
 

 

Nationellt kvalitetsregister 
 

 

För bättre hälsa och livskvalitet 
 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg 
för att arbeta förebyggande med äldre personer som riskerar 
att falla, få trycksår, minska ofrivilligt i vikt, utveckla ohälsa i 
munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.  

 
Det är fem områden som hänger ihop och berör både 
omsorg och hälso- och sjukvård. 

Senior alert lyfter fram den äldres perspektiv och teamets roll. 

Varje person som kommer i kontakt med vård och omsorg ges 
möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och 
uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör skillnad. 
Det övergripande målet är Livskvalitet hela livet. 

Trygghet för den äldre 

”Vi vet om jag har några risker för 
trycksår, undernäring, fall, ohälsa 
i munnen eller blåsdysfunktion.” 

”Vi gör förebyggande åtgärder 
för att jag ska må bra.” 

”Vi följer upp åtgärderna och vi 
vet att de gör skillnad.” 

”Ni lyssnar på mina behov och 
tillsammans ser vi över vad jag 
behöver.” 

”Jag känner att det gör skillnad.” 

 
 

Senior alert ett stöd för din arbetsplats i det förebyggande arbetet 
 

 

 

Identifiera risker för fall, trycksår, 

undernäring, ohälsa i munnen och 
blåsdysfunktion hos äldre. 

Planera och genomföra 
förebyggande åtgärder. 

Följa upp åtgärder och utvärdera 
resultat. 

 

 

Vad finns det för stöd för dig och din 
arbetsplats? 

1. Senior alerts arbetsgrupp erbjuder individuell och/eller 
teambaserad coaching, support och kostnadsfria webbinarier 
och workshops.  

2. Du kan med hjälp av E-lärande göra Senior alerts 
grundutbildning och prova på att registrera i den fiktiva 
utbildningsmijön. 

 
 

1 4 Fyrfältaren 
Senior alerts fyra delar: 
1. Registrering i kvalitetsregister 

2 3 2. Preventivt arbetssätt 
3. Reflektera över resultat 
4. Förbättringsarbete 

 

 

Senior alerts support 
Telefonnummer: 010-242 12 11  
Måndag-torsdag kl.10-12 
Senioralert@rjl.se 

 

mailto:Senioralert@rjl.se


   

Trycksaker 
På Senior alerts hemsida www.senioralert.se finns trycksaker och foldrar att skriva ut både för information om kvalitetsregistret till 

senior, personal och närstående.   

 

Utbildningskoncept 
 
Senior alert erbjuder kontinuerligt kostnadsfria webbinarier, workshops och E-lärande. Det finns något för alla oavsett 
vilken profession du har, var du arbetar eller hur ditt uppdrag ser ut. Du anmäler dig enkelt på www.senioralert.se 
under fliken utbildning.  
 

 
 
Senior alerts grundutbildning: Ett E-lärande för dig som både önskar testa och öka kunskaperna om Senior alert och 
vårdprevention. Grundutbildningen ersätter hösten 2022 nuvarande webbutbildning.  
 
Nyfiken på Senior alert: För dig som är nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en 
omstart.  
 
Att registrera i Senior alert: För dig som önskar lära dig mer om att registrera i vårt kvalitetsregister samt öva på 
teamets samverkan vid riskbedömning.  
 
Att använda resultat i förbättringsarbete, steg 1: För dig som har kunskap om att registrera och nu önskar öka din 
förståelse för verksamhetens resultat.  
 
Att använda resultat i förbättringsarbete, steg 2: För dig som vill öka dina kunskaper om att använda resultaten från 
Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet. 
 
Chefsmodulen: ett E-lärande för dig som chef och ledare som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap 
om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet. 
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