
Ett bra liv varje dag
Systematiskt arbete för att förebygga 
undernäring, fall och trycksår



Senior alert är ett unikt och modernt kvalitetsregister. Det vänder sig till alla olika vårdgivare och professioner som vill arbeta 
förebyggande på ett systematiskt sätt. Senior alert stärker det tvärprofessionella arbetssättet och bidrar till utveckling av 
den vårdpreventiva processen för de äldre vårdtagarna.
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Det ska vara lätt att göra rätt. Senior alert innebär ett syste-
matiskt arbete för att förebygga undernäring, fall och trycksår.

Den som är beroende av andra för sin vård har rätt att känna 
trygghet i att hon får den bästa och säkraste vården. För den 
som jobbar i vården är det viktigt att arbetet är berikande och 
utvecklande. 

När Senior alert används rätt kommer patientens perspektiv 
i fokus och patientsäkerheten förbättras avsevärt. Varje enskild 
individ ges möjlighet till en riskbedömning och åtgärder för att 
minska sin risk för fallskador, undernäring och trycksår. Samtidigt 
får vårdpersonalen mätningar av arbetsprestationerna över tid.
Senior alert stärker vardagens ständiga lärande och vi vet att 
det till och med möjliggör en acceleration av lärandet. Senior 
alert är också ett nytänkande, unikt kvalitetsregister som gör 
det möjligt att åstadkomma ständiga förbättringar i vårdproces-
serna. Det är dessutom både ett angreppssätt och en metod för 
att förnya vardagens arbetsprocesser i vården. 

Vår erfarenhet av kvalitetsutveckling visar hur viktigt det är 
att göra flera saker rätt samtidigt. Därför är det en stor styrka 
att Senior alert samtidigt fokuserar på tre områden som är 
avgörande för patienten. Effekterna av ett strukturerat vård-
preventivt arbete i enlighet med Senior alert är tydliga: mindre 

smärta och lidande för patienten, kortare vårdtider samt större 
tillfredsställelse hos medarbetare som känner att deras arbete 
blir ännu bättre.  För att nå bästa resultat behövs dessutom ett 
väl utvecklat multiprofessionellt teamarbete, så att medarbetar-
nas kompetens tillvaratas på bästa sätt.

I framtidens vård ska arbetsteamet kunna kombinera risk-
bedömning och uppföljning samtidigt. Då växer vår kunskap om 
hur vi kan minska riskerna och förstärka de preventiva delarna i 
vårdarbetet.

Spridningen av Senior alert och Senior alert-metoden pågår 
för fullt och många vittnar om hur resultaten förbättras och 
vårdarbetet blivit ännu roligare. 

Till sist - att bidra med avgörande steg för att nå en säkrare 
vård där varje enskild persons behov och förväntningar står i 
centrum, det är glädje!.
 
God läsning och lycka till!  

Lisbeth Löpare Johansson Göran Henriks 
vice Förbundsordförande  Utvecklingsdirektör
Vårdförbundet   Qulturum, 
   Landstinget Jönköpings län

Med systematik och struktur kan vården av äldre bli säkrare och många problem förebyggas. Foto: Patrik Svedberg
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Arbetsterapeuten Susanne Lundblad läser en fall-
rapport ur pärmen framför sig på bordet. Den hand-

lar om en äldre man.
– Han föll när han gick ur sängen på väg till toaletten 

klockan 04.30, läser hon och kollegorna runt bordet lyss-
nar. Här sitter en sjukgymnast och en sjuksköterska från 
hennes egen vårdcentral och undersköterskor och en 
enhetschef från Jönköpings kommun. Tillsammans ska 
de komma fram till åtgärder så att mannen inte faller fler 
gånger. 

– Vi letar efter orsaker; var lampan inte tänd, fanns det 
sladdar på golvet, hade han medicin i kroppen, etc. Vi gör 
åtgärder och följer upp. 

Struktur och systematik
Med riskanalyser och förebyggande arbetssätt präg-

lat av struktur, systematik och synliggjorda resultat ska 
personalen förebygga trycksår, fall och undernäring hos 
äldre. Riskbedömningen ligger i botten, vårdpreventionen 
är central och resultatet registreras sedan i Senior alert.

Susanne Lundblad tror på arbetssättet som knyter 
samman flera yrkesgrupper från både landsting och kom-
munen runt patienten.

– Äldre människor som inte äter, som faller och drabbas 
av trycksår är inte en enda yrkesgrupps bekymmer, säger 
hon. Det är allas angelägenhet. Frågan ägs av många, vi 
hjälper varandra att bli bättre.

Tar inte över varandras jobb
De olika yrkesgrupperna samverkar, gör delvis samma 

saker men utgår från sin professions kunskap. Den äldres 
behov är alltid i fokus.. 

– Sjukgymnasten är bäst på gång och rörelseförmåga, 
distriktsköterskan ser till exempel över medicinering och 
utesluter sjukdom och vid behov engageras läkare, vi 
arbetsterapeuter åtgärdar risker som finns i den äldres 
aktiviteter som bad, dusch och förflyttning. Och det är 

ofta hemtjänstens personal som ser om de äldre bara äter 
halva portioner eller om de ramlar utan att berätta det. 

– Vi har skapat en ny kultur. Fall, trycksår och undernä-
ring har kommit på dagordningen, säger Susanne. 

Inom primärvårdsområdet där Susanne Lundblad arbe-
tar finns 80-100 patienter som identifierats som riskpa-
tienter. De som riskbedöms och får åtgärd samt  uppfölj-
ning är personer över 70 år som ingår i följande grupper:

•  får hemsjukvård
•  har fallit eller har trycksår enligt minst grad 1 
•  är över 70 år och har av personal bedömts   

vara i riskzonen för undernäring och fall.
– Egentligen har vi gjort ungefär samma sak tidigare, 

säger Susanne Lundblad. Men vi är mer strukturerade och 
lyfter fram  åtgärdsprogrammen. Och vi kan följa upp re-
sultatet via registret.

Riskbedömning
Sjuksköterskan Ann-Sofi Svensk arbetar på ögon- och 

öronavdelningen i Jönköping. Här gör en sjuksköterska ett 
vanligt ankomstsamtal vid varje ny inskrivning, men det är 
ett samtal där patienten också får svara på frågor som är 
kopplade till nutrition, fall och trycksår. 

– Vi har ett riskbedömningsinstrument där vi poängbe-
dömer med konkreta frågor hur stor risken är.

Hon arbetar på en avdelning där vårdtiderna kan vara 
så korta som två dygn. Ändå söker Ann-Sofi och hen-
nes kollegor aktivt efter riskpatienter som riskerar att få 
trycksår, riskerar att falla och som kan drabbas av under-
näring - men förmodligen inte här.

– I början frågade många varför vi sätter in åtgärder 
som vi inte kan se resultatet av, berättar Ann-Sofi Svensk. 
’Det är ju inte vårt problem’. Men, fortsätter Ann-Sofi, 
det är ofta multisjuka människor som vandrar mellan 
olika kliniker och kommunal vård och omsorg. Just därför 
kanske det är ännu viktigare att vi fångar upp patienten.  
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Ett vårdpreventivt arbetssätt

”Han föll på natten 
när han gick ur sängen

Med riskbedömning, orsaksanalys, åtgärder  och 
systematisk dokumentation har personalen 
lyckats skapa ett förebyggande arbetssätt.



Varje enhet är en länk i ett långsiktigt arbete. 
När det systematiska arbetet på avdelningen började 

2006 gjorde man en studie av alla fallolyckor två år till-
baka i tiden. 

–Vi såg när på dygnet olyckorna hände och varför pa-
tienten hade ramlat.

Tydligt resultat
Resultatet var tydligt - många fallolyckor hände mellan 

03-05 på väg mellan sängen och toaletten. Ljusdetekto-
rer på toaletten blev en direkt åtgärd. På avdelningen får 
inga oanvända droppställningar eller rullstolar stå i kor-
ridorer, de ställs omedelbart in i förråden. Man är också 
frikostiga med hjälpmedel, halksockor och liknande.

– Vi tyckte att vi var bra på den tiden, säger Ann-Sofi 
Svensk. Vi hade den kliniska blicken. Och jag vet att den 
räcker långt vid en uppenbar skada. 

– Men, säger hon och markerar skillnaden mot tidigare,  
nu fångar vi in patienten långt tidigare och kan sätta in 
förebyggande åtgärder så att nya skador i vården ska 
undvikas och att alla patienter ska kunna garanteras en 
säker och jämlik vård. 

Bristerna i det gamla systemet var avsaknaden av tyd-
liga mätvärden. Idag mäts kaloriintaget, fallrisker graderas 
och riskbedömningen grundar sig på mätningar.

– Med hjälp av vår skattning och ett antal frågor om rö-
relseförmåga, kost och kontinens kan vi ganska bra bedö-

ma vilka som riskerar trycksår, säger hon. Trycksåren ska 
helst aldrig uppstå. Om det ändå uppstår en rodnad ska 
det uppmärksammas och personalen ska reagera snabbt. 

Fall handlar ofta om personliga åtgärder, som bättre 
skor eller golv som är rena från sladdar. 

– Vi har monterat alla sladdar via taken på rummen.
Ann-Sofi Svensk upplever själv att hon har det kliniska 

ögat, men inser samtidigt att frågeformulären ger henne 
större trygghet i riskbedömningen:

– Ibland kan jag bli förvånad själv när jag ser resultatet, 
inte minst när det gäller risken för trycksår. Men även när 
det gäller riskerna för fall och undernäring.

Redovisas på tavlan
På anslagstavlan redovisas varje månad antalet risk-

bedömningar och antalet fall och trycksår.
– Vi har internt målet att bedöma 100 procent av 

70-åringar och äldre. Idag är riskbedömningarna kopp-
lade till budgetmålet, minst 80 procent bedömda för full 
budget.

– Det är ett bra arbetssätt med systematik och struk-
tur som fungerar både här och inom primärvården, anser 
Ann-Sofi. Vi kan ta över efter varandra. Och det finns ett 
färdigt paket med åtgärder.

Text: Sven Magnusson

bildtext bildtext bildtext bildtext
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Ett planeringsmöte inom primärvården/kommunen med utgångspunkt från riskanalyser. Arbetsterapeuten  Susanne 
Lundblad i mitten. Övriga är kommunens enhetschef Susanne Kvarforth, sjukgymnasten Ingrid Fridh, undersköterskan 
Erika Bruto och distriktssköterskan Leif Wall. Foto: Sven Magnusson

Sjuksköterskan Ann-Sofi 
Svensk i ankomstsamtal.



Systematiskt arbetssätt/mätningar 

Avdelning 35 på Sunderby sjukhus i Luleå har hittat 
flytet. 

– Vi har fått ett standardiserat sätt att bedöma risk på. 
Det är inte subjektiva bedömningar, utan man utgår från 
bestämda kriterier gällande både det medicinska och om-
vårdnaden. Det är det som är så utmärkt! anser enhets-
chef  Inger Gustafsson.

”Vi ska bli bäst”
Redan från början kände Inger Gustafsson att det var 

rätt att satsa.

– Det här ska vi bli bäst på, tänkte hon och körde igång.
Det var år 2007 och Inger Gustafsson, som jobbat som 

universitetslärare i några år, var åter i operativt arbete 
som enhetschef för Infektions- och hudavdelning 35 på 
länssjukhuset Sunderby sjukhus i Luleå. 

– Att arbeta med undernäring, fall och trycksår passade 
oss perfekt. Vi fick chans att vara med i pilotprojektet om 
vårdprevention via Landstingets forsknings- och utveck-
lingsenhet. 

När rutinerna började sätta sig

DE VANN PRIS! 
Det som 2007 var medverkan i ett pilotprojekt om Vårdprevention inom 
Landstinget i Norrbottens län är idag implementerat i avdelning 35:s verksamhet. 
Sommaren 2009 vann avdelningen Landstingets förbättrings- och utvecklings-
stipendium på 100 000 kr för bästa förbättringsarbete. På bilden Britta
Wallgren, divisionschef inom medicinverksamheten, enhetschef Inger Gustafsson 
och  sjuksköterska Monica Forsberg. Så här stod det i motiveringen:
”…avdelning 35 är ett föredöme inom vården och ett utmärkt exempel på 
hur man med fokus på patientens behov och effektivt resursutnyttjande kan 
åstadkomma betydande resultat.” 
 

”Medarbetarna såg 
att detta var bra

Med lagkänsla och teamarbete har personalen 
kopplat sitt arbete till forskning och evidens i var-
dagen. Och efter hand kom också resultaten.

På avdelningen finns 20 vårdplatser och 23 heltids-
tjänster. Inger Gustafsson kom i februari 2007 och i maj 
startade det första projektet. Hon ville driva ett utveck-
lingsarbete, engagera personalen men framförallt göra 
något som kom patienterna till nytta. 

Inom pilotprojektet skulle kommunen, primärvården 
och slutenvården samarbeta och det ansåg hon var extra 
spännande. Men att komma igång krävde merarbete. Ef-
ter hand som rutinerna satte sig kom dock resultaten. Det 
började flyta. Medarbetarna såg att detta var något bra! 

– Det handlar om att hela tiden få med personalen på 
tåget och få dem att hitta nya lösningar. Det finns en 
oerhört stor kraft i lagkänsla och teamarbete, säger Inger 
Gustafsson.

Vi har fått ett bedömningsinstrument
Vårdprevention är en evidensbaserad och systematisk 

metodik. Att få en struktur och att ha forskningsresultat 
att luta sig mot är viktigt. 

– Vi har fått ett standardiserat sätt att bedöma ris-
ker som leder till förebyggande åtgärder. Vi märker att 
vårdprevention förenklar vår vardag. Instrumentet ger 
konkreta förslag på hur man kan göra i olika situationer, 
fortsätter Inger Gustafsson.

Förändringar på många sätt
Sedan 2007 är vårdprevention och så småningom 

medverkan i kvalitetsregistret Senior alert, ett av många 
förbättringsarbeten på avdelning 35. Medarbetarna väl-
jer själva vilka projekt de vill delta i. 
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Inger Gustafsson om att engagera medarbetarna:
Som enhetschef måste jag ha modet och tron på att detta ska gå. Jag måste ha 
en vision och också tro på att det finns resurser hos personalen! Det handlar om 
att inspirera, men även om min egen inställning.

Var beredd på att det blir hinder på vägen! Men ge inte upp! Utan se det som en 
utmaning: Jaha, hur ska vi komma förbi detta då? 

När man väl ställer frågan till sina medarbetare – men hur ska vi lösa det här? Då 
väcks en otrolig kreativitet! 

Istället för att tänka på allt som är svårt och som kan gå emot oss är det viktigt att 
ha fokus på vad vi kan – och vad vi kan åstadkomma tillsammans. 

Inom vissa landsting är vårdpreventionen kopplad till budgeten. Foto: Sven Magnusson

– Mycket handlar om att vi gör kulturförändringar. Man 
måste lämna ’så här har vi alltid gjort’ och istället ifråga-
sätta och tänka ’är detta verkligen det bästa sättet?’ Det 
gäller också att ta till vara varje medarbetares resurser, 
intressen och förmågor.

– Att koppla till forskning och evidens i vardagen är på 
sätt och vis också ett kulturbyte, funderar Inger Gustafs-
son vidare. 

Senior alert ger helt nya möjligheter till överblick.
– Vi matar in uppgifter i databasen och får hela tiden 

feedback på hur vi lyckas med arbetet. På våra arbets-
platsträffar går vi varje månad igenom den senaste sta-
tistiken. Vi ser hur långt vi kommit, vad vi kan gå vidare 
med, vad vi lyckats med och vad vi måste fortsätta ut-
veckla. 

– Vi har olika arbetsgrupper där alla är engagerade i 
någonting, både dag- och nattpersonal. Det krävs med-
verkan av alla. 

Text: Anna Kim-Andersson
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Värdeskapande process

Det är när vi arbetar systematiskt och standardiserat 
som vi kan säkerställa att varje individ får en jämlik, 

säker och effektiv vård, oavsett vem han eller hon möter 
i vården, varsomhelst i landet. När vi klarar detta skapar vi 
också värde, säger Joakim Edvinsson. 

Han är entusiastisk och när vi samtalar om vikten av att 
utveckla värdeskapande processer visar han på en white-
board att värde kan uttryckas som en ekvation: 

– Vårdprevention ger värden genom att hälso- och 
sjukvården, utifrån riskbedömning och analys, sätter in 
individuella åtgärder som sedan utvärderas. 

– Men det gäller att säkerställa att vi verkligen gör rätt 
insats där det behövs. 

– Missar vi i något led finns det risk för fel. Då ökar kost-
naderna och värdet minskar. Resursåtgången kan beräk-
nas i pengar, men också anges i form av lidande eller tid, 
förklarar Joakim Edvinsson. 

För att lyckas skapa detta värde behöver vi, menar han, 
komplettera våra professionella kunskaper med kunskap 
om förbättringsarbete; förståelse för system och proces-
ser, förstå och använda mätningar, hantera och leda för-
ändringsarbete samt skapa förutsättningar för att stän-
digt lära nytt. 

– Ett engelskt utryck beskriver detta bra: To work on 
the work, säger Joakim Edvinsson. 

Överblick i hela vårdkedjan
Vårdprevention är en process som är beprövad. 
– Vi har låtit forskare vara med och utforma processen 
gällande riskbedömning, analyser av bakomliggande or-
saker, åtgärder och uppföljning. Mer än 25 000 patienter 
har också blivit dokumenterade i det lokala kvalitetsre-
gistret MOA, som var föregångare till Senior alert, och 
resultaten har varit positiva. Arbetet fortsätter i det na-
tionella kvalitetsregistret Senior alert, som startade våren 
2008 och antalet registrerade vårdtagare ökar stadigt, 
allteftersom fler enheter ansluter sig. 

Nationella medel
Detta är ett av de till volymen största kvalitetsregistren 
i Sverige. Finansiering sker med hjälp av nationella medel 
från Sveriges Kommuner och Landsting samt deltagarav-
gifter.

”Kostnad kan beräknas i pengar, men 
också anges i form av lidande eller tid

Att skapa värde i vården. Kring detta har Joakim Ed-
vinsson, utvecklingsledare på Qulturum i Jönköping och 
registerhållare för Senior alert, många tankar. 

Foto: Sven Magnusson8

Värde =
              kliniska resultat + servicekvalitet

                                 resursåtgång



Vissa avdelningar har valt att låta även patienter och 
anhöriga ta del av förbättringsarbetet genom anslag på 
anslagstavlor.

Jämlik, säker och effektiv 
vård

• Syftet med vårdpreventivt 
arbete och Senior alert är att 
skapa förutsättningar för en 
jämlik vård. 

• Patienten ska få samma be-
mötande och behandling oav-
sett vilken person den möter. 
Vården ska också vara säker. 

• Toleransen för undernäring, 
trycksår, fall och vårdrelaterade 
infektioner måste vara noll. 
Det är en etisk fråga, att aldrig 
skada. 

• Och vården behöver vara 
effektiv för att kunna ta hand 
om de allt större vårdbehoven 
som vi ser. 

• Med hjälp av ett standardise-
rat arbetssätt får man överblick 
och en samlad bedömning av 
hur vården på bästa sätt kan 
individualiseras utifrån vårdta-
garens unika behov. 

– Senior alert ger oss möjlighet till överblick i hela vård-
kedjan. Med statistikens hjälp kan vi presentera resultat 
och lyfta fram det vårdbehov som finns. Statistiken visar 
också på de mönster som finns kring de arbetssätt man 
har. Senior alert är sammantaget en viktig pusselbit i vår-
dens förbättringsarbete.

Om att synliggöra det osynliga
Joakim Edvinsson avslutar med att säga att kvalitetsre-

gistret Senior alert är unikt, för att det synliggör sådant 
som tidigare varit osynligt. Det är ett sätt att åskådliggöra 
förbättringar – de fall som INTE inträffar, de trycksår som 
uteblir. 

– Jag ser det som att vi bedriver ett pionjärarbete. Man 
skulle kunna säga att det går i Florence Nightingales anda. 

En värdeskapande process: 1. Riskbedömning med hjälp av ett evidensbaserat instrument och orsaksanalys. 2. I samråd med patienten vidtas preventiva åtgär-
der. 3. Alla patienter registreras i kvalitetsregistret Senior alert som är tillgängligt på sjukhusen, i primärvården och i kommunen. 4. Utvärdering av resultat. 
Foto: Patrik Svedberg
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Vad är det vi vill uppnå?

Hur kommer vi att veta att en 
förändring är en förbättring?

Vilka föränd-
ringar resulterar 
i förbättringar?

Agera Planera

Studera Göra

Hon kunde på 1800-talet, med hjälp av systematiskt ar-
bete, minska soldaternas dödlighet i Krimkriget. Genom 
att mäta och använda statistik kunde hon också synlig-
göra behov för politikerna och på det viset medverka till 
att reformera vården i stort. 

Text: Anna Kim-Andersson



Ledningens stöd

Det var personal på en av länets medicinkliniker som 
först slog larm:

Britt-Louise Sunesson, controller inom Jönköpings 
sjukvårdsområde, berättar om flera kontakter hon hade 
med sjukhuspersonal runt 2002.

– De upplevde att patienterna blev sjukare och sjukare. 
Och många fick dessutom problem under sjukhusvis-
telsen, de ramlade under vårdtiden, fick trycksår när de 
var sängliggande eller fick stanna kvar några dagar extra     
eftersom de var undernärda när de egentligen kunde gått 
hem.

Britt-Louise funderade på om det fanns data som        
visade fakta och kunde styrka personalens upplevelser. 

– Risken fanns att deras upplevelser kunde avfärdas, att 
de bara klagade, säger hon.

Mäta verkligheten
Tillsammans med några avdelningar fick hon igång mät-

ning av verkligheten och resultatet överraskade alla. En 
ekonom översatte den extra vårdtiden till siffror i en  vär-
deberäkning. Den arbetstid som personalen inom lands-
tingets olika sjukhus fick lägga på trycksår som uppstått 
under vårdtiden uppskattades motsvara 110 tjänster! 
Trycksåren kostade - förutom det personliga lidandet - 
drygt 53 miljoner kronorr. 

Stöd från ledningen
Med tydliga siffror var det enkelt att få en konstruktiv 

dialog med landstingsledningen. 
– Värdeberäkningen var en avgörande enskild faktor 

för att öppna allas ögon, poängterar Britt-Louise Sunes-
son. Ett stöd från ledningen är dessutom A och O för att 
lyckas, betonar Britt-Louise, som snart såg ett helhjärtat 
engagemang från både politiker och chefstjänstemän på 
flera nivåer. 

Det fanns vedertagna program och behandlingar för 
att lindra och bota en uppkommen skada när ett trycksår 
uppstår, när ett fall inträffar eller om en vårdtagare är 
undernärd. Däremot var det förebyggande arbetet mer 
sporadiskt och slumpartat och resultatet av arbetet var 
inte tydligt.

Nu började arbetet att ta fram metoder för att före-

bygga såväl trycksår som fall och undernäring - tre om-
råden som ofta går in i varandra, påverkar varandra och 
ger långvarig vårdtid. 

– Det räcker inte med personalens tränade kliniska 
blick, säger Britt-Louise Sunesson. 

– Vi ville ha ett standardiserat synsätt för en likartad 
bedömning överallt. En poängbedömning för att definiera 
riskpatienter och starta förebyggande behandling som 
dessutom skulle följas upp på såväl kliniknivå, förvalt-
ningsnivå som landstingsledningsnivå. 

Gemensamt poängsystem
I november 2005 påbörjades införandet av det vård-

preventiva arbetssättet i hela vårdkedjan. Arbetssättet 
riskbedömer patienten enligt ett gemensamt poängsys-
tem, fastslår vilka förebyggande åtgärder en patient bör 
få och utvärderar resultatet. 

– För att kunna följa resultatet infördes registrering i ett 
hemmagjort register, berättar Britt-Louise Sunesson.

– Tyvärr kunde inte detta register användas genom hela 
vårdkedjan. För att få resultat krävdes ett modernt och 
webbaserat register, Senior alert. I Senior alert kan vi följa 
om arbetssättet är strukturerat och systematiskt. Antalet 
riskbedömda noteras, liksom vilka åtgärder som vidtogs 
och hur resultatet följdes upp.

Tre principer
Registret bygger på tre principer:
• Utgår från individen  
• Tvärprofessionellt teambaserat förbättringsarbete  
• Gränslös vård

Idag har systemet fungerat några år, fortfarande med 
ett starkt och tydligt stöd från ledningen. 

– Resultatet är att vi har miljoner över för annan vård 
och våra patienter har mindre risk att bli sjukare under 
vårdtiden. Vi vet att vi kan ge en god och säker vård, mer 
patientfokuserad och kunskapsbaserad, säger Britt-Lou-
ise Sunesson.

– Vi vet idag vilka trycksår som uppstår hos oss och 
vi vet också att antalet har halverats sedan vi startade 
det systematiska och förebyggande arbetet, säger hon. 

Det blev snabbt en konstruktiv dialog med lands-
tingsledningen när tydliga siffror visade att ett 
systematiskt arbetssätt också är kostnadseffektivt.

”Med tydliga siffror var 
det enklare att få en dialog

Britt-Louise Sunesson
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Och vi vet också att antalet fall inom vården har minskat 
dramatiskt och därmed också antalet höftfrakturer. Det 
vårdpreventiva arbetssättet har bidragit till att minska 
antalet höftfrakturer men det finns också många andra 
åtgärder som bidragit till resultatet.

Med hjälp av den databas som nu finns kan vården be-
skriva hur många riskpatienter över 70 år som idag finns 
på klinikerna:

• 60 procent har risk för undernäring
• 50 procent har risk för fall
• 20 procent har risk för trycksår

– Vi har en kunskapsbas inom omvårdnad som inte 
finns någon annanstans i världen, säger Britt-Louise Su-
nesson.

En direkt administrativ effekt är att omvårdnadsar-
betet för första gången också är med i kvalitetsersätt-
nings-systemet. Omvårdnadsarbetet har uppvärderats, 
att ha få trycksår inom en verksamhet är en indikation 
på bra vård:

– Det hjälper ju inte om vi klarar en hjärtinfarkt om 
patienten sedan ramlar eller får trycksår under behand-
lingen, säger hon.

Landstingsledningen kräver idag att minst 80 procent 
av patienterna över 70 år ska vara riskbedömda och 

fått den vårdprevention de behöver enligt Senior alert-     
systemet för att hela budgeten ska betalas ut. 

– Idag ligger vi på 94 procent, berättar Britt-Louise 
Sunesson. 

Ökad kvalitet för patienterna
Hon tror att det allt mer ökande intresset för syste-

matisk vårdprevention dels kommer att ge bra underlag 
för utveckling av vårdens metoder och dels leda till en 
professionalisering av personalen med ökad kvalitet för 
patienterna som följd.

– Vi har evidens för de åtgärder som vidtas. 
Systemet ger också möjligheter - när lagstiftningen 

så tillåter - att föra över information genom vårdked-
jan, från slutenvården till primärvården och kommunerna 
och tvärtom. Åtgärder och återhämtning kan följas upp 
genom vårdkedjan. 

Systemet bidrar också till en ständig kontroll av vården 
och krav på kvalitet i hela vårdprocessen.

– Vi vet t ex att antalet höftfrakturer minskat med 17 
procent. För oss motsvarar det cirka 85 höftfrakturer 
per år och eftersom den totala kostnaden för höftfrak-
turer är cirka 200 000 kronor innebär det att 17 miljo-
ner kan föras över till annan vård.

Text: Sven Magnusson

I åldersgruppen 65-69 år (som inte ingår i Senior alert) har antalet höftfrakturer ökat. I samtliga åldergrupper som infört vårdprevention har antalet höft-
frakturer minskat sedan det vårdpreventiva arbetssättet infördes. Vårdprevention är en del i ett bra liv.

• Den totala andelen trycksår i 
vården utgjorde 2005 sexton 
procent av alla inneliggande 
patienter.

• Den totala andelen trycksår 
i vården utgjorde 2009 åtta 
procent av alla inneliggande 
patienter.

• Andelen trycksår som uppstår 
under vårdtiden har minskat med 
fjorton procent.

• Att antalet höftfrakturer har 
minskat med sjutton procent.

• Medelvårdtiden för patienter 
som är 70 år eller äldre har mins-
kat mer än för gruppen yngre än 
70 år.

• Andelen vårdtagare 70 år eller 
äldre som återkommer inom 
femton dagar efter utskrivning 
har minskat med 20 procent.

Antalet höftfrakturer bland kvinnor i Jönköpings län åren 
2003/2004 och 2007/2008 uppdelat på åldersgrupper

250

200

100

150

50

Med vårdpreventionFöre vårdprevention 

65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-94 år 95+

25
30

64

51

128

113

207

181

214

200

133

104

35
30

Åldersgrupp utanför 
vårdpreventionenMed tydliga siffror var 

det enklare att få en dialog

11

Foto: Anne Marie Sixtensson



”

Ur patientens perspektiv

För Britta Rågfeldt, medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska inom Umeå kommun är syftet med vårdpreven-

tion och Senior alert egentligen ganska enkelt:
– Vi ligger steget före en negativ händelse, säger hon. 

Istället för att säga hoppsan kan vi förebygga. På köpet 
får vi ny evidensbaserad kunskap som gagnar patienten.

Hon har lång erfarenhet av de rutiner som finns på 
kommunala boenden. Och hon menar att personalen all-
tid haft viss koll på hur den enskilda individen ätit och hur 
vikten varit.

– Men vi analyserade inte förändringar, säger hon. Och 
vi kopplade inte alltid samman t ex viktnedgång med 
sämre sårläkning eller ökad risk för fall. Eller att närings-
brist innebär försämrad förmåga att klara en urinvägsin-
fektion i kombination med en lunginflammation. Eller att 
den som dricker för lite lätt blir förstoppad för att bara ta 
några exempel.

Individens perspektiv
Britta talar gärna ur patientens, den enskilda individens, 

perspektiv. Och hon använder omvårdnadsåtgärder och 
omvårdnadsordinationer när hon beskriver det vardagliga 
arbetet på de kommunala boendena.

– Vi vet vad en ordination är, ingen inom sjukvården 
skulle drömma om att ignorera en blodtryckstablett som 
är en ordination av en doktor, säger hon och fortsätter 
sitt resonemang:

– Om vi ordinerar omvårdnadsåtgärder själva i form av 
mat, dryck, förebyggande av fall så ger vi det ökad tyngd. 
Det blir viktigare när vi ordinerar ett mjukt bolltäcke eller 
två extra nattmål. 

En bortglömd tablett blir en avvikelse i avvikelsehante-

ringssystemet och leder till förbättringar i rutinerna. 
– Glömmer vi ett ordinerat nattmål blir det också en 

avvikelse som ska registreras och följas upp så att vi för-
bättrar rutinerna.

– Jag har fått reaktioner från många undersköterskor 
som känner att de äntligen kan börja jobba professionellt. 

Uppmärksam på nattmål
Just nattmålen har fått extra uppmärksamhet inom 

hennes kommun. Hennes kollegor har sett hur boende 
vaknat vid två på natten, kissnödiga, haft svårt att somna 
om och fått en insomningstablett. De har vaknat igen 
strax före gryningen, gått upp och ibland snubblat som en 
följd av den lugnande medicinen.

I det strukturerade arbetet bakom Senior alert ingår att 
göra riskbedömningar, sedan analysera resultatet, sätta 
in åtgärder och efteråt utvärdera. Allt registreras i Senior 
alert. Enligt analysen hade boende som fallit under natten 
ofta medicin i kroppen och varit på väg till toaletten. 

– Idag har vi tänkt om. De boende får något ätbart       
istället för insomningstabletten: en fika, en macka, ett glas 
fil eller kanske en banan. Många uppskattar varm välling 
med grädde eller smoothies, nyttiga mixade fruktdrycker. 
Vi sitter intill, ser till att den boende håller sig varm, hål-
ler handen och den boende slipper dessutom alla biverk-
ningar. Vi har gamla som får fika flera gånger varje natt, en 
vänlig hand att hålla i och något att äta. 

– Och det är en ordination, betonar Britta Rågfeldt.

Regelbunden kontroll
Boende med risk för undernäring kontrolleras regel-

bundet. MNA (Mini Nutritional Assessment- ett sätt att 

Nu kan vi ordinera omvårdnad - kanske 
ett mjukt bolltäcke, ett extra nattmål 

Omvårdnadsarbetet förändrades när vårdpreven-
tionen blev vardag. Personalen som finns runt pa-
tienten arbetar aktivt för att förebygga problem. 
Och de vet hur och varför.

Britta Rågfeldt
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mäta risk för undernäring)registreras och utvärderas. Vid 
ett boende stannar de äldre till vid vågen på vägen till 
matsalen en gång i veckan för regelbunden vägning.  Har 
någon, som inte är överviktig,  gått ner i vikt söker man 
orsaken och ger förslag på hur vikten ska bibehållas eller 
ökas. 

På samma sätt hanteras risker för trycksår - här sker 
uppföljningen minst var sjätte månad. Uppföljningen sker i 
team bestående av flera olika personalkategorier. 

Förstärkt dokumentation
Dokumentationen förstärks runt varje enskild boende. 
– Har vi t ex gångträning två gånger per dag diskute-

rar vi hur länge vi kan vänta på effekt av träningen. Om 
sjukgymnasten anser att det ska synas om sex veckor så 
skriver vi in en uppföljning just för den personen om sex 
veckor. Vi skräddarsyr uppföljningen individuellt. Och vi 

ökar kunskapen runt varje enskild individ.
Hon har sett hur det aktiva arbetet kring varje boende 

lett till ökad kreativitet inom personalgrupperna. Idéer 
blir allt fler och diskussionerna med anhöriga får alltmer 
substans.

– Eftersom personalen vet mer om de boende kan de 
informera bättre och tipsa om favorittofflor som kanske 
egentligen är för hala.

Britta Rågfeldt har också noterat att många anhöriga 
fått ökat förtroende för omvårdnaden och för personalen 
när de upplever att nya omvårdnadsåtgärder ger resultat 
för mammas eller pappas tillstånd. De anhöriga förstår 
omvårdnadsbehovet bättre när de ser riskbedömnings-
instrument och resultat. 

– Senior alert gör skillnad, säger Britta Rågfeldt.

Text: Sven Magnusson

En fallrapport har faxats in från hemsjukvården och leder nu till en diskussion om hur den boende ska undvika fler fall.
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Omvårdnadsarbetet för de gamla 
förändrades när vårdprevention 
blev vardag. 

Foto: Sven Magnusson



Varför förebygga fall, trycksår och 
undernäring samtidigt

Lennart Christensson.

Femtio procent av alla kvinnor med höftfrakturer visar 
sig också vara undernärda när de kommer till sjukhu-

set.
– Sambanden mellan undernäring, risk för fall och 

trycksår är komplexa. Samtidigt är det i grund och bot-
ten biologiska och kemiska processer som styr kroppen 

och inget konstigt - egentligen, berättar Lennart Chris-
tensson, universitetslektor och docent i omvårdnad vid    
Hälsohögskolan i Jönköping.

– Kroppens celler behöver näring och energi. Om det 
finns överskott av energi lagras den i fettdepåer, förklarar 
Lennart Christensson vidare. 

”Komplexa samband gör att det är 
viktigt att ta ett samlat grepp

Lennart Christensson, expert på ätproblematik 
hos äldre och om kostens betydelse för hälsan, 
förklarar varför det är viktigt att ta ett samlat 
grepp på undernäring, fall och trycksår.

Samarbetet runt patienten är viktigt. Det finns tydliga samband mellan kosten, trycksår och fall. Foto: Patrik Svedberg

14



Vissa boenden har infört vägning varje måndag på väg till matsalen. Foto: Sven Magnusson

– Om kroppen får för lite energi via kosten förbrukas 
fettreserven istället. Om denna tar slut finns en nödlös-
ning. Kroppen går över till att använda proteiner som    
energikälla. 

Men detta sker på bekostnad av att muskler bryts ner 
och att kroppen drar ner på produktionen av en rad olika 
ämnen, såsom hemoglobin, adrenalin, insulin och immun-
globuliner, vilka samtliga innehåller proteiner. 

Samspel
Det är därför som undernärda personer förutom att 

de blir magra också blir hängiga och apatiska. Och det 
är därför som en person som är undernärd, med mindre 
muskelmassa och sämre perceptionsförmåga, också ris-
kerar att falla lättare.

Undernäring får också konsekvenser för kroppens för-
måga att läka sår och stå emot infektioner. 

Och omvänt kan exempelvis ett sår eller en fallskada 
såsom ett brutet lårben påverka en människas rörelse-
förmåga och aptit. Den skadade personen får i sig mindre 
näring – en negativ spiral har fått sin början.  

Komplexa samband
– Dessa komplexa samband gör att det är viktigt att 

koppla ett helhetsgrepp. Senior alert är på sätt och vis 
ett grovt redskap – men registret ger unik överblick som 

hittills inte varit möjlig att få, säger Lennart Christensson.

Matens betydelse
Ätproblem i hög ålder och matens betydelse för hälsan 

är Lennart Christensson expertområde och han har, un-
der registrets uppbyggnad, varit projektsamordnare för 
den expertgrupp som är knuten till vårdprevention och 
Senior alert gällande risk för undernäring, trycksår och 
fall. Med i gruppen är också dess ordförande, medicine 
doktor Magnus Rahm. I uppbyggnadsfasen har professor 
Anna-Christina Ek vid Linköpings universitet, expert på 
trycksår, medverkat. Dessutom har lektor Anna-Christina 
Åberg vid Uppsala universitet, expert på prevention av 
fall, deltagit. Gruppen har bland annat kvalitetsgranskat 
Senior alert och kontinuerligt funnits med som stöd i ut-
vecklingsarbetet.

– Istället för att se på undernäring, trycksår och fall som 
enskilda fenomen, är det utmärkt att beakta samtliga 
faktorer i en samlad riskbedömning, fortsätter Lennart 
Christensson. Precis så som det görs i vårdprevention 
idag. Inom en snar framtid kommer förhoppningsvis även 
riskbedömning av vårdrelaterade infektioner att införlivas 
i metodiken.

Text: Anna Kim-Andersson
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De riskbedömnings-
instrument som finns 
i Senior alert är:

Trycksår:
Mod Norton Skalan.
Risk Assessment Pressure 
sore Scale (RAPS).

Undernäring
Mini nutritional Assessment-
Short form (MNA-SF). 
Utökad MNA är valbar för 
varje enhet.

Fall
Downton Fall Risk Index 
(DFRI).
SKL’s två frågor om fallrisk. 
 

Förebyggande åtgärder
Dessa bygger på standard: 
Klassifikation av Vårdåtgärder 
(KVÅ).

För referenser se sidan 19



Kommande utvecklingsområden

1. Vad gör du till vardags som utvecklingsledare? 

Jag arbetar till exempel med information och att tydlig-
göra runt om i länet och landet ett vårdpreventivt ar-
betssätt och Senior alert. 

Jag är också med och arbetar fram inspirationsdagar 
och konferenser och är bollplank åt verksamheter runt 
om i landet, men ingår även i Senior alerts kansli som 
ordförande i dess expertgrupp och är dessutom medlem 
i Senior alerts arbetsutskott.
 
Jag har varit involverad i diskussioner kring juridiska frå-
gor i samband med den nya personuppgiftslagen som 
fick konsekvenser för Senior alert, samt under 2009 
varit med och utvecklat en fjärde grundpelare i vård-
prevention som gäller vårdrelaterade infektioner. 

2. Ett vårdpreventivt arbetssätt för vårdrelaterade 
infektioner. Behövs det?  

Ja! Vårdrelaterade infektioner, VRI, drabbar många pa-
tienter och detta sker överallt. Infektionerna orsakar 
mycket lidande för den enskilde - och det kostar mycket 
pengar att hantera och åtgärda. 

Tanken är att risken för vårdrelaterade infektioner i en 
snar framtid ska förebyggas på samma systematiska 
sätt som risken för undernäring, fall och trycksår – med 
hjälp av vårdprevention. 

Försök med att riskbedöma, analysera, åtgärda och ut-
värdera vårdrelaterade infektioner pågår sedan vårvin-
tern 2009 vid Hudklinken, Länssjukhuset Ryhov i Jönkö-
ping. Försöken har fallit väl ut. 

Nästa steg är att testa på större kliniker med större    
patientomsättning såsom inom medicin, kirurgi, orto-
pedi eller geriatrik.

3. Finns det några andra tänkbara medicinska ut-
vecklingsområden?

Läkemedel till äldre är ständigt aktuellt att tänka på. 
Läkemedel påverkar sådant som vakenhetsgrad, koordi-
nation, aptit, genomblödning och läkning. 

Vi frågar idag efter läkemedel när vi letar efter riskfak-
torer för undernäring, fall och trycksår vid ankomstbe-
söket men detta skulle kunna ingå på ett mer fördjupat 
vis i vårdprevention. Vi skulle vilja ge ett bidrag till det 
stora hela, som handlar om att se över läkemedel till 
äldre.

Fyra frågor till Magnus Rahm, utvecklingsledare och 
medicine doktor, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län.

”Hur kan vi öka nyttan av Senior alert?

Foto: Anna Kim-Andersson16



Många enkla handlingar ligger bakom allt färre lårbensbrott efter fall. Halksockor istället för hala favorittofflor 
är en detalj av många. Foto: Sven Magnusson

Mer fakta om vårdrelaterade 
infektioner:

• Vårdrelaterade infektioner, VRI, är 
ett vanligt problem i vården. 

• Punktprevalensmätningar visar att 
cirka tio procent av alla patienter 
inom svensk hälso- och sjukvård 
drabbas av VRI men trenden är 
långsamt sjunkande. 

• Det är idag ett stort nationellt 
fokus på att minska VRI från både 
Socialstyrelsen och Sveriges Kom-
muner och Landsting. 

• Exempel på vanliga VRI är urin-
vägsinfektion, lunginflammation, 
vinterkräksjuka och andra tarmin-
fektioner.

4. Vad är på gång mer – nu och i framtiden? 
  
 Det finns flera områden som är viktiga: 
 •  Validera data. Vi gör en översyn för att 
  undvika systematiska fel och för att säkerställa  
  att de data som vi samlar in verkligen är 
  korrekta. 
 
 • Ta hand om utdata. Vi vill bli bättre på att 
  öka möjligheterna till analys och presentation.  
  Målet är att det ska vara enkelt för använda-
  ren. Man ska själv kunna välja vilka uppgifter  
  man vill ha och få data presenterat på ett 
  enkelt och överskådligt vis.

 • Värdeberäkningar. Vi vill arbeta ihop med 
  hälsoekonomer för att kunna beräkna värdet av  
  vårdprevention för samhället. 

 • Samverkan genom hela vårdkedjan. Detta 
  är ett förbättringsområde där en hel del kan 
  göras. Inte minst är det viktigt för oss att få 
  med kommunerna. Kvalitetsregistret 
  Senior alert är skapat för att alla vårdgivare ska  
  kunna vara med. 

 
• Vi vill låta forskare se på våra data. Den  
  praktiska användbarheten i vårdens vardag 
  har prioritet. Men vi vill samtidigt få ut så  
  mycket av våra data som möjligt och ser nu  
  över möjligheterna att koppla forskare till oss. 

 • Vi vill samverka med andra register för äldre.

 • I framtiden vore det intressant och lärorikt 
  att kommunicera och samverka med andra  
  länder, inte minst de nordiska.

 •Vi vill verka för att det blir juridiskt möjligt  
  att överföra patientdata genom patientens  
  hela vårdkedja mellan  olika huvudmän för att  
  därigenom ge ökat  värde för vårdtagaren.

Text: Anna Kim-Andersson
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Vid varje ankomstsamtal fyller personalen på avdelningen i ett formulär där poängen sammantaget visar på risker för fall, undernäring eller trycksår. 
Foto: Sven Magnusson

Styrgrupp:
Mats Bojestig, ordförande, hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget 
i Jönköpings län
Lisbeth Löpare Johansson, vice förbundsordförande, Vårdförbundet
Ejja Häman Aktell, utvecklingsledare, Memeologen, Västerbottens 
läns landsting
Britta Rågfeldt, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Umeå kommun
Ann-Sofie Lundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Jönköpings 
kommun
Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Landstinget i Jönkö-
pings län
Stefan Österström, utvecklingschef, Jönköpings kommun
 
Expertgrupp:
Magnus Rahm, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
Lennart Christensson, med dr., Hälsohögskolan, Jönköping
Anna-Christina Ek, professor, Linköpings universitet
Birgitta Olofsson, med dr., forskningssjuksköterska, Umeå Universitet
 

Arbetsutskott:
Joakim Edvinsson registerhållare, Qulturum, Landstinget i Jönköpings 
län
Magnus Rahm, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
Britt-Louise Suneson, vårdcontroller, Landstinget i Jönköpings län
Ann-Sofie Lundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Jönköpings 
kommun
Charlotta Andersson, administrativ support, Qulturum, Landstinget i 
Jönköpings län

Kontaktpersoner för frågor om registret, anslutning och lik-
nande:
• Joakim Edvinsson, registerhållare Qulturum, Landstinget i Jönköpings 
län, joakim.edvinsson@lj.se Tfn: 036-32 50 49
 • Magnus Rahm, expertgruppens ordförande, Qulturum, Landstinget i 
Jönköpings län, magnus.rahm@lj.se Tfn 036-32 12 43

Administrativ support, anmälan till utbildningar och liknande: 
• Charlotta Andersson, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
charlotta.andersson@lj.se Tfn: 036-32 12 11
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