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Angående det nationella kvalitetsregistret Senior alert 

 

Det har kommit till vår kännedom att det nationella kvalitetsregistret Senior alert 

drabbats mycket hårt när man drar ned på tidigare satsningar på kvalitetsregister. 

Senior alert är ett kvalitetsregister som används i stor utsträckning inom kommunala 

verksamheter. I det nationella arbete som pågår ses framtidens kvalitetsregister som 

en integrerad del av kunskapsstyrningen och kommer att finansieras av 

landstingen/regionerna, samt staten. Kommunerna hamnar utanför, både som 

användare av register och som finansiärer av register. Som företrädare för sju olika 

professions- och fackförbund, vars yrkesverksamma medlemmar utgör en stor del av 

medarbetarna inom äldres hälso- och sjukvård och omsorg, anser vi att detta är 

olyckligt.  

 

Ett bantat Senior alert innebär minskade möjligheter till att kontinuerligt förbättra 

förebyggande vård- och omsorgsinsatser för äldre personer som våra medlemmar gör 

varje dag. Det innebär också att den pågående utvecklingen mot personcentrerad, 

kunskapsbaserad och säker vård motverkas. Vi anser att man borde öka det 

systematiska arbetet med preventiva insatser för att få samhällets personella och 

finansiella resurser att räcka till i framtiden.  

 

Senior alert är ett unikt nationellt kvalitetsregister för att det sätter den äldres 

perspektiv och det multiprofessionella teamets roll i fokus, och för att det inte är 

diagnosrelaterat. Senior Alert fokuserar på de hälsorisker som finns hos äldre, det vill 

säga fall, trycksår, undernäring, munhälsa, blåsdysfunktion och problem i dagliga 

aktiviteter. Om kunskapsbaserade preventiva insatser ges i tid inom dessa områden, 

kan risken för sjukdom och behovet av hälso- och sjukvård och omsorg minskas. 

Samhället har inte råd att avstå från systematiskt förebyggande vård och omsorg när t 

ex cirka 45 000 äldre personer vårdas på sjukhus efter fall årligen. Samhällets totala 

kostnader för fallolyckor är 22 miljarder årligen (12,6 miljarder i direkta kostnader) 

(MSB, 2015 &,2010). Många personer som råkar ut för en fallolycka blir tvungna att 

flytta till särskilt boende. För den enskilda kommunen är merkostnaden per år och 

invånare som flyttar från ordinärt till särskilt minst 600 000 kronor.  

 

Våra medlemmar grundar sina insatser på den äldre personens hela situation. 

Diagnosen är primärt inte det viktigaste när team och arbetslag möter en äldre person 

som ramlar ofta, äter dåligt och som blir allt mer passiv. Senior alert är i detta 
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sammanhang ett verktyg för att stödja förebyggande insatser inom alla de vård- och 

omsorgsverksamheter som äldre kommer i kontakt med. Registret är också ett konkret 

verktyg för förbättringsarbete, då registreringen av åtgärder och uppföljning går att 

följa på individ-, verksamhets- och aggregerad nivå. Man kan därmed systematiskt 

utvärdera om insatserna gjort nytta eller ej. Registret används även till forskning 

(Nordin, 2017) 

 

Kommunal hälso- och sjukvård och omsorg för äldre ingår alltså inte i det pågående 

arbetet med de nationella kunskapsstöds- och uppföljningssystem som byggs upp 

inom exempelvis primärvård. Det systemet utgår ifrån och följer den landstingsdrivna 

hälso- och sjukvårdens logik baserad på diagnoser. Gruppen äldre har ofta en 

kombination av diagnoser (multisjuklighet) utöver de begränsningar av funktioner 

och förmågor som åldrandet i sig själv medför. Detta innebär att hälso- och sjukvård 

och omsorg för äldre har sin egen logik. Senior alert är det enda nationella 

kvalitetsregister som möter vitala delar av denna. För Sveriges äldre och våra 

medlemmar, är det av stor vikt att Senior alert kan behålla nuvarande funktioner och 

kunskapsstöd samt ges möjlighet till utveckling för framtidens behov.  

 

Behovet av en hållbar väl fungerande hälso- och sjukvård och omsorg för äldre 

betonas ofta av regeringen som även initierat flera utredningar som att berör den äldre 

befolkningen. Detta tycker vi är positivt. Att minska anslaget för ett kvalitetsregister 

som understödjer kunskapsbaserade preventiva insatser riktade mot sköra äldre anser 

vi är kortsiktigt och vi har svårt att förstå argumenten för detta. Vi menar att Senior 

alert, som används i 281 kommuner, omfattar ett mycket viktigt område i dagens vård 

och omsorg och borde ha samma finansiering som exempelvis hjärtregistren eller 

diabetesregistret.  

 

Med denna skrivelse vill vi betona vikten av att regeringen tillser att kvalitetsregistret 

Senior alert får en anslagsnivå i paritet med dess innehåll och användning. På så sätt 

kan registret fortsätta att verka och utvecklas. Att fortsätta vara stöd i arbetet med att 

erbjuda kvalitetssäkrade insatser för äldre personer som våra medlemmar utför varje 

dag.  

 

Vi medverkar gärna i en framtida dialog kring registret 

 

Susanne Ask, ordförande  

Dietisternas Riksförbund 

Tobias Baudin, ordförande  

Kommunal 

Hans Göransson, ordförande  

Sveriges Tandläkarförbund 

Ida Kåhlin, ordförande  

Sveriges Arbetsterapeuter 

Yvonne Nyblom, ordförande 

Sveriges Tandhygienistförening 

Sineva Ribero, ordförande 

Vårdförbundet 

Cecilia Winberg, tf ordförande 

Fysioterapeuterna 

 

 

 


