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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister. Registret vänder sig till äldre  

personer över 65 år som har någon form av kontakt med vård och omsorg som särskilt 

boende, korttidsboende, hemsjukvård, primärvård och/eller sjukhusvård insatser. Senior alert 

är ett register i vårdprevention som förebygger trycksår, undernäring, fall, munhälsa, och  

blåsdysfunktion. Det handlar om att göra riskbedömningar, definiera orsaker, planera åtgärder 

och uppföljningar. Registret hjälper vårdpersonalen att uppfylla arbetet i förebyggande vård. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur Senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt boende. 

Metod: Intervju med fem sjuksköterskor på särskilt boende, Graneheim & Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys användes för att bearbeta data. 

Resultat: Senior alert är ett bra arbetsverktyg ger översikt och struktur och en bättre 

omvårdnad av äldre. Sjuksköterskor upplever att arbetet med Senior alert är tidskrävande och 

det finns brister i arbetssätt och rutiner i kommunen. Senior alert kan förbättras. 

Slutsats: Senior alert är ett bra system när det finns rutiner och möjlighet att arbeta med det. 

Sjuksköterskor upplever däremot att Senior alert inte fungerar i vården av äldre på särskilt 

boende i den valda kommunen. Det saknas utbildning och tydliga mål med hur Senior alert 

ska fungerar i kommunen och det bör skapas förutsättningar. 
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INLEDNING 
Senior alert är det enda nationella kvalitetsregister i vårdprevention i Sverige. Sjuksköterskan 

har omvårdnadsansvar inom de områden Senior alert berör genom att förebygga fallolyckor, 

trycksår, munhälsa, undernäring och blåsdysfunktion. Det är snart 10 år sedan Senior alert 

lanserades och av egen erfarenhet fungerar Senior alert bättre i vissa kommuner jämfört med 

andra. Vi är intresserade av att studera Senior alert och ta reda på hur det fungerar i vården på 

särskilt boende. 

 

 

BAKGRUND 
 

Historik 

Ett landsting i södra Sverige startade år 2005 med ett lokalt register där syftet var att minska 

antal uppkomna fallolyckor, trycksår och undernäring i vården av äldre patienter (Senior alert 

2017a). Senior alert är det första vårdpreventiva nationella kvalitetsregistret och lanserades 

2008 i Sverige, med syfte att skapa systematiska tillvägagångssätt inom områdena 

undernäring, trycksår i akut sjukhusvård, primärvård och vårdhem på kommunal nivå 

(Rosengren, Höglund & Hedberg, 2012). Landstinget i södra Sverige fick 2010 uppdrag av 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) att sprida vårdprevention till alla enheter i Sverige 

inom vård och omsorg om äldre i den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Senior 

alert har på kort tid vuxit sig starkt i hela landet. Idag är 270 av totalt 290 kommuner anslutna 

till registret, 16 landsting/regioner och 138 privata utförare använder registret (Senior alert, 

2017b). 

 

Senior alerts innebörd  

Senior alert är ett kvalitetsregister i vårdprevention med syfte att registrera, mäta och följa upp 

vården av äldre. Personer som registreras är 65 år eller äldre och de har någon form av 

kontakt med vård och omsorg. Registret vänder sig till äldre men används även för att 

registrera yngre personer. Inom vård och omsorg arbetar olika professioner dagligen med att 

förebygga fall, undernäring, trycksår, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion vilka är starkt 

kopplade till varandra och allt hänger ihop. En undernärd patient har lättare att falla och få en 

höftfraktur, vilket i syn tur kan leda till utveckling av trycksår (Senioralert, 2017c). Senior 

alert består av ett helhetstänk som innehåller fyra delar, preventivt arbetssätt, registrering i 

kvalitetsregister, reflektera över resultatet och förbättringsarbete. Senior alert bygger på och 

består av tre grundtankar systematik, struktur och synliggörande av resultat. Arbetet med 

Senior alert utförs med hjälp av evidensbaserade mät- och bedömningsinstrument (Senior 

alert, 2017d). Kvalitetsregistret hjälper vårdpersonalen att uppfylla arbetet i förebyggande 

vård, enligt evidensbaserad kunskap och den bästa kliniska praktik. Regering och 

sjukvårdspolitik kan ta del av data för att sätta mål i äldreomsorgen från Senior alert 

(Edvinsson, Rahm, Trinks & Höglund, 2015). Det i huvudsakliga målet med Senior alert är att 

kunna förebygga skador och främja hälsa hos äldre personer, i vård och omsorg.  

 

Riskområden 

Vårdprevention och vårdprocessen handlar om att göra riskbedömningar och definiera 

orsaker. Därefter sätta in åtgärder, uppföljningar för personer inom fem olika områden, fall, 

trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Riskbedömningsinstrument som 

används är för fall, DFRI (Downton Fall Risk Index), trycksår Nortonskalan, undernäring 

MNA (Mini Nutritional Assessment), Munhälsa ROAG (Revised Oral assessment Guide) och 

blåsdysfunktion (Senioralert, 2017d).  
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I en artikel i Läkartidningen presenterar Ström (2016, oktober) en rapport från socialstyrelsen 

att sedan år 2000 har antalet dödsoffer vid fallolyckor fördubblats i Sverige det sker ungefär 

10,78 dödsfall per 100 000 invånare. Fallolyckor är vanliga och fallfrekvensen ökar med 

stigande ålder, olika medicinska sjukdomar, läkemedel och inkontinens är bidragande 

faktorer. Fallolyckor påverkas av patientens muskelstyrka i benen, balans, gång- och 

reaktionsförmåga (Socialstyrelsen 2017b). Efter fallolycka är det vanligt med ett nytt 

fall som ofta leder till komplikationer och ställer ekonomiska och psykiska bördor på 

patienten och familjen enligt Lord et al., (2003). Äldre personer som lever ensamma har 

en mer än fördubblad risk för upprepade fall än samboende (Sveriges kommuner och 

landsting, 2017). Genom att använda riskbedömningsinstrument och identifiera de äldre 

vuxna som riskerar att falla och har en fallhistoria kan orsaker definieras och 

förebyggande åtgärder sättas in, detta styrks av en studie (Fabre, Ellis, Kosma & Wood, 

2010). Trycksår är en av de vanligaste typerna av vårdskador och orsakar stort lidande 

för patienterna och höga kostnader för samhället (Socialstyrelsen, 2017b). Trycksår kan 

vara orsak till sjuklighet och dödlighet, vilket påverkar livskvaliteten hos patienter och deras 

familjer (Lima Benevides, Coutinho, Tomè, Gubert, Castro e Silva & Paz de Oliveira, 2017). 

Förlust av smak, torrhet i munnen eller andra sjukdomstillstånd i munnen kan leda lite 

undernäring. Undernäring är ett vanligt problem hos äldre och är en av de största hot 

mot äldres välbefinnande och självständighet. Äldre människor drabbas mer av 

funktionshinder, demens, depression och sociala förändringar som att bli lämnad 

ensam. Patienter med demens kan uppleva depression och brist på aptit, de kan glömma 

att äta, äta olämpliga ämnen eller olika mängder mat. Äldre vuxna har svårare att 

återhämta sig efter en period av undernäring (Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby 

&Hetherington, 2010). Munvård ingår i den dagliga omvårdnaden, en dålig munhälsa 

kan leda till tandköttsinflammation, muntorrhet, tandlossning, lunginflammation och en 

rad andra sjukdomar. Munhälsovård enligt Coker (2013) utförs genom olika steg, att 

lära känna patienten och göra en riskhälsobedömning av munnen kan motverka 

hälsoproblem hos svaga äldre. Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem och 30-40 

procent av äldre mer än 65 år besväras av urinläckage minst en gång/vecka. Orsaken 

hittas oftast i bakomliggande sjukdom eller funktionsnedsättning. Problem och 

komplikationer kan minska eller till och med upphöra genom relativt enkla åtgärder 

enligt uppgift från Socialstyrelsen (2016). 

 

Teamarbete och sjuksköterskans ansvar i Senior alert 

Senior alert bygger på teamarbete. Ett team är en grupp som arbetar tillsammans för att utföra 

bestämda uppgifter, samarbeta och sträva mot gemensamma mål. Senior alert kan se olika ut i 

kommunerna beroende vem som har ansvar och hur i teamet arbetet i Senior alert blir utfört 

på de olika enheterna (Senior alert, 2017e). Kvalitetsregistret Senior alert ger ett systematiskt 

och strukturerat arbetssätt som underlättar i det förebyggande omvårdnadsarbetet vilket ger en 

bättre klinisk kvalitet i bedömningar, planerade insatser och uppföljningar samt att det bidrar 

till ett bättre samarbete mellan yrkesprofessionerna i teamet (Lannering, Ernsth Bravell & 

Johansson, 2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs som att sjuksköterskan har 

fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Mänskliga rättigheter och omvårdnad ska ges respektfullt till alla 

människor (Svensksjuksköterskeförening, 2014). Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är 

hälsa ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Sjuksköterskans uppgift är 

inriktad på hälsa vilket inte bara innebär arbetet med sjuka människor, utan även 

förebyggande hälsovård och bedöma risk för ohälsa (Birkler, 2007). Äldre upplever en 

trygghet med kvalitetsregistret Senior alert när de vet att riskbedömning och förebyggande 
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åtgärder görs för att skapa välmående hos patienten och de upplever att det gör skillnad 

(Senior alert, 2017f). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM  
Uppsatsen är skriven utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskapligt medvetna 

sjuksköterskor har fokus på patientens livsvärld och en förståelse hur hälsa, lidande och 

vårdande påverkar patientens livsvärld. Sjuksköterskan ska vara stödjande i patientens 

hälsoprocess och ha förståelse av hälsa ska vara vårdandets mål. (Dahlberg & Segesten, 2010. 

s. 126-127). 

 

Livsvärld 

Med livsvärlden som grund gör man anspråk på att från vårdens sida kunna se, förstå, 

beskriva, analysera och förklara hälsa, sjukdom och lidande utifrån individens erfarenhet och 

upplevelse (Dahlberg & Segesten, 2010. s. 128). Senior alerts mål är att arbeta 

hälsobefrämjande för äldre. Det preventiva och systematiska arbetssättet i Senior alert skapar 

helhetstänk kring patienten, målet är att förbättra patientens livsvärld. Patienten ska kunna 

känna sig trygg när de vet att arbetssättet genomförs enligt Senior alerts grundtankar. 

 

Lidande 

Det är vårdarens ansvar att förhindra patientens lidande. Om inte vårdandet fungerar kan ett 

vårdlidande uppstå som är ett onödigt lidande och bör elimineras (Dahlberg & Segesten, 

2010. s. 211-212). Senior alerts syfte är att förhindra lidande, patienten ska ses som en helhet 

och allt hänger ihop. Om en patient är undernärd, ökar risk för fall som kan leda till trycksår. 

Patientens lidande kan minska, genom att förebygga sjukdom det ger livskvalitet. 

 

Delaktighet  

Patienten bör ha självbestämmande, inflytande, rättigheter och ansvar inom hälso- och 

sjukvård och att betona patienters delaktighet i vården. I socialstyrelsens hälso-och 

sjukvårdsrapport (2009b) understryks mer delaktighet av patienterna. Genom delaktigheten 

kan vi förstå en djupare innebörd av de etiska kraven från patienten och skapa en bra relation 

mellan vårdare och patient. När patienten delar med sig av sin erfarenhet, kan vårdaren ge en 

god vård på ett professionellt sätt (Dahlberg & Segesten 2010.s.108). I Senior alert ges 

patienter och anhöriga tillfälle att bli delaktiga genom information om registret och det finns 

möjlighet att påverka vården kring patienten genom att diskutera riskbedömningen och 

bakomliggande orsaker. Personalen ska också ge information och diskutera åtgärder och 

uppföljningar hur omvårdnaden förbättras för patienten på så sätt blir omvårdnaden 

professionell. 

 

 

PROBLEMFORMULERING  
I Senior alert är syftet att upptäcka risker och förebygga lidande. Med åldrandet förändras och 

försämras flera av kroppens funktioner som balans, syn och hörsel. Olika läkemedel och 

sjukdomstillstånd påverkar risk för fallolyckor, undernäring och trycksår. Blåsdysfunktion 

kan leda till fall och ohälsa i munnen kan leda till undernäring. Fallolyckor har fördubblats de 

sista åren och undernäring är vanligt bland äldre. Författarna är intresserade av att studera hur 

det fungerar att arbeta med Senior alert, hur det multiprofessionella teamet samarbetar, om 

registret kompletteras i omvårdnadsarbetet och ger en bättre vård av äldre på särskilt boende. 
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SYFTE 
 

Syftet var att beskriva hur Senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt boende. 

 
 

METOD 
 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes. Metoden ansågs lämplig 

eftersom studiens syfte var att beskriva hur senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt 

boende. 

 

Datainsamling 

För att få svar på frågeställningar och syftet genomfördes fem intervjuer med sjuksköterskor 

som arbetar på särskilt boende i en kommun i södra Sverige om hur Senior alert fungerar i 

vården av äldre.  

 

Urvalsförfarande 

En information och förfrågan skickades via mail till informanternas chef om att intervjua 

sjuksköterskor i en kommun i södra Sverige. (Bilaga 1). För att genomföra intervjuerna till 

studien var inklusionskriterierna sjuksköterskor på särskilt boende med minst tre års 

erfarenhet av arbete med Senior alert och exklusionskriterierna sjuksköterskor utanför särskilt 

boende med mindre än tre års erfarenhet. Sjuksköterskornas chef valde ut den sjuksköterskan 

som deltog i pilotintervjun. Därefter genomfördes intervjuerna enligt bekvämlighetsurval. Det 

vill säga att sjuksköterskornas chef valde ut de sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Författarna tillfrågade informanterna via telefon om de ville medverka i 

intervjun. När de sjuksköterskor som var tillfrågade hade tackat ja till att medverka, fick de ett 

informationsbrev via mail och skrev under ett godkännande för att delta i intervjun. (Bilaga 2) 

 

Informanter  

De sjuksköterskor som intervjuades var av kvinnligt kön, ålder mellan 34 – 57 år och hade 

arbetet inom yrket mellan 9 – 24 år. 

 

Intervju  

Fem intervjuer med semistrukturerade frågor genomfördes i april 2017 med sjuksköterskor på 

särskilt boende i en kommun i södra Sverige. Författarna förberedde gemensamt 

intervjufrågor och genomförde först en pilotintervju vars data inte togs med i den fortsatta 

studien. Efter att gemensamt avlyssnat och transkriberat pilotintervjun tänkte författarna 

igenom intervjufrågorna och syftet vilket resulterade i att intervjufrågorna och syftet med 

studien ändrades. Därefter omformulerades de semistrukturerade intervjufrågorna så att de 

stämde överens med syftet (Bilaga 3). Fem kvalitativa intervjuer genomfördes med 

sjuksköterskor på utvald arbetsplats. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner. De 

genomfördes på informanternas arbetsplatser, för att underlätta för sjuksköterskorna att delta. 

En författare intervjuade och den andra observerade och dokumenterade det som hände 

underintervjun. Varje intervju tog 45- 60 minuter. Det förekom inga störande moment som 

påverkade intervjupersonerna eller intervjuerna. 

 

Analys  

När materialet var insamlat avlyssnade författarna intervjuerna var för sig. Därefter 

transkriberades intervjuerna och raderades från mobiltelefonerna och den insamlade 
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informationen anonymiserades. Författarna läste igenom intervjuerna flera gånger var för sig 

och sedan gemensamt. Därefter diskuterade författarna vad som skulle tas med i resultatet av 

den insamlade informationen. För att få svar på syftet gjordes en innehållsanalys som bygger 

på att analysera texter, hitta likheter och skillnader i texternas innehåll. Analysen innehåller 

meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, koder, underkategorier och 

huvudkategorier (Graneheim & Lundman) exempel presenteras i tabell 1. Från 

meningsbärande enheterna valdes kortare stycken ut som innehöll informanternas beskrivning 

om hur Senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt boende. De meningsbärande 

enheterna kortades därefter ner till kondenserade meningsbärande enheter genom att utesluta 

ord som inte hade någon betydelse för innehållet och resultatet. Med hjälp av de kondenserade 

meningsbärande enheterna skapades koder där kondenserade meningsbärande enheter med 

samma innehåll färgmarkerades för att få en bättre överblick. Därefter skapades 

underkategorier genom att samla ihop olika koder med samma innehåll, dessa sammanställdes 

i passande underkategorier. Därefter bildades huvudkategorier utifrån underkategorier. Varje 

informant fick namnet ”sjuksköterska” för att göra dem anonyma, en siffra efter sig beroende 

på i vilken ordning de intervjuades. Citat från informanterna presenteras för att stärka studiens 

resultat. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

//ett system som 

utgår ifrån att dom 

gamla ska ha det  

bra // vi ska få 

besked innan det 

händer någonting// 

//ett system //de 

gamla ska ha det 

bra // besked 

innan det händer 

något. 

Överskådligt 

system 

Ger översikt och 

struktur 

Bättre överblick 

av patienten 

med Senior alert 

Bedömningsfrågor

na är heltäckande 

att se hela 

patientens behov 

Bedömningsfrågor

na är heltäckande 

// se hela 

patientens behov. 

Bedömnings

skalor 

heltäckande 

Identifierar 

riskområden  

Bättre 

omvårdnad till 

äldre med 

Senior alert. 

// svårt att få till 

teamträffar // 

något nytt startar 

igång // tar tid att 

arbeta in det och 

få in det i det 

dagliga arbetet 

Svårt med 

teamträffar // tar 

tid i det dagliga 

arbetet. 

Svårt med 

teamträff 

Bristande 

arbetssätt 

Senior alert kan 

förbättras 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) måste de personer som ska medverka i intervjuerna ge 

informerat samtycke, informanterna kan när som helst avbryta medverkan i studien. 

Sjuksköterskorna erbjöds även att ta del av resultatet. Även konfidentialitetskravet, 

anonymitetskravet och nyttjandekravet kommer att beaktas ur forskningsetiska aspekter. 

Sjuksköterskorna anonymiserades genom att bli kallade sjuksköterska 1-5 och det inspelade 

intervjuerna raderades från mobiltelefonerna efter transkribering. Författarna har utfört etisk 

egengranskning. Ingen ansökan om etikgranskning behövs, då de första fem frågorna 

besvarades med nej (Etikkommittén sydost, 2016). (Bilaga 4). 
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RESULTAT 
 

Innehållsanalysen resulterade i fyra huvudkategorier och sju underkategorier som beskriver 

hur Senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt boende. Huvudkategorin, Bättre 

överblick av patienten med Senior alert med underkategorierna, Bra arbetsverktyg och Ger 

översikt och struktur. Huvudkategori, Bättre omvårdnad med Senior alert har 

underkategorier identifierar riskområden, samarbete i team och individuell bedömning. 

Huvudkategori, Funktionsansvar för Senior alert. Huvudkategori, Arbetet med Senior alert 

kan förbättras med underkategorierna Tidskrävande att arbeta med Senior alert och 

Bristande arbetssätt och rutiner. 

 

Bättre överblick av patienten med Senior alert  

Denna kategori har två underkategorier Bra arbetsverktyg och Ger översikt och struktur. De 

flesta informanter tycker att Senior alert är ett bra verktyg om man hinner arbeta med det som 

det är tänkt. Registret ger en struktur och översikt att arbeta systematiskt med alla patienter.  

 

Bra arbetsverktyg 

Senior alert är ett arbetsverktyg men även en bra checklista med helhetssyn och det finns bra 

åtgärdsförslag, systemet hjälper personalen att ge de äldre bättre vård. Arbetet med Senior 

alert förbättrar äldres hälsa. Senior alert är ett bra instrument om det används kontinuerligt 

med riskbedömning, orsak, åtgärder och uppföljningar. En sjuksköterska beskriver att 

omvårdnaden har blivit bättre sedan de startade med Senior alert ” man ser mer helheten från 

början, det ligger på omvårdnadspersonalen att ansvara att fylla åtgärder” (Sjuksköterska1).  

Sjuksköterskan berättar också att åtgärdsförslagen i register är bra och användbara. Det bidrar 

till en bättre omvårdnad av patienterna. En annan sjuksköterska ger exempel på att åtgärderna 

som presenteras förebyggande mot undernäring gav bra resultat på en dement patient, som 

behöll sin vikt under minst tre års tid.  

 

Ger översikt och struktur 

Alla informanter är överens om att systemet ger en bra översikt och struktur. Alla patienter 

som vill vara registrerade finns inlagda i systemet på rätt avdelning och på så sätt följs alla 

upp, allt finns på samma ställe det ger en översikt och ingen glöms bort. Upplevelsen över 

Senior alert är att den ger överblick av patienten och bättre omvårdnad till äldre. En 

sjuksköterska berättar att de hon diskuterar Senior alert med ser bara fördelar med systemet. 

”På något vis är det ju ändå ett system som utgår ifrån att dom gamla ska ha det så bra som 

möjligt att vi ska få besked innan det händer någonting att det är något som är i riskzon”. 

(Sjuksköterska 2). Senior alert är förebyggande system som ska leda till bättre vård för äldre 

och minska lidande. 

 

Bättre omvårdnad till äldre med Senior alert 

Denna kategori innehåller tre underkategorier identifierar riskområden, samarbete i team och 

individuell bedömning. De innefattar allt som handlar om arbetssättet i Senior alert, 

teamsamarbete, individuella bedömningar av patientens risker och hur sjuksköterskor 

beskriver känslan av att få fram en falsk risk. 

 

Identifierar riskområden  

De flesta sjuksköterskor upplever att bedömningsskalorna är heltäckande. Nortonskalan ger 

en bra helhet över patientens risker inom olika områden, den innefattar frågor som berör 

fysisk aktivitet, födointag inkontinens och den ger en helhet och identifierar risk för trycksår. 

Riskbedömningar för trycksår, fall, och undernäring görs två till fyra gånger per år. 
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Riskbedömningsinstrumentet ROAG används inte regelbundet. Tandhygenist arbetar 

tillsammans med baspersonal och går igenom patienterna någon gång per år men det 

registreras inte i Senior alert. Senior alert förebygger risker igenom åtgärdsförebyggande 

arbete i god tid. Sjuksköterskor upplever att många får risk för allt i bedömningsinstrumenten. 

DFRI  är bedömningsinstrumentet för fallolyckor. Det är många som får risk för fall och det 

ger en känsla av att inte ta riskbedömningarna på allvar och de tvivlar på om det verkligen är 

risk för allt. Sjuksköterskorna upplever en svårighet att veta vilken som har mest risk och 

vilka patienter som de ska planera åtgärder för. En sjuksköterska beskriver att alla på särskilt 

boende får risk för fall beroende på vad de har för läkemedel, någon kanske kan tolerera det 

utan att det är någon risk för fall, för någon annan är det verkligen risk. Ett exempel; en 

patient som bedöms ha fallrisk har inte fallit på ett år, då upplevs det inte specifikt för en 

patient och känsla av att det inte stämmer. MNA bedömningsinstrumentet för undernäring 

används. ”Risk för undernäring, man tycker att nästan alla får risk för det fast man inte 

märker av att det så ibland blir det lite kanske att man inte tar så allvarligt på det då eller så” 

(Sjuksköterska 5). 

 

Samarbete i Team 

Teamet består av enhetschef, baspersonal, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och 

biståndshandläggare. När Senior alert startades i kommunen hade de regelbundna träffar vilka 

enhetschefen är ansvarig att sammankalla till. Det beskrevs på de flesta avdelningar att det 

inte fungerar att samla teamet dock på en del beskrevs det fungera periodvis. Det var oftast 

någon som inte kunde närvara och då fungerar det bättre att konsultera varandra vid behov när 

åtgärder och uppföljningar ska göras kring patienten. Baspersonal och sjuksköterska jobbar 

ofta tillsammans med Senior alert och kontaktar övriga i teamet vid behov.  Målet för alla är 

att träffas och arbeta tillsammans i teamet, men i övrigt så fungerar samarbetet bra i vården av 

patienterna. ”på team går vi igenom om man finner att det är någon risk och på vad som kan 

vara lämpliga åtgärder för att förebygga det då” (Sjuksköterska 2). 

 

Individuell bedömning 

Senior alert hjälper till att se patienten utifrån riskbedömningar och orsaker. Baspersonal gör 

riskbedömning och registrerar i Senior alert. Tillsammans med sjuksköterska planeras 

åtgärder, därefter görs individuella uppföljningar för varje patient. På enheter där team-

träffarna fungerar, samtalar teamet om varje patient och diskuterar förebyggande åtgärder och 

uppföljningar. En sjuksköterska upplever arbetssättet som positivt därför att det ständigt görs 

individuella bedömningar och uppföljningar. ”Alla följs upp och det är det som är bra. Det är 

en av de stora fördelarna. Sen gillar jag checklistor, att ha en på alla liksom som man 

regelbundet följer upp. Senior alert är till hjälp” (Sjuksköterska 3). 

 

Funktionsansvar för Senior alert 

Det är baspersonal som registrerar riskbedömningar i nationella kvalitetsregistret Senior alert. 

Flera av sjuksköterskor saknar inloggning till registret och är därför inte aktiva i 

registreringen. En sjuksköterska berättar att hon ansvarar och driver Senior alert, hon 

påminner baspersonal att det ska göras riskbedömning eller uppföljning. Baspersonal och 

sjuksköterska arbetar ofta tillsammans med riskbedömningar och åtgärder. Även 

uppföljningar görs tillsammans, men dokumenteras främst i patientjournalen. Det är inte 

många som registrerar i Senior alert fullt ut. ”Baspersonalen är mest aktiva i Senior alert” 

(Sjuksköterska 1). 
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Arbetet med Senior alert kan förbättras 

Denna kategori har två underkategorier Tidskrävande att arbeta med Senior alert och 

Bristande arbetssätt och rutiner. Omvårdnadsarbetet registreras inte i Senior alert 

regelbundet, avsaknad av gemensamma rutiner och det är svårt att samla teamet. 

Sjuksköterskor saknar behörighet och inloggning till Senior alert och det upplevs som 

tidskrävande med dubbeldokumentation. 

 

Tidskrävande att arbeta med Senior alert 

Sjuksköterskor tycker arbetet med registret är tidskrävande och det har inte funnits tid att lära 

sig systemet. Det upplevs som ett motstånd när det inte fungerar. Sjuksköterskor arbetar aktivt 

med vårdplaner i patientjournalen och där önskar de flesta att systemen skulle vara 

sammankopplade för att undvika dubbeldokumentation. ”Jag skulle vilja integrera Senior 

alert i journalhanteringen, skulle vara praktiskt dels om man hade ett journalsystem där 

Senior alert ingick som en byggsten i själva journalhanteringssystemet” (Sjuksköterska 3).  

Sjuksköterskorna upplever tidsbrist i de vanliga arbetsuppgifterna och Senior alert blir en sak 

extra som tar tid vilket upplevs stressigt. De önskar att få ge tiden till patienten istället. Det 

upplevs som stora nackdelar att Senior alert och patientjournalen är två separata system, en 

sjuksköterska uttryckte, ” det är tungrott att arbeta med Senior alert” (Sjuksköterska 5). 
 

Bristande arbetssätt och rutiner 

Någon sjuksköterska har frågat flera kollegor och chef hur rutinerna är kring Senior alert men 

inte fått konkret svar och då avtar engagemanget kring Senior alert. På samtliga fem 

arbetsplatser saknades teamträffar där man tillsammans regelbundet arbetar med åtgärder och 

uppföljningar i Senior alert. Sjuksköterskorna beskriver att det är svårt att samla teamet till 

teamträffar och gemensamt arbeta med Senior alert. En sjuksköterska berättar att på hennes 

avdelning tar man aldrig upp Senior alert på teamträffarna och arbetet med Senior alert sker 

sporadiskt.  Man tar inte heller upp fallolyckor som skett och hur det kan förebyggas. Det 

saknas tydliga rutiner hur arbetet ska bedrivas i kommunen. Det är ofta undersköterska och 

sjuksköterska som sitter ner och gör det mesta, men de saknar ofta tillfällen att träffas i team. 

På vissa enheter gör man riskbedömning två till fyra gånger per år men definiera orsaker, 

åtgärder och uppföljningar görs sällan i Senior alert. En sjuksköterska ifrågasätter om det är 

etisk riktigt om inte arbetet följs upp som det är tänkt. Endast två sjuksköterskor av de fem 

informanterna har inloggning till Senior alerts kvalitets register. Sjuksköterskorna tycker inte 

arbetet med Senior alert fungerar optimalt. Rutiner saknas för att arbeta kontinuerligt. Det 

saknas utbildning och information till ny personal och det finns ingen huvudansvarig i 

kommunen som driver arbetet.  

 

Jag tycker ju att eftersom jag har goda erfarenheter av det så tycker jag ju att det är viktigt. 

Men eftersom man inte har någon fungerande rutin och rutinen kring det är väldigt oklar så 

vad det finns för mål med det, så känner jag ju att man vet inte ens om kommunen tycker att 

det här är någonting vi ska jobba med (Sjuksköterska 4). 

 

Sjuksköterskorna arbetar med egna bedömningar och åtgärder med vårdplaner i sin 

journaldokumentation men åtgärder och uppföljningar registreras sällan i Senior alert. En 

sjuksköterska berättar att hon känner sig helt bortkopplad från Senior alert. 

Riskbedömningsinstrument, ROAG används för att bedöma ohälsa i munnen, men det är inget 

som används i kommunen. Tandhygienisten erbjuder patienter munhälsoundersökning och 

besöker dem någon gång per år. Arbetet med munhälsa och blåsdysfunktion fungerar inte i 

Senior alert. En sjuksköterska berättar att baspersonalen ofta gör riskbedömningar som inte 

kommer till sjuksköterskans kännedom och därför kan inte gemensamma åtgärder och 
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uppföljningar utföras. En annan sjuksköterska berättar att åtgärder och uppföljningar jobbar 

dem inte med överhuvudtaget. På någon enstaka avdelning fungerar Senior alert men på de 

flesta finns mycket som kan förbättras.  

 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet i studien visar att Senior alert ger en bättre översikt och struktur i omvårdnaden för 

patienten. Syftet med kvalitetsregistret är att identifiera riskområden, planera förebyggande 

åtgärder och göra individuella bedömningar för varje patient. Det är baspersonal och 

sjuksköterskor som registrerar i Senior alert. Arbetet med Senior alert upplevs som 

tidskrävande enligt sjuksköterskorna. Att samla teamet och tillsammans arbeta med Senior 

alert är svårt och i resultatet framkommer bristande arbetssätt och rutiner.  

 

Metoddiskussion  

Studien är en kvalitativ intervjustudie där fem sjuksköterskor som arbetar på särskilt boende 

intervjuades om kvalitetsregistret Senior alert. Författarna valde en kvalitativ intervjustudie 

vilket ansågs mest lämpligt då det är svårt att ta fram litteratur och vetenskapliga artiklar inom 

området.  Denna studie blir på så sätt mer innehållsrik, än en litteraturstudie då syftet var att ta 

reda på hur Senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt boende. Författarna vill 

undersöka erfarenheter och åsikter från yrkesverksamma sjuksköterskor inom 

inklusionskriterierna. Inom inklussionskriterierna ska sjuksköterskor ha arbetat minst tre år i 

kommunen och ha erfarenhet av arbete med kvalitetsregistret Senior alert. Utan erfarenhet av 

arbetet med registret så skulle resultatet inte bli lika tillförlitligt. Urvalet av kommun har valts 

utifrån intresse för att undersöka hur kvalitetsregistret Senior alert fungerar i den valda 

kommunen. Då kommunen är en av de mindre kommunerna i länet och antalet informanter är 

fem så påverkar det resultatet i studien, vilket ger ett lokalt perspektiv av registret och kan inte 

representera hela landets erfarenheter av registrering i Senior alert. Tillförlitligheten hade ökat 

om intervjuerna genomförts i flera kommuner med fler informanter. Ett större urval ger fler 

infallsvinklar i resultatet. Val av informanter sker genom bekvämlighetsurval vilket anses 

vara det mest rimliga för studien. Sjuksköterskornas chef gav förslag på fem sjuksköterskor 

som uppfyller inklussionskriterierna och har arbetat minst tre år. Bekvämlighetsurvalet valdes 

även för att kunna hålla tidsramarna för arbetet och på grund av att intervjuerna var 

begränsade till två dagar, en kommun och fem informanter vilket bedöms ge ett bra underlag 

för att få svar på syftet. Detta urvalsförfarande är inte slumpmässigt utan systematiskt. Urvalet 

kunde ha gjorts på andra grunder till exempel genom ett slumpmässigt urval där slumpen 

väljer ut informanter från en större grupp individer. Eller genom snöbollsurval vilket 

vanligtvis används i syfte att lokalisera informationsrika deltagare för inkludering i 

undersökningen (Forsberg & Wengström, 2013). Bekvämlighetsurvalet föll sig bäst utifrån 

kraven i inklusionkriterierna. Informanterna är kvinnor vilket kan ha påverkat resultatets 

giltighet eftersom kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer där både 

kvinnor och män inkluderas i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Detta kan ha minskat 

studiens tillförlitlighet. En styrka i datainsamlingen är att informanterna hade god kännedom 

om Senior alert som kvalitetsregister och att de anser att det är ett bra arbetsverktyg i 

omvårdnadsarbetet. En svaghet är att de inte arbetar med Senior alerts kvalitetsregister 

kontinuerligt. Tillförlitligheten anses vara god då datainsamlingen till studien bygger på 

berättelser som är den vanligaste formen i kvalitativ forskning, narrativ datainsamling 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Genom att använda semistrukturerade intervjufrågor 

där svaren blir narrativa, resulterar ett större underlag för analysarbetet och anses som den 

mest lämpliga metoden för innehållsrikt resultat. I en enkätundersökning anses resultatet inte 
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tillräckligt informativt för att ge svar på syftet. Trovärdigheten i studiens resultat ökar genom 

ett genomarbetat analysarbete. Författarna lyssnar och läser de transkriberade intervjuerna var 

för sig. Meningsbärande enheter markeras, jämförs och bearbetats tillsammans enligt 

kvalitativ analysmetod. Resultatet presenterar representativa citat som transkriberats från text 

och hur man bedömer likheter och skillnader mellan kategorier (Granheim & Lundman, 

2004). En annan dataanalys skulle troligtvis gett ett mindre nyanserat underlag av resultatet. 

Bedömningen är att vald metod var passande för studien. En äldre artikel från 2003 valdes att 

ta med i bakgrunden då den ansågs vara intressant och aktuell även i dagsläget. Författarna 

har valt ett etisk förhållningssätt genom egengranskning och anonymisering av 

informanternas intervjuer. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visar tre intressanta områden att diskutera. Senior alert 

identifierar riskområde, vem som ha Funktionsansvar i Senior alert och Arbetet med Senior 

alert kan förbättras. 

 

I studiens resultat framkommer att identifierar riskområden individuellt hos varje patient är en 

viktig del i sjuksköterskans arbete. Riskbedömning görs två till fyra gånger per år för att 

förebygga fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.  

 

Sjuksköterskorna och personalen på särskilt boende arbetar med riskbedömningsinstrumentet 

DFRI för att identifiera fallrisker och kunna förebygga. När det är många som får risk för fall 

kan det vara svårt att ta det på allvar, det blir en känsla av falsk risk. Vilka patienter ska 

prioriteras med åtgärder frågar sig sjuksköterskorna. Om patienten har läkemedel så ger det 

ofta risk för fall. Sjuksköterskorna upplever att Nortonskalan är bra för att bedömma och se 

helheten av patientens risk för trycksår. Enligt sjuksköterskorna är 

riskbedömningsinstrumentet MNA den mest användbara. Åtgärderna är oftast observationer 

och regelbundna viktkontroller som gör det lätt att mäta och ha kontroll över patientens vikt. I 

resultatet framkommer att personalen inte arbetar med munhälsa enligt 

riskbedömningsinstrumentet ROAG och inte heller med blåsdysfunktion, dessa två registreras 

inte i Senior alert. Tandhygienist besöker de patienter som vill ha hjälp med munhälsa.  I 

Senior alert är syftet att upptäcka risker och förebygga vårdlidande. Genom att risker upptäcks 

i tid kan orsaker definieras och förebyggande åtgärder sättas in, vilket kan förhindra onödigt 

lidande och långa vårdtider för patienten. Det är vårdarens ansvar att eliminera onödigt 

lidande (Dahlberg& Segesten, 2010. s.211-212). Fall, undernäring och trycksår är problem, 

det drabbar många inom vård och omsorg som är 65 år och äldre. Områdena är kopplade till 

varandra, en undernärd person har lättare att falla och utveckla trycksår, och vid en höftfraktur 

ökar risken att utveckla trycksår och undernäring. Riskbedömningsinstrument efter SKL:s 

rekommendationer bör göras för att öka patientsäkerheten.  

Riskkänsligheten för fall, undernäring och trycksår är höga på särskilt boende. När man gör 

riskbedömningar kommer majoriteten ha flera av dessa risker. Fallolyckor bland äldre är 

vanligt på särskilt boende. Vissa fallolyckor kan orsakas av en enda faktor, men flertalet fall 

orsakas av en kombination av faktorer (Lannering, Bravell & Midlöv, 2015). Fallolyckor är 

en betydande och växande hälsofråga för äldre över hela världen som kan leda till allvarliga 

hälsoeffekter och kan orsaka dödsfall. I relation till alla andra dödsorsaker är fallolyckor 

internationellt sett den femte vanligaste dödsorsaken enligt (SKL (2017). Det är därför 

nödvändig att utveckla lämpliga fallförebyggande insatser. Eftersom fallolyckor är vanligt och 

är starkt kopplat med de andra riskområden bör alla prioriteras som får risk enligt 

bedömningsskalorna. Förebyggande vård befrämjar hälsa och hindrar lidande. En patient som 

fallit någon gång kan uppleva en rädsla för att falla igen, även om det inte uppstått en fysisk 
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skada. Det hämmar patienten i det dagliga livet och kan också öka risken för en ny fallolycka 

(SKL, 2017). De äldre över 65 år är oftast mer sköra och har större risker för trycksår. 

Sjuksköterskas ansvar är att arbeta förebyggande genom att förskriva antidecubitusmadrasser 

vilket skyddar och förebygger trycksår. Svårt sjuka och sängliggande patienter bör ha tillsyn 

av huden dagligen samt att de behöver vändschema och näringsrik kost för att förhindra 

trycksår. Nortonskalan är ett bra instrument för att riskbedömma trycksår. Undernäring hos 

äldre människor är ett betydande problem och predisponerar för sjukdomar, hindrar 

återhämtning från sjukdom och ger risk för ökad dödlighet. Personalen behöver 

vidareutbildning om kost och näring för äldre och servera näringsrik mat till äldre i en bra 

hemlik miljö (Merrell, 2010). En patient som äter en liten måltid behöver inte vara undernärd 

eftersom matvanorna kan se olika ut. En del äter små portioner och andra större det är viktigt 

att den lilla portionen är näringsrik. En patient med övervikt kan vara undernärd på grund av 

medicinska skäl eller näringsfattig kost. Personalen bör ta del av patientens livsberättelse om 

hur relationen till mat har fungerat tidigare. Det är sjuksköterskans ansvar att förmedla till 

personalen om kosten och att vara vaksam om det behövs extra näringstillskott. De äldres 

munhälsa är viktig eftersom allt hänger ihop, ohälsa i munnen kan ge svårigheter för den äldre 

att äta vilket kan leda till undernäring. Genom att arbeta förebyggande med munhälsa och att 

använda ROAG gör det möjligt att upprätthålla en stabil munhälsa hos svaga äldre personer 

(Johansson, Jansson & Lindmark, 2016). Genom att göra riskbedömningar, definiera orsaker, 

åtgärder och göra uppföljningar skapas en bättre munhälsa för äldre. Sjuksköterskor och 

baspersonal behöver kunskap och utbildning i mun-och tandhygien. Enligt Kullberg et al 

(2010) är det nödvändigt att skapa rutiner och förstå behovet av utbildning i tandhygien för 

sjuksköterskor och baspersonal. Enligt socialstyrelsen är blåsdysfunktion ett folkhälsoproblem 

och patienter med problemet drabbas oftare av fall-olyckor, de använder fler läkemedel, har 

fler antal hälsoproblem och sjukdomar vid jämförelse med personer som inte har 

blåsfunktionsproblem. Studier visar att de som får hjälp får en bättre livskvalitet. 

Blåsdysfunktion kan leda till inkontinens dermatit (hudskada till följd av inkontinens) och 

även ge trycksår, en god vårdkvalitet och förebyggande åtgärder minskar risken (Van 

Dishoeck, Looman, Steyerberg, Halfens & Mackenbach, 2016). I kvalitetsregistret Senior 

alert finns riskbedömningsinstrument som kan identifiera personer med blåsdysfunktion och 

förslag till åtgärder. Det kan vara ett stöd vid uppföljning av insatta åtgärder. Genom att 

erbjuda personer med blåsdysfunktion en basal utredning är det möjligt att identifiera 

bakomliggande orsaker och att utesluta medicinska orsaker (Socialstyrelsen, 2017b). 

Blåsdysfunktion är ett relativt nytt område att arbeta med och det är också starkt kopplat till 

de andra områdena i Senior alert. Det är inte många studier utförda men det är angeläget 

område för sjuksköterskor att arbeta förebyggande med blåsdysfunktion. Patientens 

delaktighet i vården är viktig, på så sätt skapas en bra relation mellan vårdare och patient. 

Riskbedömningar, definiera orsaker, åtgärder och uppföljningar bör göras tillsammans med 

patient och vid behov anhöriga för att skapa en professionell omvårdnad. En ökad delaktighet 

i sin egen vård ger en trygghet för patienten. Åtgärder och uppföljningar utförs i bästa fall 

tillsammans med teamet. Bedömningsskalorna i Senior alert är evidensbaserade och 

identifierar olika riskområden. Det blir bättre omvårdnad till äldre med Senior alert genom att 

riskområden identifieras individuellt. 

 

Studien visade att funktionsansvaret för Senior alert är betydelsefullt. Baspersonalen i 

kommunen är de mest aktiva att registrera i Senior alert och de arbetar närmast patienterna. 

Flera av sjuksköterskorna saknar behörighet för inloggning till kvalitetsregistret. 

Sjuksköterskorna berättar att när hela teamet träffas är de sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, enhetschef, biståndshandläggare och baspersonal. Hela teamets kompetens 

kompletteras i omvårdnaden av äldre och bör därför prioriteras. 
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 Patienten och anhöriga bör vara delaktiga i vården. När patienten delar med sig av sina 

erfarenheter och det skapas en relation kan vårdaren ge en god vård på ett professionellt sätt 

(Dahlberg & Segesten, 2010. s.108). Sjuksköterskans roll och ansvar enligt ICN:s etiska kod 

är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tas 

sjuksköterskans ansvarsområden upp på ett konkret och tydligt sätt. Sjuksköterskan skall ha 

förmågan att tillvarata det friska hos patienten och tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska och psykiska som sociala, kulturella och andliga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och det bör vara 

sjuksköterskans ansvar att driva Senior alert på avdelningen men förutsättningar för detta är 

att sjuksköterskan är behörig att logga in i Senior alerts kvalitetsregister register. Genom att 

tillvarata hela teamets kompetens, arbeta med Senior alert och identifiera riskområden, leder 

det till bättre vård och en större trygghet för patienten. 

 

Det framkom i resultatet att arbetet med Senior alert kan förbättras. Det upplevs som tungrott 

och tidskrävande då dokumentationen görs i två olika system. Ingen sjuksköterska vill lägga 

mer tid på dokumentation utan använda tiden till omvårdnad av patienterna i stället. 

Sjuksköterskorna skulle föredra att kvalitetsregister och patientjournal integreras med 

varandra för att undvika dubbeldokumentation. Flertalet sjuksköterskor upplever att det inte 

fungerar med registrering i Senior alert och de saknar rutiner. En sjuksköterska uttrycker sina 

goda erfarenheter från en annan kommun och hur bra det fungerade med Senior alert. Det är 

också svårt satt samla teamet till teamträffar och arbeta tillsammans. I resultatet framkommer 

det att en del riskbedömningar inte kommer till kännedom för sjuksköterskan.  

En sjuksköterska anser att det inte är etiskt korrekt att informera om Senior alert och inte 

arbeta kontinuerligt som det är tänkt. Information ges till patient och anhöriga om Senior alert 

och vad syftet är. Patienter och anhöriga har berättat för sjuksköterskorna att de vill ha den 

hjälpen och förväntar sig att Senior alert genomförs enligt rutiner. Genom patienter och 

anhörigas delaktighet i vården skapas förutsättningar för vårdpersonal att ge en god vård och 

förebygga risker på ett professionellt sätt. Med hjälp av teamets kompetens fås en bättre 

helhetsyn av patienten om inte detta fungerar finns risk för att patienten hamnar i ett 

vårdlidande. Resultatet i studien visar att Senior alert ger bättre omvårdnad till äldre och 

därför är det av största vikt att skapa fungerande arbetssätt, rutiner och förutsättningar med 

kvalitetsregistret i kommunen. Förebyggande vårdprocesser med Senior alert ger bättre 

struktur, vårdkvalitet och ökat teamsamarbete detta styrks av Lannering et al (2017). 

Socialstyrelsen och SKL rekommenderar att alla kommuner och landsting ska arbeta med 

kvalitetsregistret Senior alert. Personalen som arbetar i teamet behöver inloggning till registret 

för att kunna arbeta aktivt med åtgärder och uppföljningar. Sjuksköterskor är de 

omvårdnadsansvariga och ska ha tillgång till registret. Den nya versionen av Senior alert 2.0 

lanserades i februari 2017 och ska underlätta registreringen i Senior alert, versionen är mer 

användarvänlig och inte lika tidskrävande. Det bör avsättas tid till personalen för att lära sig 

att registrera i kvalitetsregistret. Senior alert kan förbättras genom att skapa rutiner och ett 

gemensamt arbetssätt i kommunen, vilket behöver tydliggöras till all personal i 

omsorgsförvaltningen. All vårdpersonal i kommunen behöver information och utbildning om 

syftet med kvalitetsregistret och hur det ska användas i kommunen. Tematräffar behöver 

struktureras där Senior alert är en fast punkt och att all personal i teamet är förberedda på vad 

som ska diskuteras. Teamet har en viktig uppgift, att förebygga följa upp åtgärder som har 

satts in. När tematräffar fungerar, kan det spara tid för personalen därför att alla träffas 

samtidigt och kan delge varandra information och en samsyn kring patienten. Arbetet med 

Senior alert blir effektivt i stället för att ta extra tid. När tid avsätts för ett bra teamarbete 

kommer arbetet med Senior alert troligtvis upplevas mer positivt och ger en bättre kvalitet i 
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omvårdnaden av äldre. Genom det evidensbaserade register och dess systematiska och 

strukturerande arbetssätt som presenteras i Senior alert skapas förutsättningar för bättre vård 

till äldre och minskar lidande.   

 

 

SLUTSATS 
Senior alert är ett bra kvalitetsregister om det finns rutiner och möjlighet att arbeta med det. 

Sjuksköterskorna upplever däremot att Senior alert inte fungerar optimalt i kommunen. Det är 

svårt att samla teamet, tidskrävande och svårt när det saknas utbildning och tydliga mål med 

hur Senior alert ska fungera. Flera sjuksköterskor önskade att journalsystem och Senior alert 

skulle vara sammankopplade för att minska den tidskrävande dubbeldokumentationen. Det 

bör skapas förutsättningar i kommunen för ett kontinuerligt arbete med Senior alert. Det vore 

intressant med fortsatta studier om hur det fungerar i andra kommuner samt om arbetet med 

kvalitetsregistret är en belastning eller en hjälp för sjuksköterskorna och resten av teamet. Det 

skulle även vara intressant att veta vem som har funktionsansvar i andra kommuner. En 

slutsats som kan dras från studien är att arbetet med Senior alert behöver förbättras eftersom 

det bidrar till en bättre vård av äldre. Vår studie kommer att presenteras för informanterna och 

hälso- och sjukvårdschefen i kommunen där studien är utförd. 
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      Bilaga 1 

Brev till hälso- och sjukvårdschef                         Missivbrev 1 

Hej! 

Vi heter Lena Jönsson och Christina Källström och är legitimerade sjuksköterskor. Vi ska nu  

genomföra en C-uppsats omfattande 15 hp vid Linnuniversitetet i Växjö. Området vi har valt 

att  

studera är om Senior alert i vård och omsorg kan bidra till bättre hälsa för äldre. Vi är därför  

intresserade av att intervjua sjuksköterskor som arbetar med Senior alert. 

Anledningen till att vi har valt detta ämne är att studera om Senior alert leder till en bättre  

vård för äldre. 

Uppsatsen är en intervjustudie som kommer att baseras på resultatet från minst sex intervjuer.  

Vi är intresserade av att intervjua sjuksköterskor i Tingsryds kommun som arbetar på särskilt 

 boende och har minst tre års erfarenhet med Senior alert. Vi önskar att du rekommenderar en  

sjuksköterska till att blir vår första informant. Därefter kommer vi att be hen att  

rekommendera en till som vill delta i studien. Så fortsätter det tills vi fått tillräckligt antal  

intervjuer. Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst under studiens  

gång om så önskas. Vi beräknar 45-60 minuter, och vi garanterar att det insamlade materialet  

kommer att hanteras med sekretess och kommer därmed inte att kunna kopplas till deltagarna.  

Intervjuerna kommer att ske enligt överenskommen tid och plats samt spelas in för att vi    

lättare ska kunna analysera materialet. Allt insamlat material kommer att förstöras efter  

avslutad studie. Vid intervjutillfället kommer informanterna att få skriva under ett samtycke  

som visar att de har tagit del av informationen samt godkänt att delta i intervjun. 

Kontaktuppgifter  

Namn: Lena Jönsson 

Telefon: 0763063419 

E-mail: lena.1969@live.se 

Namn: Christina Källström 

Telefon: 0723150806 

E-mail: chritina.kallstrom95@gmail.com 

Handledare: Eva Nilsson 

E-mail: eva.nilsson@lnu.se 

mailto:lena.1969@live.se
mailto:chritina.kallstrom95@gmail.com
mailto:eva.nilsson@lnu.se
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      Bilaga 2 

Brev till informanterna                          Missivbrev 2 

 

Hej! 

Vi heter Lena Jönsson och Christina Källström och är legitimerade sjuksköterskor. Vi ska nu 

genomföra en C-uppsats omfattande 15 hp vid Linnuniversitetet i Växjö. Området vi har valt 

att studera är om Senior alert i vård och omsorg kan bidra till bättre hälsa för äldre. Vi är 

därför intresserade av att intervjua sjuksköterskor som arbetar med Senior alert.Anledningen 

till att vi har valt detta ämne är att studera om Senior alert fungerar och om det leder till en 

bättre vård för äldre ur sjuksköterskors perspektiv. 

Uppsatsen är en intervjustudie som kommer att baseras på resultatet från minst sex intervjuer. 

Vi är intresserade av att intervjua sjuksköterskor i Tingsryds kommun som arbetar på särskilt 

boende och har minst tre års erfarenhet med Senior alert. 

Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gång om så 

önskas. Vi beräknar att intervjun kommer ta 45-60 minuter, och vi garanterar att det 

insamlade materialet kommer att hanteras med sekretess och kommer inte att kunna kopplas 

till dig som deltagare. Intervjuerna kommer att ske enligt överenskommen tid och plats samt 

spelas in för att underlätta analysen av materialet. Allt insamlat material kommer att förstöras 

efter avslutad studie. Vid intervjutillfället kommer du som informant att få skriva under ett 

samtycke där du visar att du har tagit del av informationen samt godkänner att delta i 

intervjun. 

 

Är du intresserad av att delta i studien eller har du några fler frågor om studien? 

Var inte rädd att höra av dig till någon av de nedanstående kontaktuppgifterna.  

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

 

Med Vänliga hälsningar 

 

Lena Jönsson och Christina Källström  
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Kontaktuppgifter  

 

Namn: Lena Jönsson 

Telefon: 0763063419 

E-mail: lena.1969@live.se 

Namn: Christina Källström 

Telefon: 0723150806 

E-mail: chritina.kallstrom95@gmail.com 

Handledare: Eva Nilsson 

E-mail: eva.nilsson@lnu.se 

  

mailto:lena.1969@live.se
mailto:chritina.kallstrom95@gmail.com
mailto:eva.nilsson@lnu.se
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Jag godkänner härmed att Lena Jönsson och Christina Källström får använda informationen  

som jag lämnat vid intervjutillfället vid studien ” Senior alert i vård och omsorg” tidsperioden  

är april-maj 2017. 

 

______________________________ 

Ort, datum 

 

______________________________ 

Namnteckning 

 

______________________________ 

Namnförtydligande 

  



 
 

 
 

            Bilaga 3 

 

 

Intervjufrågor 

 

I våra studier vid Linneuniversitetet i Växjö skriver vi ett självständigt arbete (uppsats) som 

handlar om hur Senior alert i vård och omsorg kan bidra till en bättre hälsa för äldre. 

Vi vill ta reda på hur det är att arbeta i Senior alert och om registret kompletteras i 

omvårdnadsarbetet och ger en bättre vård av äldre ur sjuksköterskans perspektiv. 

 

Kan du berätta om hur Senior alert fungerar i vården?  

- Trycksår 

- Fall 

- Undernäring 

- Munhälsa 

- Blåsdysfunktion 

- Bedömningsskalor, Norton, DFRI, MNA, ROAG, blåsdysfunktion. 

- Riskbedömningar, definiera orsaker, åtgärder, uppföljningar.  

- Vilka som arbetar med Senioralert  

- Vilket ansvar känner sjuksköterskan i arbetet med Senior alert 

- Registreringen i Senior alert 

- Ansvar för utförande av Senior alert på särskilt boende 

 

Kan du beskriva om vården av äldre kan förbättras med Senior alert? Hur?  

Får vi be om din ålder? 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du några frågor du vill ställa till oss?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

      Bilaga 4 

 Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, 

kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande inför 

rådgivande etisk bedömning/granskning 

 

   

  JA KANSKE NEJ 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 

(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 

studien)? 

  X 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? 

  X 

4 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

  X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-

nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

  X 

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

   

7 Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(PUL- ansvarig).   

   

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

   

9 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 
vid enkäter i skolklasser.) 

   

11 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 
som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, 
betyg etc. 

   

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

   



 
 

 
 

 Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller 

"Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av 

regional etikprövningsnämnd (EPN).  

För vidare information om Etikprövningsnämnden se 

www.epn.se.  

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt 

egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

 

 

   

 


