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Till kommunens ansvarig för Socialtjänst/äldreomsorg,
Inför 2019 har förutsättningarna förändrats för Senior Alert att tillhandahålla kompetens och
service för kvalitetsregistret. En finansiering från primärkommunernas sida kommer att bli
nödvändig för att bibehålla registrets möjligheter att förvaltas och utvecklas. Det nationella
stödet har därutöver reducerats då statens extra satsning på nationella kvalitetsregister har
avslutats. Därför kommer Senior Alert att behöva avgiftsbelägga respektive kommun som
använder registret. Avgiften baseras på antalet invånare i respektive primärkommun (se
bifogad fil). Avgiften kommer att debiteras i början 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker möjligheten att kommunerna
tillsammans ska kunna finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat från och
med 2020. En sådan förutsättning är att kunna fortsätta att arbeta med kvalitetsregister. Om
SKLs styrelse i december 2018 fattar beslut om en rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering kommer detta att träda i kraft för 2020. Då kommer inte varje enskilt
register att behöva vända sig till kommunerna för att söka finansiellt stöd.

Senior alert underlättar för vård- och omsorgspersonal att systematiskt identifiera risker på
individnivå, vidta åtgärder samt följa upp insatsen. Att använda Senior alert innebär att arbeta
med ett förebyggande systematisk kvalitetsarbete.
Sedan 2014 har ca 900 000 riskbedömningar gjorts gällande trycksår, undernäring, fall och
munhälsa. Av dessa bedömningar planerades i ca 700 000 fall att sätta in förebyggande
åtgärder. Dessa åtgärder följdes upp i ca 640 000 fall.
Mellan 2011 och 2015 gjordes 18 700 trycksårskontroller i 143 kommuner. Under perioden
minskade andelen trycksår nästan hälften, från 14,3 % till 7,5 %. Förklaringar till
förbättringen är ett mer strukturerat och systematiskt arbetssätt. En annan förklaring är en
ökad medvetenhet och en förändrad attityd om att trycksår går att förebygga.
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Detta ingår i avgiften
 Registrering i registret för kommunens alla verksamheter, både kommunalt och privat
drivna inom kommunen.
 Data från registret, bland annat ”Enhetens koll på läget”, jämförelse inom
enhet/kommunen/landsting
 Fri support via mail och telefon
 Deltagande i webbinarier
 HALT – mätning. Registrering och rapport.
 PPM-mätning trycksår. Registrering och rapport
 Dataöverföring till Öppna jämförelser.
De primärkommuner som väljer att avbryta sin registrering i Senior alert kommer att
inaktiveras från registret. Tidigare inrapporterad data kan vid förfrågan hämtas ut.
Läs mer om Senior alerts arbete och registret på https://plus.rjl.se/senioralert
Vill du veta mer om varför Senior alert är ett avgörande stöd kontakta Kristina Malmsten
076-7232004 eller Erica Löwhagen 010-2421211.
Frågor kan även ställas via senioralert@rjl.se

