Rutin Senior alert
samarbete med Älvsbyns vårdcentral
Berörda enheter
Älvsbyns vårdcentral i samarbete med Älvsbyns kommun och Älvsbyns kommuns hemtjänstgrupper och
grupper för personliga assistenter

Syfte
Att förebygga trycksår, undernäring och fall.

Genomförande
Riskbedömning utförs på omsorgstagare över 65 år. Riskbedömningen kan med fördel användas när det
bedöms som risk även för personer under 65 år men registreras inte i databas.
Hemtjänstgrupp/kontaktperson erbjuder riskbedömning, ger information om syftet med bedömningen och
registrering i registret.
Lämna ut skriftlig information. Blankett finns på

http://www.kvalitetsregister.se/web/Patient_information.aspx
För att kontrollera om riskbedömning redan gjorts förs en dialog mellan primärvård och
hemtjänstgrupp/personliga assistenter.
Använd blankett ”Riskbedömning” enligt senior alert.
Kontaktpersonen ansvarar för riskbedömningen, de nödvändiga kontakterna enligt åtgärdsplanen.
Kontaktpersonen lämnar riskbedömningen till registrator samt följer upp att bedömningen blir avslutat i
registret. Uppföljning 1ggr/år eller när behov uppstår.
Vid besöket görs riskbedömning och man tittar även på medicinlistan, har omsorgstagaren mer än10
läkemedel kontakta distriktssköterskan.
Vid behov av åtgärder följ åtgärdsförslag enligt senior alert. När det finns behov av åtgärd från vårdcentralen
kontakta distriktssköterska. Lämna distriktssköterskan en kopia av riskbedömningen så att hon/han kan utgå i
från denna vid bedömningen. Om åtgärd ligger under kommunen tas kontakt med berörd handläggare.
Lämpligt är att alltid kontakta primärvård vid risk och aktualisera ett eventuellt behov till handläggare.
Vid träff/telefonkontakt med distriktssköterskan diskuteras riskbedömningarna som är gjorda. Detta är ett
ömsesidigt ansvar mellan primärvård och hemtjänstgrupp
Spara riskbedömningen som skrivits i pappersformat i en pärm,
Riskbedömningen sparas som dokumentation

Registrering
Varje hemtjänstgrupp utser ett antal registrerare som utför själva registreringen inom gruppen.
Den som utför riskbedömningen (kontaktperson) ansvarar för registrering i senior alert, åtgärd, ny
bedömning och att ärendet registreras som avslutat.
Spara riskbedömningen i pärm som dokumentation
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Länkar
Senioralerts hemsida: www.senioralert.se
Länk till skriftlig information om kvalitetsregister
http://www.kvalitetsregister.se/web/Patient_information.aspx
Blanketter för riskbedömning http://www.ucr.uu.se/senioralert/index.php/blanketter
välj den blankett som heter: Riskbedömningsblankett grund: Norton, SFMNA och DFRI
Patientdatalagen
› www.regeringen.se
Personuppgiftslagen, fulltext
› www.riksdagen.se
Datainspektionen
›www.datainspektionen.se

2

