
Inför HALT 2022
Samarbete mellan Folkhälsomyndigheten & Senior alert & Strama



Vilka är med idag?
• Bollnäs

• Haninge

• Kalmar

• Kungsör

• Norrköping

• Ockelbo

• Ronneby

• Strängnäs

• Tjörn

• Torsås

• Habo

• Stockholm

• Laxå

• Region Västmanland

• Säter

Tomas Söderblom, Folkhälsomyndigheten
Inga Zetterqvist, Folkhälsomyndigheten
Kicki Malmsten, Senior alert
Malin Nyström, Senior alert



Frågor i chatten



Dagens erbjudande

• Intro med praktiska tips 

• Inskickade frågor

• Era chattfrågor live



• Uppdatera listan på boende på Enhetsöversikten i Senior 
alert

• Välj en dag som ni mäter på för er enhet

• Själva granskningen behöver inte vara samma dag

Förberedelser HALT och PPM trycksår



Innan mätningen

Fel datum i denna bild



Läs mer om PPM trycksår på Senior alert´s hemsida
https://www.senioralert.se/resultat/ppm-punktprevalensmatning-av-trycksar/

Punktprevalensmätningen trycksår 17 november

https://www.senioralert.se/resultat/ppm-punktprevalensmatning-av-trycksar/


Utbildningsmaterial och övningar

• Presentationen ”Hur utför jag en mätning?”

• Korta filmer

• Stöd i systemet via I-knappar, informationsrutor

www.folkhalsomyndigheten.se/halt

http://www.folkhalsomyndigheten.se/halt


Var hittar jag inloggningen till HALT mätningen 
fr.o.m. 14 november 2022



Registrera enhetsinformation



Vilka ska inkluderas i mätningen?





Nu kan mätningen starta!



Journalgranskning

• Tillgång till relevanta journaler och listor

• Snabbare och smidigare med fördjupad kunskap om den 
boende 

• Vanligast med en sjuksköterska på enheten



Klicka på respektive namn!



Ska fyllas i för ALLA personer som ingår (kallas startsida i 
presentationen)

Majoritet av vårdtagarna har 

inte en VRI eller antibiotika på 
mätdagen:

”Nej” i båda rutorna



Ska fyllas i för alla personer som ingår

Om VRI eller AB:

• Två ingångar

• Ofta använder man 1 av ingångarna

• Ibland kan man behöva använda båda 

ingångarna

• Självinstruerande

• Undvik dubbletter om möjligt

• Blåa informationstexter och i-knappar



Ingång ”Tecken och symtom på mätdagen” - Infektionsregistrering

Fyll i ALLA tecken och symtom!

Om infektionen antibiotikabehandlas:
Lägg till här! 



Ingång ”Tecken och symtom på mätdagen” – Lägga till antibiotikabehandling

Skriv in de tre första 
bokstäverna i namnet –
vallista dyker upp

Allt ifyllt?
Klarmarkera! 



Ingång ”Tecken och symtom på mätdagen”

Behandlas infektionen 
med mer än en 
antibiotika?
Lägg till ytterligare här!

Allt ifyllt?
Klarmarkera



Tillbaka till startsidan



Ingång ”Antibiotikabehandling på dagen för mätning där inga 
tecken och symton finns på mätdagen”



Om profylaktisk  - ingen 
möjlighet att lägga till en 
infektion

Leta information om den 
behandlade infektionen max 
14 dagar tillbaka i tiden



Lägga till en infektion

Fyll i ALLA tecken och symtom!



Allt ifyllt?
Klarmarkera



Tillbaka till startsidan



När alla personer är klara



Under mätningen



Avsluta och lämna in

• När alla vårdtagare är genomgångna och 
klara dyker denna upp:

• Möjlighet finns att låsa upp och ändra

• VIKTIGT! Du måste lämna in igen!



När mätningen är klar



Låsa upp, ändra och lämna in igen



HALT resultat i Senior alert





Kommunrapport- alla registrerade enheter



Läs mer på

Folkhälsomyndigheten 

www.folkhalsomyndigheten.se/halt

Senior alert

https://www.senioralert.se/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/halt
https://www.senioralert.se/


Senior alert PPM trycksår 17 november

• Alla enhetstyper och resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå

• Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten den 17 november 2022

• Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för 

att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal 

trycksår?

• Via personöversikten kan man uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår 

och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid 

försämringar.

• Fram till och med 9 december finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, 

uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella 17 november 2022



Senior alert
Kristina.malmsten@rjl.se

076-7232004

Senior alert support
senioralert@rjl.se

Tfn: 010-24 212 11
Måndag – torsdag kl. 10:00-12:00

Följ oss gärna på:

Twitter

Facebook

Senior alerts nyhetsbrev som kommer via mejl varje månad

Välkommen att kontakta oss
Folkhälsomyndigheten

halt@folkhalsomyndigheten.se

mailto:Kristina.malmsten@rjl.se
mailto:senioralert@rjl.se
https://twitter.com/senior_alert
https://www.facebook.com/senioralert/
https://gansub.com/s/hEq3kN9Pqr67CtVC9ez/
mailto:halt@folkhalsomyndigheten.se


Enhetsrapport- registrerad enhet inklusive individdata



Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket



Bekräftade infektioner



Antibiotika behandling per infektionstyp



Exempel 1: Riskfaktorer



Exempel 2: Riskfaktorer Andra sår/enhet i en kommun 



Riskfaktorer Trycksår



Vårdtyngd



Frågor och svar
Går det att delta i HALT utan att vara ansluten till Senior alert?

Nej, att delta i HALT mätningen förutsätter att enheten är ansluten till Senior alert, då mätmodulen för 
HALT är byggd och kopplad till tekniken i Senior alert.

Om nya enheter ska läggas in i HALT-modulen, hur går man tillväga?

Kontakta din regionkoordinator för Senior alert alternativt kontakta Senior alert direkt.

Kan korttidsenheter vara med i HALT?

 Ja, de kan vara med. Personer som är på en korttidsvårdsplats, oavsett enhetstyp, kan vara med.

Vem gör mätningen i HALT, MAS eller ansvarig sjuksköterska?

Ni väljer själva vem eller vilka som ska göra mätningen. I och med att det är en journalgranskningsstudie så 
brukar det vara ansvarig sjuksköterska på enheten som gör mätningen då man känner personerna på 
enheten bäst vilket gör att det går snabbare och smidigare.



FAQ

Finns det delar i mätningen man alltid behöver fylla i?

 Ja, riskfaktorer och vårdtyngd måste fyllas i för alla boende. 

Man behöver alltid svara på om personen har tecken och symtom på mätdagen eller om den boende 
har en antibiotikabehandling.

Säger systemet ifrån om något saknas eller är fel ifyllt?

 Ja, systemet säger ifrån med markering på saknad information (rött fält) som måste fyllas i innan du 
kan klarmarkera. 

Systemet varnar även för t.ex. dubbletter

Är det en europeisk mätning 2022? 

Nej, det innebär att frågor om strukturella indikatorer och mikrobiologi inte ingår i år. (Bilaga 5 och 6 i 
Metodbeskrivningen)



Inskickade frågor

Kan fråga 1-14 i ”Protokoll för manuell registrering” fyllas i innan mätdagen och fråga 15+16 (+ 
vårdtagarenkät) på mätdagen?

• Delvis  - Inkluderingen av vårdtagare görs på mätdagen

• Bara mäta på personer som är med i mätningen

• Inte för tidigt – finns alla riskfaktorer kvar?

OBS! Använder ni pappersformulär - förstör dem så snart ni matat in uppgifterna

Ska alla patienter/vårdtagare på enhet inkluderas eller endast de som finns registrerade i Senior 
Alert?

• Har personen avböjt deltagande i Senior alert ska de inte inkluderas i HALT


