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Undersköterskan Marina Lundberg (i blått) är
skeptisk till Senior Alert. ”Det räcker att
uppgifterna finns här hos oss.” Mona Forsberg
(i svart), undersköterska och lokal koordinator
för kvalitetsregistret, anser däremot att
Senior Alert gör äldreomsorgen bättre.

Flitig registrering lyfter
kvalitet Robertsfors toppar listan över flitigast användare av

kvalitetsregistret Senior Alert. Ansvar delegerat till omsorgs
personalen är förklaringen. Vinsten för de äldre har blivit vård
och omsorg av bättre kvalitet.

text Thord eriksson foto Johan Gunséus

D

et är en måndag i mars och just den
här dagen får en punkt på 87-åriga
Ingegärd Åbergs ytteröra särskild
uppmärksamhet på äldreboendet
Lövlunden i Robertsfors. Ett litet märke med
svagt röd ton studeras ingående – är det ett
trycksår av första graden?
Samtidigt som personal på Robertsfors äldreboenden letar efter hudskiftningar hos de äldre
gör deras kolleger runtom i landet samma sak.
Under just den här veckan genomförs nämligen den så kallade punktprevalensmätning där
trycksår, fall och fallskador registreras.
Ingegärd Åberg är inte alls oroad över sitt öra.
– Det där är ingenting, jag brände mig i solen en gång när jag var i Israel. Sedan dess blir
det så där ibland, säger hon och skrattar lite åt
uppmärksamheten.
Hon flyttade in på Lövlunden för ett år sedan. Boendet är modernt, byggt 2007, och hennes rum ligger i markplan med egen utgång till
en liten stensatt uteplats. Det är fortfarande för

svalt i luften för att sitta där, men tidigare under dagen har hon haft dörren på vid gavel och
släppt in ljuset från den bleka senvintersolen.
Punktprevalensmätningen görs inom ramarna för kvalitetsregistret Senior Alert där
risk för fall, trycksår, undernäring och ohälsa
i munnen registreras hos personer som är 65
år och äldre. De tre kontrollområdena hänger samman på ett logiskt sätt: en person med
ohälsa i munnen kan ha svårt att äta och riskerar därför att bli undernärd, vilket då ökar
risken för fallolyckor, vilket kan leda till höftfrakturer, som i sin tur innebär risken att utveckla trycksår.
Senior Alert har sina rötter i ett projekt för vårdprevention som drevs i Jönköpings läns landsting strax efter millennieskiftet. Registret startades 2008 och 2010 blev det en del av SKL:s
och regeringens satsning på förbättrad vård
och omsorg för äldre. Då hade Robertsfors redan anslutit sig till registret, som en av de första

sorgspersonalen. På varje avdelning finns ett
ombud med ansvar för att registret underhålls.
– Att det är undersköterskor som är huvudpersoner i det här är nog ganska unikt. I de
flesta kommuner är det i stället sjuksköterskor
som är ansvariga, säger arbetsterapeuten Victoria Lindgren, som tillsammans med undersköterskan Mona Forsberg är lokal koordinator
för Senior Alert i Robertsfors.

Tio procent av sin arbetstid ägnar de åt att följa
upp hur arbetet med att registrera flyter. Om
verksamheten stannar av puffar de på eller
kommunerna utanför Jönköpings län. Genom åker ut, informerar och handleder. Trots att
att ansluta sig till registret kan kommuner kom- engagemang hos personalen framhålls som en
ma i fråga som mottagare av de prestationser- framgångsfaktor finns det ändå kvar ett motsättningar för kvalitetsförbättrad äldreomsorg, stånd mot Senior Alert. Det handlar om insom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vändningar mot administrationen, men ockoch regeringen sedan 2010 har slutit överens- så osäkerhet kring vad registret innebär för de
kommelser om.
äldres personliga integritet.
– Man kan se registret som något vi ska och
– Jag tycker att det räcker att uppgifterna
måste göra, en pålaga. Men vi såg det i stället finns här hos oss, jag förstår inte varför någon
som en möjlighet och ett bra sätt att jobba med i en helt annan del av landet ska kunna ta reda
kvalitet, säger Robertsfors
på information om de som
socialchef David Grahn.
bor här, säger underskö”Man kan se registret
Beslutet att ansluta sig
terskan Marina Lundberg
som något vi ska och
till registret förankrades
som jobbar på äldreboendet Edfastgården.
snabbt i verksamheten.
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Att sätta sig vid datorn och
jobba med registrering kan
kännas som att smita från
jobbet, tycker Simon
Andersson, undersköterska.

En fläck på Ingegärd Åbergs öra
fångar uppmärksamheten när
personal på äldreboendet
Lövlunden letar trycksår.

”När man jobbar med registret blir
man mer uppmärksam”, säger
undersköterskan Marie Tagesson,
här med Nancy Lundström.

omsorgen i Robertsfors
Hälften av kommunerna
jobbar inte förebyggande

sånt där för att göra ett bra jobb, säger hon.
Motståndet blir ändå allt svagare i takt med
att det systematiska och individcentrerade arbetssätt som registret stödjer får alltmer genomslag, anser Mona Forsberg.
– Det går över när man ser resultat – till exempel att mellanmålen har blivit viktigare och
att det är mer aktivitet bland de äldre för en
meningsfull vardag.

Mona Forsberg har jobbat i äldreomsorgen sedan början av 1980-talet och tycker att det under de senaste fem åren har skett en snabb och
positiv förändring.
– De som bodde på äldreboende förr var som
kollin medan det i dag till stor del handlar om
att se vad de klarar själva, att de får leva tills
de dör.
Enligt Mona Forsberg är Senior Alert en viktig förklaring till senare års förbättring. Hon får
medhåll av undersköterskan Marie Tagesson
som är Senior Alert-ombud på en avdelning på
Edfastgården.
– Verksamheten har blivit bättre, mer individanpassad. När man jobbar med registret får
man andra ögon för verksamheten, man blir
mer uppmärksam.
Ytterligare en vinst med arbetet är att yrkesgrupperna i äldreomsorgen har kommit varand
ra närmare, menar sjuksköterskan Eva Nyman.
– Nu vet jag att det går att lita på att de som
är närmast våra boende – undersköterskorna
– håller koll. Tidigare var man alltid tvungen
att gå in och kontrollera, säger hon. n

Robertsfors toppar listan
över de tio kommuner som
är bäst på att använda
kvalitetsregistret Senior
Alert.

”Att det är undersköterskor som
är huvudpersoner i det här är
nog ganska unikt. I de flesta
kommuner är det sjuksköterskor som är ansvariga.”
Victoria Lindgren, arbetsterapeut och
koordinator för Senior Alert i Robertsfors

I Senior Alert registreras risk
för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen
hos personer som är 65 år,
omfattas av vård och omsorg
och har gett sitt medgivande.
Dessutom registreras planerade och utförda åtgärder för
att avvärja dessa risker.
Kommunerna på topplistan har några gemensamma
drag:
OO De har hög täckningsgrad,
vilket betyder att de registrerar riskbedömningar för alla
eller de flesta personer som
omfattas av äldreomsorgen.
OO De registrerar planerade
åtgärder för dem med bedömd risk.
OO De följer upp att de planerade åtgärderna har utförts.
Ingen annan kommun le-

ver upp till dessa tre kriterier i
lika hög grad som Robertsfors.
Därför är det möjligt att sätta
den västerbottniska kommunen i topp på en lista som annars saknar inbördes ordning.
Robertsfors och övriga
kommuner på listan har en
aktiv process för att stärka
det preventiva arbetet i äldreomsorgen, enligt Anna
Trinks, som är centralt ansvarig för kvalitetsregistret och
har sammanställt listan för
Dagens Samhälles räkning.
Listan över kommuner som
inte lever upp till alla tre kriterierna skulle däremot bli
betydligt längre. Totalt har
runt 150 kommuner hög täckningsgrad när det gäller riskbedömningar – men få planerade och utförda åtgärder
– De ser att de äldre löper
risk, men gör inget åt det. De
har helt missat det vårdpreventiva arbetet, säger Anna Trinks.
En förklaring kan, enligt

Anna Trinks, vara att ett högt
antal riskbedömningar i Senior Alert ger kommuner möjlighet att ta del av prestationsmedel från regeringens och SKL:s
satsning på kvalitetshöjning i
vård och omsorg om äldre.
– Det är synd att kommuner väljer att fokusera på
pengar som går att tjäna här
och nu. I stället kunde de ha
haft ett förebyggande arbetssätt och kanske sparat pengar på längre sikt, när man
inte behöver behandla skador som uppstått. n
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