten.  

• Redovisa resultat i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. Följa upp 
registreringen övergripande och redovisa för socialnämnd, vid behov ta 
fram förslag på förbättringsområden. 

 

 

Enheter följer sina resultat 

Alla steg i den vårdpreventiva processen ska registreras i Senior alert. Där kan 
sedan enheten inom vård och omsorg följa sina resultat och så även jämföra med 
resultat för hela Sverige.  

Egenkontroll innebär en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som 
ingår i verksamhetens ledningssystem 
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Rapporter  

För att bedriva förbättringsarbete på enheten tas rapporter fram av teamet. All 
vård och omsorgspersonal skall regelbundet informeras om vilka resultat som 
uppnås.  
Resultaten kan därmed bli utgångspunkt för det egna förändrings- och 
förbättringsarbetet och på så sätt medföra att det blir bättre för de som kommer i 
kontakt med vård och omsorg.  
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Funktion Senior alert  
En användare kan registrera i Senior alert för de verksamheter/enheter hen har 
behörighet till. En användare får sin behörighet av lokalkoordinatorn eller 
regionkoordinatorn.  

Ansvarsområden för lokal användare: 
 

• Registrerar i Senior alert på de enheter behörigheten gäller. 
• Kontakta lokalkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning. 
• Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna. 
• Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida. 

 
Lokal Användare Tibro kommun 

• Legitimerad vårdpersonal  

• Utsedd Omvårdnadspersonal - Omsorgskontakt 

• Utökat ansvarsområde undersköterska  
 
Ansvarsområden för lokalkoordinator: 
 

• Administrera behörigheter för användare och lokalkoordinatorer (ersättare vid 
frånvaro) inom egen verksamhet.  

• Har kunskap om hur hen registrerar i Senior alert. 
• Kan ge viss support om användning av Senior alert till andra inom vårdgivaren. 
• Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna. 
• Kontakta regionkoordinator vid byte av enhet eller vid avslut av anställning. 
• Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida. 

 
Lokal koordinator Tibro kommun 

• Enhetschef - förste ansvarig på enhet 

• Utökat ansvarsområde leg vårdpersonal utsedd av enhetschef 

• Utökat ansvarsområde undersköterska utsedd av enhetschef  
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Regionkoordinator är vårdgivarens kontaktperson till Senior alert och den person 
som bär det övergripande ansvaret för organisationsförändringar och 
behörighetstilldelning. Varje vårdgivare bör ha minst två regionkoordinatorer, 
beroende på storlek.  

Regionkoordinatorn kan administrera samtliga behörighetsroller i Senior alert. 

Ansvarsområden för regionkoordinator: 
• Administrera behörigheter för lokal koordinator  
• Begära upplägg av nya enheter samt inaktivering av verksamheter/enheter i 

vårdgivarens organisationsträd i Senior alert. 
• Har kunskap om hur hen registrerar i Senior alert. 
• Kan ge viss support om användning av Senior alert till andra inom vårdgivaren. 
• Deltar vid införande och spridning av Senior alert inom sin vårdgivare. 
• Kan hitta och tyda resultaten i resultatrapporterna. 
• Kan bidra med resultat från Senior alert till kvalitetsutveckling och 

förbättringsarbete. 

• Samordnar med andra regionkoordinatorer inom samma vårdgivare. 
• Hålla sig uppdaterad via Senior alerts hemsida. 

 
Regionkoordinator Tibro kommun  

• Verksamhetsresurs Leg personal  

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

• Eventuellt IT samordnaren och då framförallt för upplägg administrera 
behörigheter 

 
Rapportbeställare  
 

• Verksamhetschef Vård och omsorg 
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Dokumentation i omv.journal 

Klassifikation av vårdåtgärder KVÅ  

De förebyggande åtgärderna bygger på standard: klassifikation av vårdåtgärder 
(KVÅ). 
HSL-åtgärder klassats enligt KVÅ.  
 

• Modifierad Nortonskala  
BEDÖMNING AV KROPPSFUNKTIONER/Hudens funktioner och därmed 
relaterade strukturer: 
Bedömning av hudens funktioner, ICF b810-849: 
vid 20 poäng eller mindre finns risk för trycksår, vårdplan ska då upprättas. 

 

• Mini Nutritional Assessment (MNA)  
BEDÖMNING AV KROPPSFUNKTIONER/Matsmältnings-, 
ämnesomsättning- och endokrina funktioner: 
Bedömning av viktupphållandefunktioner, ICF b530: 
vid 11 poäng eller mindre finns risk för undernäring, vårdplan ska då 
upprättas. 

 
 

Downtown Fall Risk Index (DFRI) dokumenteras under: 
BEDÖMNING AV KROPPSFUNKTIONER/ 
Sinnesfunktioner och smärta: 
Bedömning av vestibulära funktioner, ICF b235-249: 
vid 3 poäng eller mer finns risk för fall, vårdplan ska då upprättas.  
Använd frastext 

 

• Revised Oral Assessment Guide (ROAG) dokumenteras under: 
BEDÖMNING AV KROPPSSTRUKTURER/Struktur i röst/tal: 
Bedömning av struktur i munnen, ICF s320  
Vid 10 poäng eller mer finns risk för ohälsa i munnen, vårdplan ska då 
upprättas. 
 
Blåsdysfunktion (Nikola) dokumenteras under  
BEDÖMNING AV KROPPSFUNKTIONER/Kön-, urin- och reproduktiva 
funktioner: 
Bedömning av urinutsöndringsfunktioner, urineringsfunktioner och 
förnimmelser, ICF b610-b630 
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Länkar  
 
Blåsdysfunktion hos äldre personer - Indikatorer vid urininkontinens och andra 
symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård 
(socialstyrelsen.se) 
 
 
 
Annicka Klar       Rikard Strömqvist 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska   Vård och omsorgschef 
      

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-9-33.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-9-33.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2016-9-33.pdf

