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Sammanfattning  
 

 
 
Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar 
risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett 
nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, 
blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå 
relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. För att identifiera eventuella risker 
används riskbedömningsinstrument och det är sjuksköterskans ansvar att 
registreringarna genomförs samt att relevanta åtgärder sätts in.  
 
Syfte: Att studera sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med riskbedömningen 
tillhörande kvalitetsregistret Senior Alert.  
 
Metod: Sex sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta med Senior Alert 
verksamma inom en geriatrisk akutvårdsavdelning intervjuades. En kvalitativ 
innehållsanalys användes för att bearbeta data som insamlats.  
 
Resultat: Intervjuerna resulterade i 2 huvudrubriker och 5 underrubriker. Utifrån 
intervjuerna framkom att sjuksköterskorna ansåg att Senior Alert kunde bidra till en 
bättre vård för äldre patienter.  
 
Slutsats: Senior Alert ses som ett bra arbetsverktyg i den preventiva omvårdnaden 
för äldre personer. Riskbedömningen upplevdes i denna studie vara det bästa med 
Senior Alert och var ett bra hjälpmedel i den förebyggande vården. Dock finns behov i 
att öka kunskap i hur registret bör användas för att utnyttja Senior Alert på bästa sätt. 
Detta gäller såväl på arbetsplatser och inom utbildningar i landet.  
 
Nyckelord: 
 
Djupintervju, innehållsanalys, kvalitativ, Senior Alert.  
 
  



 

Nurses' experiences of using the Quality Register Senior Alert - 
A qualitative interview study 
 
Summary:  
 
Background: The Swedish population is  getting older and with higher age, the risk 
of aged-reladed disorders such as malnutrition increases. Senior Alert is a national 
quality register that aims to identify elderly people at the risk of getting pressure 
ulcers, falls, malnutrition, bladder dysfunction and oral health problems. And further 
to find causes, suggest relevant actions and evaluate the effects of the interventions. 
In order to identify risks, tools for assessment are used, and it’s the nurse´s 
responsibility to perform the assessment and implement preventive actions.  
 
Purpose: The purpose of the study was to study nurses' experience of working with 
the risk assessment associated to the quality register Senior Alert. 
 
Method: Six nurses with experience working with Senior Alert operating in a 
geriatric emergency department were interviewed. A qualitative content analysis was 
used to process the data collected.  
 
Results: The interviews resulted in 2 main headings and 5 subheadings. Based on 
the interviews, it emerged that most nurses believes that Senior Alert could 
contribute to better care for older patients. 
 
Conclusion: Senior Alert is seen as a good working tool in preventive care for older 
people. In this study, the risk assessment was perceived to be the best with Senior 
Alert and was a good tool in preventative care. However, there is a need to increase 
knowledge of how the registry should be used to make best use of Senior Alert. This 
applies to both workplaces and education in the country. 
 
Keywords:  
 
Content analysis, depth interview, qualitative, Senior Alert. 
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Inledning 

I Sverige har livslängden ökat sedan förra århundradet vilket resulterat i att antalet 
äldre personer (över 65 år) ökat. Cirka 1,8 miljoner svenskar var år 2012 över 65år 
(Lennartson & Heimersson, 2012). Medellivslängden i början på 1900-talet var för 
män 54 år och för kvinnor 57 år, jämfört med dagens 79 år för män respektive 83 år 
för kvinnor (Nygren & Lundman, 2014). Enligt Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU] (2013) tros 25% av Sveriges befolkning år 2030 kommer tillhöra 
åldersgruppen över 65 år. Många av de äldre är sköra vilket innebär att vård och 
omsorg behöver arbeta förebyggande för att identifiera risker samt undvika skador 
(Edvinsson, Rahm, Trinks, & Höglund, 2015). Sjuksköterskor har ansvar för 
patienters omvårdnad och arbete med kvalitetsregister kan upplysa sjuksköterskor 
om vilka åtgärder som är passande till olika patienter (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014).  Att arbeta förebyggande kan leda till minskad smärta och fysiskt samt 
psykiskt lidande för den äldre vårdsökande personen (Lundin-Olsson & Rosendahl, 
2007). Även samhället kan främjas ekonomiskt då vård och eftervård vid exempelvis 
fallolyckor kan bli en mycket kostsam process. Antal fallolyckor med fraktur som 
följd uppges vara 18 000 årligen och kostnaden för varje inträffad fraktur höjer 
sjukvårdkostnader mellan 150 000 - 200 000 kronor (Lundin-Olsson & Rosendahl, 
2007). I Sverige avlider i snitt 3 äldre personer dagligen i fallrelaterade olyckor 
(Gyllensvärd, 2009). Enligt Edvinsson et al. (2015) är det legitimerade sjuksköterskor 
som främst använder kvalitetsregistret Senior Alert men andra yrkeskategorier har 
tillgång till registret. Senior Alert är ett arbetsverktyg som syftar till att 
sjuksköterskor får hjälp med att identifiera riskområden hos äldre patienter. Utifrån 
riskanalysen kan då relevanta förebyggande åtgärder sättas in för att ge patienter en 
god omvårdnad (Edvinsson et al., 2015). Denna studie utfördes under 
verksamhetsförlagd utbildning med anledning att få vetskap om sjuksköterskors syn 
på arbetet med Senior Alert. Detta för att se ifall det fanns behov av ett 
förbättringsarbete inom området. 
 

Bakgrund 
 

Geriatrisk vård 

Geriatrik är ett medicinskt område som syftar till att ge vård till äldre patienter. Att 
strukturera äldres personers omhändertagande benämns ofta Comprehensive 

Geriatric Assesement (CGA) och kräver ett helhetstänk och ett målinriktat 
multiprofessionellt arbete (SBU, 2013). CGA är applicerbar på en akutvårdsavdelning 
(Conroy et al., 2014). CGA innefattar en helhetsbedömning av patienten, b.la 
efterfrågas sjukdomshistoria, funktionsförmåga, kognition och nutrition (SBU, 2013). 
Helhetsbedömningen ligger sedan till grund för planering, behandling samt 
uppföljning. Av alla akutvårdsbesök utgörs 40 % av personer över 65 år och inte 
sällan blir dessa patienter inskrivna på en vårdavdelning. De äldre patienterna har 
ofta ett flertal diagnoser samt mediciner tillhörande dessa, vilket kan försvåra den 
akuta situationen (SBU, 2013). Undernärda äldre förknippas med högre dödlighet än 
de icke undernärda och är i behov av längre vårdtid samt har en ökad vistelsefrekvens 
på sjukhus (Edvinsson et al., 2015). 
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Sjuksköterskors ansvar och arbetsuppgifter 

Sjuksköterskor är ansvarig för patientens omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
2009) och bör snabbt kunna ingripa när patienters hälsotillstånd kräver det. Därför 
förväntas sjuksköterskor vara en väl fungerande del i sjukvården och i samarbetet 
med andra aktörer och professioner. Sjuksköterskor ska ha en god patientkontakt och 
hålla sig uppdaterad med nya system och program som implementeras i det dagliga 
arbetet (Howenstein & Loretta, 2012). Sjuksköterskor har en arbetsledande uppgift 
vilket innebär att föra samman arbetet mellan olika yrkeskategorier och främja 
teamarbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Detta kan liknas med Senior Alert 
som även syftar till att främja det teambaserade arbetet och insatser som kan göras 
genom samverkan med andra professioner för att säkerställa vården för patienter 
över 65 år. Sjuksköterskor bör ha ett helhetstänk och se till hela människan vilket kan 
liknas med syftet som Senior Alert bygger på. Genom en helhetssyn på patienter, 
förebyggande åtgärder och registrering av riskbedömningar kan vården och 
omhändertagandet av äldre patienter förbättras (Rosengren, Höglund, & Hedberg, 
2012). 
 

Sjuksköterskors etiska förhållningssätt 

International Council of Nurses (ICN) har skapat en etisk kod med formella riktlinjer 
som kan vägleda sjuksköterskor i sitt arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Sjuksköterskeprofessionens etiska normer sammanfattas i koden och dessa innefattar 
främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Den etiska 
koden innefattar fyra områden som sjuksköterskor ska förhålla sig till. Den första är 
sjuksköterskan och allmänheten som betonar att sjuksköterskans professionella 
ansvar främst är riktat till människor som är i behov av vård. Sjuksköterskor ska 
skapa en miljö i vårdarbetet där de mänskliga rättigheterna, olika värderingar och 
trosuppfattningar respekteras hos enskilda individer, familjer och allmänheten. 
Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får korrekt, lämplig och anpassad 
information. Sjuksköterskan i yrkesutövningen betonar sjuksköterskors personliga 
ansvar att ständigt upprätthålla sin yrkeskompetens. I vårdarbetet ansvarar 
sjuksköterskan för att vården sker på ett patientsäkert sätt. Sjuksköterskan bör 
medverka till en vårdkultur som främjar en öppen dialog och ett etiskt 
förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan 
och professionen innebär att sjuksköterskan har huvudansvaret för att tillämpa och 
utarbeta riktlinjer som är godtagbara inom omvårdnad, ledning, forskning och 
utbildning. Sjuksköterskan ska aktivt utveckla en grund av evidensbaserad kunskap 
som stöd för en hållbar verksamhet. Sjuksköterskan ska arbeta för miljöns betydelse 
för hälsan samt medverka till en etisk organisationskultur och ta ställning mot 
oetiska förhållanden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan och 
medarbetare innebär att sjuksköterskan ska verka för gott samarbete och respektera 
sina medarbetare. Sjuksköterskan bör ingripa på lämpligt sätt för att skydda 
individer, familjer och allmänhet om deras hälsa riskeras att hotas av medarbetare 
handlande. Sjuksköterskan vidtar då lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda 
medarbetare att utveckla högre etisk medvetenhet i sitt arbete (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan bör med dessa ramar utföra det 
preventiva vårdarbetet med Senior Alert på ett respektfullt sätt, då förståelsen för 
vikten av att ha ett systematiskt arbete kring äldre patienter bör finnas hos 
sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Nationellt kvalitetsregister 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsdataregister som används av 90 % av Sveriges 
kommuner och landsting (Edvinsson et al., 2015). Senior Alert skapades för att kunna 
strukturera, standardisera och förebygga undernäring, trycksår, fall, ohälsa i munnen 
samt blåsdysfunktion hos den äldre befolkningen (Edvinsson et al., 2015). Svaghet 
hos äldre personer är ofta associerat med undernäring, trycksår och fall, och dessa 
tillstånd förekommer ofta samtidigt. De olika tillstånden är kopplade till varandra. En 
patient som är undernärd har en ökad risk att falla vilket kan leda till en höftfraktur. 
En höftfraktur kan i sin tur leda till att trycksår utvecklas (Qulturum, 2019 b). 
Dagligen arbetar vård och omsorgens olika professioner preventivt för att undvika fall 
etc. För att upptäcka eventuella risker bedöms och utvärderas patienter över 65 år 
med validerade riskbedömningsinstrument. I Senior Alert är dessa: Downtown fall 
risk index (DFRI) som bedömer om fallrisk finns (Edvinsson et al., 2015) genom 
poängsystem. Ju fler poäng desto större risk för fall, över 3 poäng ses som fallrisk. 
DFRI efterfrågar medicinering- 0-5p, tidigare fall- 0-1p, sensorisk förmåga- 0-3p, 
motorisk förmåga -0-3p samt gångförmåga- 0-1p (Qulturum, 2019a). Mini 
nutritional assesement (MNA) bedömer patientens nutrition och födointag 
(Edvinsson, et al., (2015). Bedömningen sker via poäng, maximalt antal poäng är 14 
och 0–7 poäng visar på undernäring (Qulturum, 2019a). 
Reversed oral assesement guide (ROAG) kan bedöma patientens aktuella munhälsa. 
ROAGS frågeställningar ger 0-3poäng per fråga där mer än 1 svar ger 2poäng eller 
3poäng visar att det finns behov av åtgärder (Qulturum, 2019a). Modifierad 
Nortonskala bedömer trycksår och/eller risk för trycksår på individer, (Edvinsson et 
al., 2015). Nortonskalan kan högst få 28 poäng där 20 poäng eller lägre påtalar risk 
för trycksår (Qulturum, 2019a). Riskbedömning blåsdysfunktion efterfrågar 
eventuella problem med exempelvis vattenkastning, läckage och nattliga 
vattenkastningar. Denna del användes inte där studien genomfördes och berörs 
därför inte vidare.  
 
Arbetet med Senior Alert är en process liknande omvårdnadsprocessen. Arbetet 
utförs i flera steg som på en geriatrisk akutvårdsavdelning kan se ut på följande vis. 
Först inkommer patienten till avdelningen och kort därefter utförs 
riskbedömningarna. Efter vad riskbedömningarna visat tas kontakt med andra 
professioner om det behövs. Finns behov av hjälpmedel, exempelvis rollator tas 
kontakt med arbetsterapeut. Risker som framkommit tas även upp på rondarbete. En 
handingsplan upprättas med förebyggande åtgärder och en utvärering av åtgärder 
planeras in. Vid utskrivning finns riskbedömningar, åtgärder samt utvärdering 
registrerat i Senior Alert vilket eventuella nästa vårdinsans kan ta del av (Edvinsson 
et al., 2015). Då sjuksköterskor använder Senior Alert som ett verktyg i sitt dagliga 
förebyggande arbete bidrar även detta till vårdgivarnas förebyggande process. Att 
arbeta med kvalitetsregistret ger regeringen och relevanta hälso- och 
sjukvårdspolitiker uppgifter om hur mål sätts för äldreomsorg (Edvinsson et al., 
2015) och fungerar även som informationskälla till forskning (Qulturum, 2019b). Det 
identifierar de dominerande riskerna för äldre patienter över 65 år, men även yngre 
personer kan registreras (Qulturum, 2019b). Kvalitetsregistret består av fyra delar 
som ligger till grund för det systematiska arbetssättet. Dessa delar är: Registrering i 
kvalitetsregistret, arbeta preventivt, reflektion över resultatet samt 
förbättringsarbete (Qulturum, 2019b). 
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Sjuksköterskors bedömning av riskområden 

Den äldre befolkningen i Sverige är mer hälsosam och aktiv än tidigare men 
åldrandets effekter kan inte uteslutas då fysiologiska funktioner succesivt försämras. 
Svagheter kan bli påtagliga och minskad motståndskraft kan träda in med åldern som 
i sin tur kan öka förekomsten av en följd negativa åkommor som trycksår, 
undernäring, fall och nedsatt munhälsa (Trinks, Hägglin, Nordvall, Rothenberg & 
Wijk, 2018). I syfte att reducera dessa tillstånd kan de olika professionerna inom 
vårdprocessen utföra sin del av omvårdnaden som just de har expertis inom 
(Lannering, Ernsth-Bravell & Johansson, 2016) och sjuksköterskors expertis är 
omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Genom samarbetet öppnas 
möjligheter till att patienter kan få bästa möjliga tillgång till en patientsäker och god 
vård (Lannering et al., 2016). Undernäring är vanligt förekommande på 
vårdavdelningar där patienter behandlas efter stroke. Det kan handla om svårigheter 
med intag av fast föda och många patienter lider av sväljsvårigheter. Detta kan på sikt 
leda till undernäring för patienterna som i sin tur kan leda till trycksår. Med Senior 
Alert kan sjuksköterskorna kartlägga och upptäcka riskerna för att detta ska ske och 
sätta in förebyggande åtgärder i tid gällande fall, ohälsa i munnen, undernäring, 
blåsdysfunktion och trycksår vilket kan motverka negativa konsekvenser av dessa. 
Användning av standardvårdplaner, frekvent användning av Senior Alert registret 
samt systematisk användning av utvärderade resultat kan förbättra kvaliteten för 
patienterna. Det bidrar även till att hjälpa vårdgivaren att hantera aspekterna av 
kvalitet, struktur, samt en välfungerande vårdprocess. Det slutgiltiga resultatet kan 
vara en värdefull ram för skapande av en god och säker vård (Persenius, Hall‐Lord, 
Wilde‐Larsson & Carlsson, 2013). 
 

Teoretisk referensram 

Sjuksköterskor har 6 kärnkompetenser de ska förhålla sig till i sitt 
omvårdnadsarbete. Dessa är personcentrerad vård, samverkan i team, 
förbättringskunskap, evidensbaserad vård, informatik och säker vård (Cronenwett et 
al., 2007). Vid arbete med Senior Alert på en geriatrisk akutvårdsavdelning är säker 
vård en tydligt framträdande kärnkompetens som ständigt finns med i 
sjuksköterskans arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Patienter ska få god 
och säker vård och risker att utsättas för vårdrelaterade skador ska minimeras. Säker 
vård är en viktig del i vårdarbetet och i arbetet med äldre personer över 65 år för att 
förebygga risker för fall, trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Att 
arbeta med kvalitetsregister kan även ge sjuksköterskor samt andra i vårdteamet en 
relevant helhetsbild angående patienters status. Arbetet med Senior Alert går även 
hand i hand med patientsäkerheten och det ständiga arbetet som pågår kring det. För 
att säkerställa en god och säker vård är det av stor vikt att en systematisk omvårdnad 
går som en röd tråd i det ständigt löpande vårdarbetet med patienter (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor har en stor del i det förebyggande 
arbetet att förhindra att patient och/eller vårdskada sker genom att sätta in relevanta 
åtgärder som kan förhindra detta (Socialstyrelsen, 2018). Sjuksköterskor bör även 
främja en god säkerhetskultur och verka för gemensamma värderingar inom säkerhet 
och ansvar, detta leder i sin tur till en säkrare vård (Cronenwett et al., 2007). Enligt 
socialstyrelsen så finns det tydligt samband mellan patientsäkerhet och kvalitet och 
det uppnås genom att patienterna får en god och säker vård. Det grundar sig då i att 
det finns systematiskt patientsäkerhetsarbete som pågår för att förebygga vårdskada 
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hos patienter (Socialstyrelsen, 2018), och kan identifieras med det systematiska, 
förebyggande arbetet vilket bedrivs genom bland annat kvalitetsregistret Senior Alert.  
 

Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior 
Alerts riskbedömning i den dagliga omvårdnaden på en geriatrisk 
akutsjukvårdsavdelning. 
 

Material och metod 
 
Design 
För att besvara studiens syfte genomfördes den som en kvalitativ intervjustudie med 
induktiv design. Induktiv design avser att utforska människors upplevelser av en 
företeelse (Kristensson, 2016) i detta fall att beskriva sjuksköterskornas egna 
erfarenheter av Senior Alert. I denna studie intervjuades 6 sjuksköterskor om deras 
erfarenheter av att använda Senior Alert i deras dagliga omvårdnadsarbete.  

Urval  

Intervjuerna genomfördes i samband med att en kurs innefattade verksamhetsförlagd 
utbildning på ett akutsjukhus i södra Sverige. Klinikens önskemål var att få ökad 
förståelse hur sjuksköterskorna upplevde att arbeta med Senior Alert i det dagliga 
arbetet. Resultatet var tänkt att liggga som grund till förbättringsarbeten gällande det 
fortsatta arbetet med Senior Alert. Innan den verksamhetsförlagda utbildningen 
skulle starta skickades informationsmail med studiens syfte och tillvägagångssätt till 
verksamhetschef för den aktuella avdelningen (Bilaga 1). Valet av deltagare skedde 
genom att fråga sjuksköterskor på avdelningen om de ville deltaga, vilket benämns 
som bekvämlighetsurval (Kristensson, 2016). När sjuksköterskor tackat ja till att 
deltaga erhöll de varsitt informationsbrev där de skriftligt gav sitt godkännande att 
deltaga (Bilaga 2). Inklusionskriterier var sjuksköterskor med minst 6 månaders 
erfarenhet att arbeta med Senior Alert och exklusionskriterier var sjuksköterskor 
utan erfarenhet att arbeta med Senior Alert samt författarnas handledare under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. 

Datainsamling 

För att besvara studies syfte intervjuades sjuksköterskor under hösten 2019 på en 
geriatrisk akutvårdsavdelning på ett sjukhus i södra Sverige. På avdelningen fanns 24 
vårdplatser och där arbetade sammanlagt 70 sjuksköterskor och undersköterskor. De 
vanligaste diagnoserna bland patienterna som vårdades på avdelningen var stroke, 
TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) och hjärtsvikt. Intervjuerna genomfördes 
semistrukturerade (Bilaga 3). Semikonstruerade intervjuer valdes då det ger 
intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor till informanter under intervjuns gång, 
vilket kan ge en mer varierad datainsamling (Kristensson, 2016). Semistrukturerad 
intervju kan även ge möjlighet till en bredare datainsamling då intervjuare kan gå 
djupare i en viss fråga för att få ett djupare svar. Båda författarna medverkade vid alla 
intervjuer för att tillsammans kunna diskutera och vara överens inför kommande 
dataanalys. 
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Intervjuer 

I denna studie intervjuades 6 sjuksköterskor, alla kvinnor. Tidsåtgången för 
intervjuerna var mellan 9–16 minuter och 5 av 6 intervjuer genomfördes under 
arbetstid, under förutsättning att det inte påverkade arbetet på avdelningen. Den 
första intervjun utfördes som en pilotintervju för att säkerställa att intervjuguiden 
vad adekvat för handledare och studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Efter första 
intervjun granskade författarna det framkomna materialet och kom överens om att 
intervjuguiden var hållbar. Studiens handledare läste och gav feedback på materialet. 
För att få information om studiedeltagarnas erfarenhet ställdes två bakgrundsfrågor 
som berörde yrkeserfarenhet och erfarenhet av Senior Alert, se Figur 1. Intervjuerna 
genomfördes på en avskild, överenskommen plats och de spelades in på den aktuella 
intervjuarens mobiltelefon och lades senare över på ett USB minne. Intervjuerna 
transkriberades snarast möjligt efter varje intervju inför kommande analys av 
intervjuerna.  

 
 Erfarenhet som 

sjuksköterska 

Erfarenhet av 

Senior Alert 

Sjuksköterska 1 8 år 8 år 

Sjuksköterska 2 25 år 10 år 

Sjuksköterska 3 4,5 år 4,5 år 

Sjuksköterska 4* 3 månader 5 år 

Sjuksköterska 5* 4 år 5 år 

Sjuksköterska 6 1,5 år 7 månader 

 
Figur 1. 
*Sjuksköterska 4 och 5 arbetade som undersköterskor innan de blev legitimerade 
sjuksköterskor och har därmed tidigare erfarenhet av Senior Alert. 

Dataanalys 

Snarast möjligt efter varje intervju transkriberades den och intervjuerna benämndes 
sjuksköterska 1–6 vilket sedan följdes genom analysen och i resultatet. Intervjuerna 
transkriberades var för sig då det dels var tidseffektivt och dels då båda intervjuare 
upplevde sig ha större förståelse för sina egna intervjuer. För att erhålla en 
övergripande förståelse av det transkriberade materialet lästes samtliga intervjuer 
flera gånger av båda författarna och sedan hölls diskussioner om materialet. För att 
besvara studiens syfte utfördes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & 
Lundman, (2004). Exempel på analysarbetet ses i Figur 2. Meningsbärande enheter 
som svarade på studiens syfte valdes ut genom att göra understrykningar i texten. De 
meningsbärande enheterna skrevs ned för att ge författarna en översikt av enheternas 
innehåll. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna och skrevs ned. De 
kondenserade meningsbärande enheterna gjordes sedan om till koder som sedan 
kopplades ihop och bildade kategorier. Citat av de deltagande sjuksköterskorna har 
skrivits ut för att stärka trovärdigheten i resultatet.  
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Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Ja, jag tycker som de 
flesta andra att det tar för 
mycket tid. Jag tycker det 
är bra att vi fyller i på 
papper och träffar 
patienten när den 
kommer in och tar reda 
på all information. 
 
Det är jättebra att det 
screenas för fall. Det är ju 
jättebra då jag kommer in 
då och veta om patienten 
har fallrisk och att man 
tänker sig för lite. Att man 
kanske inte då lämnar 
patienten utan 
ringledning eller utan 
hjälpmedel som 
antihalkstrumpor. 

Bra att fylla i pappret 
och träffa patienten. 
Registreringen tar tid 
från omvårdnaden. 

 
 
 

Screening för fall är 
bra för att hålla 
säkerhetstänket 
kring patienten samt 
förebygga fall. 

 

Önskar mer tid till 
patienter. 
 
 
 
 
 
 
 
Uppmärksammar 
risker. 

En tidskrävande 
process. 
 
 
 
 
 
 
 
Kan ge ökad 
vårdprevention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bidrar till 
säkrare vård. 
 
 
 
 
 
 
 
Bidrar till bättre 
vård för äldre 
personer. 

Figur 2. Exempel på analysprocessen. 

Etiska överväganden 

Examensarbeten som utförs på högskole -grund eller -avancerad nivå behöver inte 
etikprövas (Kjellström, 2017). Dock har en etisk egengransking utförts (Bilaga 4). I 
Sverige regleras forskningsetiken av Lag om etikprövning (2003:460), av forskning 
som avser människor (Kjellström, 2017). Eftersom studien genomförts efter 
önskemål från ett sjukhus i södra Sverige så har etiskt godkännande redan tillgivits 
från organisationen. Deltagarna fick information om studiens syfte och fick delge sitt 
informerade samtycke (Bilaga 2) vilket krävs vid forskning som rör människor 
(2003:460). Härmed uppfylldes respekt för personen som är en av de 4 etiska 
principerna enligt Belmontrapporten-1978 (Kjellström, 2017). De resterande 3 etiska 
principerna är autonomiprincipen, göra-gott principen, samt rättvise principen. De 
6 informanterna kunde när som helst välja att avsäga sin medverkan i studien och det 
utan konsekvenser vilket tillgodoser autonomiprincipen då den fria viljan 
respekterats och beslut om att deltaga i studien var helt frivilligt (Kjellström, 
2017). Författarna har under arbetets gång värnat om och skyddat personuppgifter 
genom att förvara inspelade intervjuer som skulle kunna leda till en möjlighet att 
identifiera informanterna på en säker plats, vilket uppfyller göra-gott 
principen (Kjellström, 2017). Vid sista handledningstillfället fick handledaren USB 
minnet med inervjuerna för att arkivera detta i ett låst skåp på högskolan. Slutligen 
har deltagarna i studien fått samma information samt behandlats lika vilket uppfyller 
rättviseprincipen (Kjellström, 2017). De etiska principerna kan tillämpas för att öka 
sannolikheten att deltagarnas säkerhet, välbefinnande samt rättigheter kan 
garanteras. De kan ses som grundläggande aspekter som fastställer normer för vad 
som är viktigt att hålla sig till vid handlandet i studien (Kjellström, 2017). Det är 
tydligt att olika vårdskador exempelvis fallolyckor bland äldre personer ger stora 
kostnader för samhället. Dessa kostnader kan kallas för direkta kostnader och 
innefattar medicinska kostnader, rehabiliteringskostnader, materiella samt 
administrativa kostnader. Enligt folkhälsomyndigheten kan vårdskador som 
exempelvis fall förebyggas med effektiva preventiva åtgärder för att förhindra att 
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skada sker. Detta kan resultera i att kostnaden för fallskador reduceras (Gyllensvärd, 
2009).  
 

Resultat  

Under analysen framkom 2 huvudkategorier och 5 underkategorier som svarade på 
syftet om hur sjuksköterskorna på avdelningen upplevde användandet av Senior 
Alert. Dessa ses i Figur 3.  

 

Bidrar till säkrare vård Bidrar till bättre vård för äldre personer 

Ett bra arbetsredskap Kan ge ökad vårdprevention 
Riskbedömningen är betydelsefull Svårigheter med Senior Alert 
En tidskrävande process 

 
Figur 3. Resultatets huvud- och underkategorier.  
 

Bidrar till säkrare vård 
 
Ett bra arbetsredskap 
Sjuksköterskorna var positiva till Senior Alert och tyckte att det underlättade för att 
kunna arbeta preventivt. De tyckte även att det var bra att riskbedömningarna låg 
kvar i registret och senare kunde ses av annan vårdpersonal vid andra vårdinstanser. 
Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde arbetet med Senior Alert som 
onödigt då de inte visste vem som ansvarade för uppföljningen. De ifrågasatte om 
deras arbete någonsin gav resultat gällande patienterna.   
 
” …Senior Alert är bra, om det används på rätt sätt” – (Sjuksköterska 1). 
 
Det framkom att det är ett stort jobb de startar upp med Senior Alert och får sedan 
inte veta om åtgärderna var passande och/eller rätt utformade för patienten. 
 
”… det känns mer för statistikens skull”- (Sjuksköterska 3). 
 
Riskbedömningen är betydelsefull 
På avdelningen var det till största del undersköterskorna som utförde 
riskbedömningarna av patienterna. Det var även mestadels undersköterskorna som 
registrerade i Senior Alerts register och ofta även i journalsystemet Cosmic. Det var 
ofta stort arbetsrelaterat tryck för sjuksköterskorna på avdelningen med nya 
patienter som skulle skrivas in och färdigbehandlade patienter som skulle skrivas ut 
varvat med rondarbete och medicinadministrering. Alla sjuksköterskor hade inte 
inloggning till Senior Alert.  
 
”…man hjälps ju åt men det är undersköterskorna som har det huvudsakliga 
ansvaret. Jag litar på att de gör det så att säga” – (Sjuksköterska 3). 
 
Sjuksköterskorna tyckte överlag att riskbedömningarna var bra som arbetsverktyg. 
Det gav en indikation av patientens grad av vårdbehov och möjliggjorde att åtgärder 
kunde sättas in tidigt under vårdtiden. Det sågs som positivt att riskbedömningen 
gjordes så fort (inom 24 timmar), vilket även kunde ses som en väckarklocka på olika 
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saker de måste hålla uppsikt på gällande patienterna. Dock var vissa bedömningar, 
exempelvis MNA svårare att genomföra vid ankomsten beroende på patientens 
tillstånd. Detta då det var en akutvårdsavdelning och det kunde hända att patienter 
med hjärnblödning transporterades vidare till annat sjukhus, korta vårdtider 
försvårade också rättvis kartläggning om näringsintag.  
 
När det gällde bedömningen av trycksår framkom det att Nortonskalan upplevdes 
fungera bra och gav en bra vägledning vid insättande av åtgärder. Något som 
poängterades var vikten av att se ifall patienten redan hade trycksår vid ankomst till 
avdelningen.  
 
”…får man höga poäng så ska man ju tänkta till lite för då kanske man ska ha 
vändschema och rätt madrass”- (Sjuksköterska 2).  
 
”…det gäller att man frågar ordentligt och tar en ordentlig titt på patienten när den 
kommer”- (Sjuksköterska 4). 
 
Fallriskbedömningen var sjuksköterskorna positiva till. Som med alla 
riskbedömningar upplevdes det vara bra att snabbt identifiera eventuella risker. Det 
framkom att det var viktigt att se efter faktorer som kunde bidra till ökad fallrisk 
exempelvis gångförmåga med eller utan hjälpmedel samt om det fanns tidigare kända 
fallolyckor. 
 
”..Kanske har patienten dålig fothälsa, smärta i höfter som resulterar i att han inte 
kan gå rakt vilket ökar fallrisken”- (Sjuksköterska 1).  
 
Vad det gällde bedömningen av undernäring med MNA upplevdes den lite svår att 
utföra vid ankomst till avdelningen. Sjuksköterskorna påtalade att det fanns många 
anledningar till undernäring, det kunde vara en del av ett sjukdomsförlopp eller 
sjukhusvistelsen i sig. Patienter hade ofta korta vårdtider så att riskbedöma för 
undernäring kunde i vissa fall ta över ett dygn att observera och kartlägga. 
Åtgärderna från Senior Alert avseende risker för undernäring upplevdes vara mycket 
bra och genom gott samarbete mellan sjuksköterskor och undersköterskor fick de en 
tydlig överblick i hur patienternas näringstillförsel såg ut. I vissa fall kontaktades 
dietist och ibland ordinerade läkare parenteral nutrition för att tillgodose patienters 
behov. 
 
…”Senior Alert är verkligen en bra fingervisning på vad man ska tänka på kring 
maten” – (Sjuksköterska 6).   
 
Munhälsan upplevdes vara något eftersatt och lätt kunde glömmas. Sjuksköterskorna 
upplevde att just munhälsobedömningen hamnat lite i skymundan. Att ROAG 
bedöma nya patienten upplevdes bra eftersom det kanske inte blivit av annars. Det 
framkom att det var viktigt med munhälsa då det kan ha en betydande roll för 
näringsintaget. En patient kan ha svårt att äta av olika orsaker exempelvis svamp i 
munnen eller pågående infektion i kroppen. 
 
…”Det är inte förrän man sitter med Senior Alert bedömningen som man tänker på 
hur munnen ser ut”- (Sjuksköterska 6).  
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Det framkom även att munhälsan gällande palliativa och demenssjuka patienter var i 
stort behov att förbättras och att förbättringsarbete redan var igång på sjukhuset.  
 
…”Estercoacher har påbörjat förbättringsarbete på en annan avdelning och tar 
fram ett nytt munvårdsschema för dementa och palliativa” – (Sjuksköterska 1).   
 
Blåsdysfunktion: Vad det gällde denna del så var inte sjuksköterskorna insatta 
eftersom de hade egen rutin på sjukhuset gällande förebyggande av urinretention. De 
gick efter sjukhusets egen rutin ”KAD bara när det behövs”. Vilket de tyckte 
fungerade bra. 
 

…”Man använder inte Senior Alert primärt i bedömningen utan man för in det i 
Senior Alert senare”- (Sjuksköterska 6).  
 
En tidskrävande process 
Något som framställdes negativt av sjuksköterskorna var att Senior Alert var ett 
enskilt system som inte kunde integreras med journalsystemet Cosmic. Detta 
medförde en upplevd dubbeldokumentation som tog tid från annat arbete på 
avdelningen.  
 
“...det tar tid. Riskbedömningen ska göras, först på ett papper och sen ska man fylla 
i och gå in i datorn och registrera. Så det känns som en dubbeldokumentation på 
något vis”- (Sjuksköterska 5).  
 
”Det tar för mycket tid av vår akutsjukvård” – (Sjuksköterska 2).    
 
Undersköterkorna utförde de flesta bedömningar och registreringar i Senior Alert, 
vilket resulterade i att sjuksköterskorna ofta fick stötta upp undersköterskornas 
arbete. Detta kunde bidra till ökad tidspress på avdelningen. Det framkom att själva 
registreringen i Senior Alerts register önskades kunna genomföras av någon annan 
relaterat till det redan pressade arbetet på avdelningen. På så vis ansågs 
vårdpersonalen kunna få loss värdefull tid att ge till patienterna.  
 
”… det underlättar att kanske bara göra en del. Att vi gör det på pappret och sen för 
någon annan in det. Det behöver inte vara en sjuksköterska eller en 
undersköterska”- (Sjuksköterska 5). 
 
Bidrar till bättre vård för äldre personer 
 
Kan ge ökad vårdprevention 
Sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter i frågan om Senior Alert kunde bidra till 
att de äldre fick bättre och mer personcentrerad vård. För att kunna ge 
personcentrerad vård behövs kunskap om patienten, vilken vårdpersonal fick när de 
utförde riskbedömningarna. 
 
”…jag tycker Senior Alert bidrar till en bättre vård för de äldre eftersom att man 
blir uppmärksammad på problem och risker”- (Sjuksköterska 2).  
 
Det framkom att Senior Alert var ett bra redskap för sjuksköterskorna som bidrog till 
att kunna arbeta förebyggande och ansåg att det kunde minska eventuellt lidande för 
de äldre. De menade att arbetet med registret identifierade och gav en bra översikt på 
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patientens eventuella riskområden. Att tidigt sätta in åtgärder kunde förhindra 
eventuellt lidande, undernäring osv. När patienter skrevs ut så skrev 
sjuksköterskorna i epikriser in eventuella riskbedömningar som utförts och vilka 
åtgärder som satts in under vårdtiden.  
 

Svårigheter med Senior Alert 
Sjuksköterskorna upplevde bedömningsskalorna som heltäckande och enkla att 
arbeta med. Det var mestadels undersköterskor som utförde riskbedömningar och 
tillkommande arbetet kring Senior Alert vilket majoriteten av sjuksköterskorna tyckte 
var bra då sjuksköterskorna ofta hade stor arbetsbelastning. Det framkom även att 
riskbedömningen och val av åtgärder borde göras av sjuksköterskor eftersom 
sjuksköterskor besitter djupare kunskap inom området.  
 
”…undersköterskorna gör det idag på ett bra sätt, men det är sjuksköterskans 
ansvar. Undersköterskorna är jätteduktiga men riskbedömningar ligger under den 
avancerade omvårdnaden”- (Sjuksköterska 1).  
 
”… det kan bli olika poäng i Senior Alert beroende på vem som fyller i det”- 
(Sjuksköterska 4).  
 
Sjuksköterskorna var positiva till Senior Alert som verktyg men det antyddes att 
arbetet med åtgärder, uppföljning osv inte borde utföras på avdelningen.  
 
”…jag tycker inte att vi i akutsjukvården ska hålla på och registrera in i Senior 
Alert” – (Sjuksköterska 2).  
   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Önskemålet från kliniken var att få kunskap om sjuksköterskornas och 
vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med Senior Alert och det kan tolkas att 
det fanns intresse att få information om just den valda avdelningen. Att göra ett 
arbete som kunde ligga till grund för förbättringsarbete inom området kändes 
värdefullt för författarna. Det finns förhoppning om att detta arbete kan komma till 
ännu större nytta än vad examensarbeten vanligtvis kan göra. Examensarbetet 
utfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv design då det var önskemålet 
från sjukhuset. Att göra fokusintervju skulle bli svårt att planera in med tanke på att 
sjuksköterskor skulle delta samtidigt. Analysarbetet bedömdes bli alltför 
tidskrävande för författarna. Det fanns begränsat med litteratur och vetenskapliga 
artiklar inom det valda området vilket ansågs inte hade räckt till för att utföra en 
litteraturstudie samt att resultatet då inte hade speglat sjuksköterskor på den aktuella 
avdelningen. Att utföra semistrukturerade intervjuer möjliggjorde till 
sjuksköterskornas egna ord och bredare variation i datainsamlingen jämfört med 
enkäter. Att utse deltagare till studien genom bekvämlighetsurval valdes då det 
ansågs vara bäst passande utifrån kraven i inklusionkriterierna. Det passade även då 
lättillgängliga personer behövde väljas ut för att kunna planera in intervjuerna och på 
så sätt kunna hålla tidsramen för arbetet. En nackdel med bekvämlighetsurval är att 
variationen i resultatet kan bli smalt (Kristensson, 2016). Antalet sjuksköterskor i 
studien förväntades vara 6–8 stycken. Då 6 sjuksköterskor hade intervjuats 
bedömdes datainsamlingen vara tillräcklig. Kriterier för att delta var att 
sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst 6 månader med Senior Alert. Detta eftersom 
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sjuksköterskor utan kunskap om Senior Alert inte ansågs kunna ge relevant 
information för att besvara syftet. Deltagarna i studien hade varierad erfarenhet med 
Senior Alert vilket ökar urvalets trovärdighet samt studiens överförbarhet 
(Henricsson, 2017). Handledarna till studiens författare exkluderades av etiska skäl, 
då handledare och studenter har en beroendeställning till varandra (Kjellström, 
2017). Nackdel med att exkludera handledarna var att de kan ha besuttit stor 
kunskap inom området som kunde berikat resulatet i studien. Intervjuerna var 
planerade att utföras under vecka 2 och 3 på den verksamhetsförlagda utbildningens 
7 veckors period. Författarna upplevde det till en början svårt att få deltagare att 
ställa upp i studien, vilket gjorde att det drog ut 1 vecka på tiden innan 
datainsamlingen kom igång. Inför varje intervju informerades deltagarna via ett 
informationsbrev om hur studien skulle gå till samt deras rätt att avsluta sin 
medverkan i intervjun och studien närhelst de vill (CODEX, 2019). Författarna 
använde sig av bekvämlighetsurval och frågade potentiella deltagare om de ville vara 
med i studien. Författarna bedömde att det var värdefullt för datainsamlingen att 
utföra intervjuerna tillsammans. Den ena ställde frågorna och spelade in intervjun på 
sin mobiltelefon och den andra författaren satt med som medhörare och kunde fånga 
upp värdefull information. Efter varje intervju transkriberades materialet enskilt av 
intervjuaren för att spara tid i detta moment. Enligt CODEX (2019) ska insamlad 
data behandlas konfidentiellt och deltagandet i studien ska vara frivilligt, vilket 
författarna noggrant följt genom studiens gång. Då det inspelade materialet fördes 
över på ett USB-minne i anslutning till transkriberingen känner sig författarna nöjda 
med hanteringen av detta moment. Eftersom studiedeltagarna i studien benämnes 
sjuksköterska 1-6 så har anonymiteten i studien följts enligt riktlinjer.  

Under sammanställningen av respektive intervju framkom det att deltagarna i 
studien var nöjda med frågorna samt att sjuksköterskorna upplevde att det gick bra 
att bli intervjuade. Det kan vara så att att viktig information kom fram mellan 
raderna då följdfrågor ställdes emellanåt för att få en vidare utveckling av svar. Detta 
bidrog till att den insamlade materialet om sjuksköterskornas erfarenheter att arbeta 
med kvalitetsregistret Senior Alert uppfylldes och syftet besvarades. En viktig fråga i 
intervjuerna var ”Hur känner du för att arbetet med Senior Alert? här kom den 
samlade upplevelsen fram hos deltagarna och de fick möjlighet att sammanfatta sina 
känslor kring Senior Alert. En annan fråga som upplevdes viktig för studiens resultat 
var: ”Finns det något mer som du vill tillägga eller fråga oss?”, här kom även 
deltagarnas egna erfarenheter fram på ett summerat vis och de fick möjlighet att 
tänka till och lägga till sådant som inte frågats innan.  

För att bedöma studiens trovärdighet har resultatet granskats utifrån begreppen 
giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2014). 
Trovärdigheten i studiens resultat ökar då analysarbetets gång tydligt beskrivits. 
Författarna har enskilt lyssnat på det egna inspelade materialet och läst de 
transkriberade intervjuerna. Därefter har meningsbärande enheter markerats, 
jämförts och bearbetats först enskilt, sedan tillsammans. Resultatet uppvisar 
representativa citat som transkriberats (Graneheim & Lundman, 2004).  

Då kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer kan resultatets 
giltighet påverkats då det enbart var kvinnor som deltog (Graneheim & Lundman, 
2004). För att stärka studiens giltighet innefattas en noggrann beskrivning av urvalet 
och analysens tillvägagångssätt samt citat från studiedeltagarna. En styrka i 
datainsamlingen är att sjuksköterskorna hade varierad erfarenhet av Senior Alert. En 
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svaghet i datainsamlingen är att sjuksköterskorna inte kontinuerligt arbetade med 
Senior Alert. Genom att påvisa när och hur materialet samlades in stärks studiens 
giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatets tillförlitlighet stärks genom att studiens författare tillsammans bearbetat, 
läst och samarbetat med intervjuerna i analysfasen. Exempel på analysen 
åskådliggörs vilket stärker tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Det 
skrivna materialet har fortlöpande skickats till studiens handledare som i sin tur 
granskat hittills insamlade data och gett återkoppling (Graneheim & Lundman, 
2004). Handledaren hade kunskap inom kvalitativ metod och djupintervjuer vilket 
även bidragit till att stärka validiteten (Henricsson, 2017).  

Överförbarhet syftar till i vilken utsträckning resultat av studien kan överföras till 
andra grupper i samhället eller situationer. Överförbarheten i studien belyses genom 
att likartade studier kan appliceras på avdelningar av samma karaktär. Ett ett större 
urval sjuksköterskor från mer än en avdelning skulle kunna ge en högre 
överförbarhet. Då urvalet och urvalsprocessen av informanterna beskrivits kan 
överförbarheten styrkas (Graneheim & Lundman, 2004). Att författarna skrivit ut 
citat från alla intervjuer ses också som en styrka.   

 

Resultatdiskussion  

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor på avdelningen anser att Senior Alert 
är ett bra hjälpmedel för att identifiera eventuella risker och att utforma den 
förebyggande vården. Det framkommer även att administrativa arbetet upplevs ta stor 
tid från patienterna.  
 
Kvalitetsregister och vårdbehov 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna är positiva till arbetet med Senior Alert 
och att de anser att det kan ligga till grund till att ge god och säker vård, vilket även 
deltagare i studien av Nordin, Andersson Gäre & Andersson, (2018) framförde. Det 
framkommer att utvärderingen av åtgärder är svår då patienter ofta har korta 
vårdtider på avdelningen. Detta visas genom tillkännagivande av negativa tankar 
såsom att det kändes som ogjort arbete då de inte fick veta om de valt rätt åtgärder 
till sina patienter. Det är bevisat att en av de vanligaste orsakerna till vårdrelaterade 
skador är när det brister i kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och/eller 
vårdinstanser (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En betydande arbetsuppgift i 
sjuksköterskors profession är att följa upp det patientnära arbetet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) vilket kan leda till ökad kvalitet och säkerhet och just 
säkerhet är en av sjuksköterskors nyckelroller (Cronenwett et al., 2007). Då 
sjuksköterskorna har ansvar för patienterna under vårdtiden på avdelningen får de 
fokusera att ge bästa möjliga vård under vårdtiden. Senior Alert beskrivs som en 
väckarklocka vilket uppmärksammar sjuksköterskorna om patienternas eventuella 
risker. Detta framkom även i studien av Rosengren et al. (2012) där deltagande 
sjuksköterskor beskrev Senior Alert som en ögonöppnare, vilket kunde ge patienter 
en godare vård. När risker och avvikelser analyseras kan omvårdnaden utformas för 
att minska risken för att vårdrelaterade skador sker. Vilket ses som positivt för såväl 
patienter och samhället (Socialstyrelsen, 2018). Det preventiva arbetet som utförs 
inom sjukvården kan bidra till minskad vårdkostnad. Ekonomiska fördelar med 
Senior Alert resulteras i studien av Nordin, Andersson Gäre & Andersson, (2018). Det 
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framkommer även att Senior Alert, om det används fullt ut kan bidra till en bättre 
vård och minska risken för vårdrelaterad skada. Eftersom registret är en nationell och 
gemensam databas kan olika delar i vårdkedjan ta del av riskbedömningsarbetet 
(Qulturum, 2019b). Att använda sig av riskbedömningsinstrumenten upplevs av 
sjuksköterskorna i studien vara det bästa med Senior Alert. Vid bedömning av 
trycksår upplever sjuksköterskorna, liksom (Edvinsson et al., 2015) Nortonskalan 
som välfungerande då den ger en bra överblick och hjälp för att kunna sätta in 
passande åtgärder i det förebyggande arbetet av trycksår. I en studie av Bååth, Hall-
Lord, Idvall, Wiberg-Hedman, & Wilde-Larsson, (2008) framkom att 
Nortonbedömningen är lätt att använda och tillförlitlig för både sjuksköterskor och 
undersköterskor. Om Senior Alert ger höga poäng i riskbedömningen av trycksår 
sätts direkta åtgärder såsom vändschema och tryckavlastande madrass in, vilket 
Lannering et al. (2016) förespråkar. Sjuksköterskorna uppger att det finns många 
olika faktorer kring fall som de kan fokusera på, exempelvis om patienten har smärta 
någonstans som gör att patienten har svårt att gå eller stå ordentligt. Det är viktigt att 
undersöka gång och balanssvårigheter hos personer som fallit eller har risk för fall 
(Gyllensvärd, 2009). Gångförmåga är en del av DFRI bedömningen (Qulturum, 
2019b). Dagligen avlider äldre personer i Sverige av sviter efter fallolyckor. Att 
sjuksköterskorna ser att arbetet med DFRI förhindrar fall ses mycket positivt av 
författarna då varje förhindrat fall är en vinst på individ, sjukvård och samhällsnivå. 
Enligt Åberg, Lundin-Olsson, & Rosendahl, (2009) anses multiprofessionella 
fallförhindrande åtgärder vara en viktig del i det förebyggande arbetet med 
fallolyckor. Det kräver allmänna, individualiserade insatser samt akuta åtgärder. Det 
krävs även samordnade insatser från olika yrkesgrupper för att uppnå god 
patientsäkerhet inom fallpreventivt arbete (Åberg et al., 2009). Detta kan liknas med 
sjuksköterskors arbete med Senior Alert gällande fall. Munvårdsbedömningen är 
något som enligt sjuksköterskorna lätt missas men genom arbetet med Senior Alert 
uppmärksammades munhälsan. ROAG anses vara ett bra screeningverktyg som berör 
viktiga delar av munhälsan hos patienterna på avdelningen. I studien av Andersson, 
Westergren, Karlsson, Rahm-Hallberg, & Renvert, (2002) belyses fördelar med 
munvårdsbedömning enligt ROAG och de insatser som kan utföras i syfte att 
förbättra munhälsan när en patient blir inlagd på en geriatrisk avdelning. I resultatet 
framkom att arbetet med Senior Alert är tidskrävande då dokumentationen görs i 
Senior Alerts eget register och i sjukhusets dokumentationssystem Cosmic. 
Undersköterskorna som utför de flesta registreringarna påtalar till sjuksköterskorna 
hur tidskrävande det är. Sjuksköterskorna framför även att de inte tycker att de i 
akutsjukvården ska registrera in i Senior Alert, eftersom det tar för mycket tid från 
den patientnära vården. I studien av Lannering et al. (2016) uppgav även deras 
studiedeltagare att det var tidskrävande att dokumentera i olika system och att 
sjuksköterskorna redan lade stor del av arbetstiden vid datorn och därmed missade 
värdefull tid med patienterna. Sjuksköterskorna i denna studie vill inte lägga mer tid 
på dokumentation än vad de enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är ålagda utan 
de vill ägna tid till patienterna. Sjuksköterskorna ser ett behov om att lämna över 
registreringsarbetet till exempelvis en sekreterare vilket delas med studiedeltagarna i 
(Lannering et al., 2016) där även de ansåg att de skulle behöva avlastning i 
registerarbetet. Sjuksköterskorna har det övergripande ansvaret över patienternas 
omvårdnad och tillhörande dokumentation (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
När undersköterskorna arbetar med Senior Alert leder det till att sjuksköterskorna 
träder in och svarar på larm och hjälper patienterna i större omfattning än vad de 
vanligtvis gör. Detta leder till att sjuksköterskornas arbetsbelastning blir hög. När 
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sjuksköterkors arbetsbelastning ökar kan patientsäkerheten äventyras vilket påtalas 
av Shihundla, Lebese & Maputle, (2016).  
 
Bättre vård för äldre personer  
Sjuksköterskorna i studien är eniga om att identifieringen av riskområden är 
omfattande och att Senior Alerts formulär hjälper till att få fram områden där 
adekvata åtgärder behöver sättas in. Det framkommer i resultatet att 
sjuksköterskorna anser att de inte ska sköta utvärdering i det preventiva arbetet. Det 
kan tolkas som att sjuksköterskorna förbestämt att de inte bör göra det. Detta 
eftersom sjuksköterskorna kontinuerligt utvärerar det preventiva arbetet, men de 
kanske inte alltid reflekterar över att de faktiskt gör det. Sjuksköterskorna utvärderar 
exempelvis genom att påtala om en patient med fallrisk har fallit eller inte, vilket sker 
dagligen vid rond och vid olika skiftbyten. De utvärderar även vid utskrivning av 
patienter då de skriver i epikriser vilka riskbedömningar som utförts, vilka åtgärder 
som blivit insatta samt om exempelvis fall skett under vårdtiden. Sjuksköterskorna i 
studien utvärderar alltså hela tiden, vilket är en av viktig roll i arbetet som 
sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
 
Det framkommer att riskbedömning samt val av åtgärder borde utföras av 
sjuksköterskor, då de besitter en djupare och mer omfattande kunskap och har 
ansvar över patienternas omvårdnad. Det framkommer även att det kan bli olika 
poäng i Senior Alert bedömningen beroende på vem som utför den. Det är vanligt att 
olika personer uppfattar saker olika och det leder då till att resultatet av 
bedömningen kan bli olika och ge skiftande poäng. Detta fenomen om att 
bedömningar blir olika beroende på vilken yrkesroll som utför bedömningen påtalas 
även i studien av Lannering et al. (2016). För att kunna ge patienter säker vård är det 
mycket viktigt att alla sjuksköterskor arbetar på ett patientsäkert sätt och mot samma 
mål för att patienten ska kunna vara trygg och få bästa omvårdnad (Cronenwett et al., 
2007). En studie av Tunedal et al. (2001) visar att sjuksköterskor som grundligt utför 
individuella vårdplaneringar får större möjlighet att se patienters behov. Att arbeta 
med bedömningsinstrument ger vårdpersonal möjlighet att arbeta preventivt. 
Sjuksköterskorna är eniga om att Senior Alert kan bidra till en ökad vårdprevention 
för äldre patienter och deras känslor är positiva kring detta. Sjuksköterskorna tyckte 
också att Senior Alert bidrog med kunskap om patienten, vilket sjuksköterskorna fick 
när riskbedömningen gjordes. Deras erfarenhet var då att de äldre patienterna fick en 
bättre och mer personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskorna tyckte även att de blev 
uppmärksammade på problem och risker kring patienterna. Detta i sin tur kan ses 
som att Senior Alert leder till en ökad patientsäkerhet. Sjuksköterskor bör ständigt 
arbeta för en säker vård (Cronenwett et al., 2007) och detta går hand i hand med 
patientsäkerhetsarbetet. Det kan övergripande ses att sjuksköterskorna tycker att 
Senior Alert är ett bra redskap som bidrar till att kunna arbeta förebyggande samt att 
adekvata åtgärder kan sättas in i tidigt skede. Det leder till att upplevelsen av en 
säkrare vård med minskat lidande för äldre patienter, samt till en bättre 
säkerhetskultur. I studien av Groves, Meisenbach, & Scott-Cawiezell, (2011) betonas 
vikten av att ha en god säkerhetskultur och kommunikation mellan 
sjukvårdspersonal på en arbetsplats. Sjuksköterskors arbete med Senior Alert kan 
främja ett förebyggande arbete, en god kommunikation samt en god säkerhetskultur 
kring patienterna på den aktuella arbetsplatsen, regionalt och även nationellt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014).  
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Slutsatser 
Sjuksköterskorna i den här studien ansåg att Senior Alert var ett bra arbetsredskap i 
det förebyggande arbetet. Det fanns kunskapsbrister och/eller bristande strategi i hur 
Senior Alert skulle användas på bästa sätt. Detta skulle kunna förändras om det lades 
resurser på att utbilda vårdpersonal. Ett exempel är att utbilda ett antal 
sjuksköterskor och utnämna dessa som ansvariga gällande Senior Alert och fungera 
som stöd i arbetet för resterande personal. Även sjuksköterskeutbildningar skulle 
kunna introducera kvalitetsregister exempelvis Senior Alert till sina studenter vilket 
förbereder dem att använda dessa i arbetslivet. Sjuksköterskorna i studien såg 
positivt på själva riskbedömningen och tyckte att riskbedömningsformulären var bra 
utformade. Det som upplevdes negativt var att registreringen i kvalitetsregistret tog 
tid från den patientnära kontakten. Detta har även framkommit i en annan studie och 
det kan ses som att arbetet med Senior Alert behöver en bättre struktur för att kunna 
utnyttja registret på bästa sätt. Sjuksköterskorna var eniga om att vården av äldre 
patienter kunde förbättras eftersom identifiering av risker utfördes i tidigt skede och 
relevanta åtgärder kunde sättas in. Då denna studie grundas på endast 6 
sjuksköterkor kan vidare studier genomföras för att vidare undersöka vad 
sjuksköterskor tycker om arbetet med Senior Alerts riskbedömning. Studier skulle 
kunna genomföras på sjukhus, särskilt boende och andra instanser där personer över 
65 år vårdas. Intervjustudier kan genomföras med fördel då deltagarnas subjektiva 
upplevelse framkommer inom ämnet. För att få ett stort forskningsmaterial skulle 
enkätstudier kunna genomföras, då på både regional och nationell nivå. 

Kliniska implikationer 

Det framkomna resultatet kan komma till nytta vid ett eventuellt förbättringsarbete 
inom den verksamhet där studien genomfördes. Resultatet påvisar hur 
sjuksköterskors arbetsinnehåll påverkar och hjälper till att utforma arbetet på en 
geriatrisk vårdavdelning. Det kan användas för att öka förståelsen för sjuksköterskors 
arbete med dokumentation och registrering i kvalitetsregister inom geriatrisk 
akutsjukvård. Studien förväntas även öppna upp för diskussion mellan 
sjuksköterskor, chefer och andra yrkeskategorier. Diskussion kan öppna upp för en 
bättre förståelse för arbetet med Senior Alert och möjliggöra ändringar i hur arbetet 
ska utformas bästa sätt för patienter och personal.  

Omnämnanden  

Vi vill rikta ett stort tack till de sjuksköterskor som har tagit sig tid att medverka i 
denna studie, utan er hade studien inte kunnat genomföras. Tack till det 
medverkande sjukhuset för att vi har fått möjligheten att utföra intervjuer med 
personalen under arbetstid.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Informationsbrev verksamhetschef 

 
Bakgrund 

Sveriges befolkning blir allt äldre och antalet personer över 65 år ökar. Det är väl känt 
att äldre personer kan vara sköra och multisjuka och en del i sjuksköterskans arbete 
är att förebygga ohälsa och främja hälsa. Till hjälp finns olika kvalitetsregister varav 
Senior Alert är riktat till den äldre befolkningen. Att vårda patienter över 65 år 
innebär att ha ett strukturerat arbetssätt där riskfaktorer tidigt identifieras och en 
tydlig helhetsbedömning lyfts fram. På så vis kan onödiga komplikationer vid 
inneliggande på vårdavdelning förhindras för dessa patienter. Detta kräver ett 
multiprofessionellt arbete där alla olika professioner bör arbeta mot samma mål. 

Syfte 

Syftet är att genom en kvalitativ intervjustudie, belysa sjuksköterskors erfarenheter i 
sitt arbete med kvalitetsregistret Senior Alert på en geriatrisk akutvårdsavdelning. 

Tillfrågan av deltagande 

Vi kommer utföra en av kliniken önskad kvalitativ undersökning genom att intervjua 
6–8 sjuksköterskor under vår kommande VFU placering. Intervjuerna kommer 
genomföras på avdelning X och förväntas ta 10–30 minuter. 

Hantering av data 

Intervjumaterialet kommer att bearbetas och användas till en examinationsuppgift i 
kursen Omvårdnad examensarbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Materialet kan 
komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Deltagarna kommer inte att kunna 
identifieras. 

Vi startar vår VFU som sjuksköterskestudenter, termin 6 hos er under vecka 35 och 
ser gärna att vi de första dagarna kan planera in kommande intervjuer så det passar 
för verksamheten. 

Studenter: 
Josefine Skoglund  
Sara Johansson 
 

Handledare: 
 
Dan Malm 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till deltagande sjuksköterskor 

 

Till sjuksköterskor på avdelning x.  
 

Bakgrund och syfte  
 
Det är väl känt att äldre personer kan vara multisjuka och sköra. En 
del i sjuksköterskans arbete är registrering i kvalitetsregister och därigenom identifie
ra risker och ge korrekta förebyggande åtgärder. 
Vi vill genom vår studie belysa hur sjuksköterskor upplever arbetet med Senior Alert.  
 

Deltagande  
 
Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gå
ng om så önskas, du behöver inte medge skäl till eventuellt avhopp. 
Vi beräknar att intervjun kommer ta 10–30 minuter.  
 

Hantering av data  
 
Det insamlade materialet kommer att hanteras med sekretess och kommer vara helt a
videntifierat. Intervjun kommer att ske enligt överenskommelse samt spelas in för att
 vi ska kunna skriva ner intervjun.  
  

Studenter: 
 
Josefine Skoglund  
Sara Johansson 
 

Handledare: 
 
Dan Malm 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 
Intervjufrågor  
 
Intervju nr: _________ Tidsåtgång: _____min.  
  
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  
Hur länge har du arbetat på avdelningen?  
Hur länge har du arbetat med Senior Alert?  
  
Kan du berätta hur du tycker Senior Alert fungerar i vårdarbetet vad det gäller:  
-fall  
-trycksår  
-munhälsa  
-undernäring  
-blåsdysfunktion  
  
Hur känner du för arbetet med Senior Alert?  
 
Hur upplever du att de olika bedömningsinstrumenten påverkar utformningen av 
vården?  
 
Anser du att Senior Alert kan bidra till en bättre vård för de äldre? Varför/varför 
inte?  
  
Har du något du vill tillägga eller fråga oss?  
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Bilaga 4 – Etisk egengranskning 

 

 

 


