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Senior alert frukost – Att skapa vi känsla  

Med hjälp av representanter från Senior alert hade vi den 14 oktober en digital Kick-
Off i omtagsarbetet med Senior alert tillsammans med Sollefteå Kommuns 
medarbetare på särskilt boende. Vi samlade sjuksköterskor, enhetschefer och 
nytillskapade Senior alert ombud från omvårdnadspersonalen för ett krafttag mot ett 
förebyggande arbetssätt. Vi behövde göra att omtag då arbetet fallit i glömska av 
olika anledningar.   

För att kunna säkerställa att våra medarbetare närmast vårdtagaren kom i gång med 
arbetet och inte fastnade i frågor och oklarheter myntade vi begreppet Senior alert 
frukost och via digital teknik bjöds samtliga medarbetar in igen för att ”hålla i och 
hålla ut” i detta viktiga arbete. Frukostarna planerades in varje vecka initialt, för att 
sedan glesas ut. Nu när vi närmat oss jul har vi tagit ett uppehåll för att sedan i 
januari återuppta dem igen.   

Den 27 oktober hade vi vår första Senior alert frukost, på effektiva 30 minuter, det 
gav oss i styrgruppen möjlighet att följa upp arbetet som gjorts, som på de olika 
enheterna kommit olika långt. Frågor som kom upp löste vi under mötets gång eller 
så tog vi med oss dem för att förhoppningsvis kunna svara på vid nästa frukost. Stor 
hjälp hade vi också av Senior alerts hemsida och support-tjänst, med snabba svar på 
mail och FAQ (vanliga frågor). Medarbetarna delade med sig av flera goda exempel, 
tankar och idéer för fortsatt utveckling av arbetet med Senior alert. Det skapades en 
vi känsla.   

Inför detta omtagsarbete så dammade vi av rutinen för arbetet i Senior alert med 
bland annat tydlig ansvarsfördelning, vi tillskapade ombud bland 
omvårdnadspersonalen, en broschyr till våra äldre skapades och vi samlade våra 
styrdokument i detta i våra kvalitetsledningssystem.   

Vi är på väg mot vårt mål – alla boenden ska ha en 100 % registrering innan mars 
2023 – mot ett gott åldrande med meningsfullhet och ett aktivt socialt liv.   

 

 


