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Sammanfattning 

Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor och distriktssköterskor reflekterade 

över att arbeta med Senior Alert i hemsjukvården. Studien genomfördes med en 

beskrivande design med kvalitativ ansats. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer där åtta stycken sjuksköterskor/distriktssköterskor 

intervjuades i kommunal hemsjukvård. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Studiens resultat visade bristande förutsättningar utifrån olika hinder i 

sjuksköterskans/ distriktssköterskans arbete med Senior Alert i hemsjukvården. Faktorer 

som att ha för många patienter inskrivna i hemsjukvården i förhållande till 

personalresurser. På grund av för många patienter så upplevdes tiden inte räcka till, som 

gjorde att prioriteringar i deras arbete medförde att de inte upplevde hinna med Senior 

Alert i den utsträckningen de ville för att de skulle känna att de hade gjort ett bra arbete. 

Samtidigt beskrevs Senior Alert vara ett användbart verktyg där deltagarna såg att risker 

hos patienten upptäcktes och att åtgärder kunde sättas in, men det föresattes att 

tillräckligt med tid, personalresurser och teamarbete fungerade. Som arbetsförhållandet 

ser ut nu inom hemsjukvården upplevde deltagarna att arbetet med Senior Alert var 

svårt att utföra som det var tänkt enligt riktlinjer. Senior Alert är ett stöd i processen för 

förebyggande omvårdnadsåtgärder för den äldre där risker upptäcks. Men då måste rätt 

förutsättningar ges så att personalen kan utföra det nationella kvalitetsregistret Senior 

Alert som de är ålagda att göra enligt direktiv.  

 

Nyckelord: hemsjukvård, sjuksköterska, distriktssköterska, kvalitetsförbättring, Senior 

Alert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

 The aim of the study was to describe the reflections by registered nurses and district 

nurses of working with Senior Alert in home nursing. The study was conducted with a 

descriptive design and by a qualitative approach. The data collection was carried out as 

semi structured interviews with eight registered nurses/district nurses in municipal 

home nursing. The material was analysed with qualitative content analysis. The study 

demonstrated insufficient prerequisites based on various obstacles in the work by the 

registered nurse/district nurse with Senior Alert in home nursing. Such an obstacle is to 

have too many patients registered in home nursing in relation to available staff 

resources. Because of too many patients, available time was experienced as limited. 

Priorities in work caused an experience of not keeping up work in Senior Alert to such 

an extent that they could feel they did a good work. At the same time, Senior Alert was 

described as a useful tool where participants reported that risks for patients were 

identified and actions could be initiated. However, then it was assumed that there were a 

sufficient amount of time and staff resources as well as operating team work. As 

working conditions are now in home nursing, the participants felt that the work with 

Senior Alert is difficult to carry out according to guidelines. Senior Alert is a supporting 

tool in the process of preventive caring activities for elderly to identify risks. However, 

the right prerequisites must be given to staff so they can carry out the work with Senior 

Alert according to given instructions.  

 

Key words: home nursing, registered nurse, district nurse, quality improvement, Senior 

Alert
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Introduktion 

Att ge omvårdnad till den äldre inom hemsjukvården innebär för sjuksköterskan/ 

distriktssköterskan att arbeta i patientens hem tillsammans med olika yrkesgrupper (1, 

2). Sjuksköterskan/distriktssköterskan ska ha en holistisk syn till patienten, där 

omvårdnaden handlar om att ha en individuell helhetssyn på människan, förebygga 

ohälsa, främja hälsa och välbefinnande för patienten utifrån en vårdplanering (3). Senior 

Alert är ett verktyg som medför att sjuksköterskan/distriktssköterskan får hjälp med att 

identifiera risker hos patienten och utifrån riskanalysen möjlighet att ge patienten en god 

omvårdnad (4, 5). 

 

Hemsjukvård 

Socialstyrelsen definition av termen hemsjukvård i lagstiftningen är ”hälso- och 

sjukvård i hemmet” beskrivs bland annat att hemsjukvård är till för personer som 

behöver långvariga insatser/vård från hälso- sjukvården i sitt hem eller motsvarande (6) 

Hemsjukvård bedrivs både av kommun och landsting, där de flesta landsting bedriver 

hemsjukvård endast på dagtid medans kommunen har hemsjukvård dygnet runt. I 

hemsjukvården jobbar läkare distriktssköterskor, sjuksköterskor arbetsterapeut, 

sjukgymnast, dietist och undersköterskor (6), och de tillsammans ska se till att patienten 

får en säker och trygg vård som utgår från patientens behov (3,7).  I författarens 

kommun bedrivs hemsjukvården för patienter i kommunal regi om patienten inte kan ta 

sig till hälsocentralen på egen hand eller med hjälp av assistans om vårdbehovet är 

längre än två veckor. Den kommunala hemsjukvården bedrivs dygnet runt (8). 

Hemsjukvården har genomgått en snabb utveckling de senaste åren. Allt fler äldre väljer 

att bo kvar hemma i sitt eget hem i kombination av att vårdplatser inom sluten vård har 

blivit färre och det har blivit färre platser på särskilda boenden (1). Detta medför att fler 

och fler behöver vård i kommunens hemsjukvård (6,9–10). I och med att allt fler äldre 

vårdas i hemmet har omvårdnaden som bedrivs i hemmet blivit mer avancerad och 

arbetsbördan i hemmet blivit tyngre vilket medför att det ställs högre krav på 

sjuksköterskan (11-12). Det ska också tilläggas att det finns skillnader i kommuners och 

landstings hemsjukvård.  
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Sjuksköterskans/distriktssköterskans roll inom kommunal hemsjukvård. 

Sjuksköterskans kunskap och vårdande insatser inom hälso- och sjukvården har stor 

betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskans yrkesroll kräver 

ansvarstagande, uppdaterad kunskap, reflektioner och utveckling (13). Sjuksköterskans 

uppgift är också att arbeta med omvårdnadsåtgärder som är handlingar som utförs för 

patientens säkerhet, tillfrisknande och välbefinnande som innefattar- prevention, 

behandling och hälsofrämjande insatser. Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt som innebär bland annat utgå från en värdegrund som vilar på en 

humanistisk människosyn och visar respekt för patientens integritet (14). 

 

Omvårdnad är grunden för distriktssköterskans kunskapsområden och utgångspunkt i 

sitt arbete (1). I hemsjukvården ska distriktssköterskan arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande (15) men som kan vara svårt att hinna med då fokus ligger mer och mer 

på sjukdomsinriktat arbete (12) eftersom allt fler vårdas i sitt hem (11). 

Distriktssköterskan ska utgå från en holistisk helhetssyn av patienten och arbeta utifrån 

att stödja det friska och ta tillvara på patentens möjligheter och resurser att arbeta 

hälsofrämjande och främja patientens välbefinnande (1). Ett viktigt inslag av 

distriktssköterskan arbete i hemsjukvården är att se till patientens individuella behov där 

vårdplaneringar görs för patienten (15). Distriktssköterskan ska ha förmågan att vara en 

teamledare där distriktssköterskan planera och samordna insatser för patienten för att ge 

en så god omvårdnad som möjligt (3,7) Eftersom distriktssköterskan jobbar i patientens 

hem ska hon ha förmåga att visa respekt och ta hänsyn till patientens integritet, 

samtidigt som hon ska utföra sitt uppdrag (2,16). Distriktssköterskans ska också 

medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitetsutvecklingen i sin verksamhet 

(1,17). 

 

Senior Alert - Ett nationellt kvalitetsregister 

Senior Alert är ett webb baserat nationellt kvalitetsregister som används för äldre 

personer över 65år inom hemsjukvården (4). Kvalitetsregistret är ett stöd i processen 

med ett förebyggande arbetssätt som är för den äldres omvårdnad, när det gäller att 

skapa ett systematiskt sätt att förebygga fall, trycksår, nutrition och munhälsa. Genom 

att använda sig av Senior Alert kommer den äldres perspektiv i centrum och 

patientsäkerheten kommer att förbättras avsevärt. Det medför att den äldre ska kunna 

känna sig trygg i den vård han eller hon får och att det är den bästa och säkraste vården 
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och omsorgen (4,5). Användandet av Senior Alert går till på så sätt att sjuksköterskan 

gör en riskanalys utifrån riskbedömningsinstrumenten fyra delar som är: Downton Fall 

Risk Index = fall, Modiferad Nortonscale =trycksår, Mini Nutritional Assessment 

=nutrition, Revised Oral Assessement Guides= Munhälsa. Denna bedömning görs när 

sjuksköterskan besöker patienten första gången eller vid tillfälle. Om sjuksköterskan 

upptäcker risk görs en vårdplanering och genomförande av förebyggande åtgärdsplaner 

där olika team/ resurser kan sättas in, som tillexempel sjukgymnast, dietist, 

arbetsterapeut. Allt detta som upptäcks kring patienten registreras i kvalitetsregistret 

Senior Alert. Efter en förutbestämd tid (ca 3månader) sker en utvärdering av patienten 

där en ny riskbedömning görs och hur det förebyggande åtgärdsprogrammet har haft 

effekt på patienten (4,5). 

 

Flera studier beskriver vikten av att på ett strukturellt sätt upptäcka risker hos patienten 

och då ha möjlighet att förebygga, bidrar till att patienten upprätthåller hälsa och lindrar 

lidande (18-21). Med ökad ålder ökar fallrisken för den äldre (22). Forskning visar att 

fall och frakturer kan förhindras med hjälp av fall prevention där man identifierar de 

äldre med hög risk att falla och där sätter in åtgärder som är riktade mot både 

fallutlösande mekanismer och riskfaktorer (23). För att uppnå effektiv fallprevention 

förutsättes att man har ett teamarbete med olika professioner (18,23). När individer – 

människan blir äldre blir det också vanligare med näringsproblem som undernärning, 

felnäring, dehydrering och övervikt (13). En fullvärdig kost är en förutsättning att 

upprätthålla hälsan och förebygga följdsjukdomar (20). Näringsstatus och hälsa har ett 

nära samband (24) och när det gäller näringsarbetet för den äldre är det viktigt att 

sjuksköterskorna har ett samarbete mellan vårdpersonalen och familjen (20). För att 

kunna tillgodose sig mat och näring är det en förutsättning att ha en god munhälsa 

eftersom dålig munhälsa i kombination med nedsatt immunförsvar kan leda till 

livshotande sjukdomar pga. av att bakterier från munhålan som kan dras ned i 

luftvägarna eller spridas via blodet och orsaka systematiska sjukdomar (21). Genom att 

identifiera den äldre tidigt kan trycksår förebyggas och lidande för den äldre förhindras 

(19, 24-25 ). Fall, trycksår, nutrition, och munhälsa, är områden som går hand i hand 

med varandra, undernäring kan leda till fall, som kan leda till fraktur, som kan leda till 

trycksår och som kan leda till nedsatt aptit. Ett stort ansvar ligger på sjuksköterskan att 

jobba med dessa områden, här finns ett verktyg” Senior Alert” som underlättar och 

fångar in dessa områden för den äldre (4). 
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Teoretisk anknytning 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson beskriver sin teori utifrån en behovsteori 

där hon fokuserar på de grundläggande behoven som en människa har. Henderson utgår 

från sjuksköterskans funktion och de 14 komponenterna för patientvårdande 

verksamhet. De första nio komponenterna beskriver basala behoven, som kan 

identifieras och iakttas av sjuksköterskan (26). Genom att använda sig av Senior Alert i 

hemsjukvården kan sjuksköterskan identifiera och upptäcka flera av de grundläggande 

behoven som patienten har och vida åtgärder och hjälpa patienten att upprätthålla hälsa, 

återställa hälsa eller lindra lidandet(4). Hendersons 10-14 komponenterna relaterar sig 

till individens behov av inre karaktär som är svårare att identifiera (26). Carlson et al 

(27)  beskriver att sjuksköterskor inom äldrevården utvecklar en speciell relation med 

patienten utifrån en holistisk vård som tar hand om den fysiska, mentala, emotionella 

och andliga välbefinnande (27). Med hjälp av Senior Alert skapas tid att sitta 

tillsammans med patienten och därigenom skapas en relation.   Henderson menar att 

patienten ska få hjälp eller stödjas av sjuksköterskan till att själv utföra 

omvårdnadsåtgärder då patienten saknar resurser att själv tillgodo se sina behov (26). 

Genom att använda Senior Alert kan risker förebyggas med hjälp av att sjuksköterskan 

planerar och samordnar vårdinsatser för patienten (24). Henderson beskriver att 

grundförutsättningen för sjuksköterskan att fullfölja sin uppgift i omvårdnadsåtgärder är 

att det måste finnas en relation till individen – att lära känna individen. Det är också 

viktigt med en omvårdnadsplan för att kunna utvecklas och revideras utifrån individens 

förändringar (26). Genom att sjuksköterskan jobbar i patienternas hem skapas en 

relation som gör det möjligt att ha kännedom om patienten och med hjälp av Senior 

Alert kan en omvårdnadsplan genomföras för att tillgodo se patientens basala behov (4).  

Enligt Henderson är sjuksköterskans funktion att utföra omvårdnadsåtgärder som 

främjar hälsa hos individen och dennes tillfrisknande. Att hjälpa eller kompensera 

individens förmåga att självständigt tillfredställa basbehoven. Sjuksköterskan bör även 

ha förmåga att skapa trygghet för individen för att främja hälsa och tillfrisknande. Att ha 

förmåga att möta patienten så att dennes integritet bevaras eller stärks. 

Sammanfattningsvis består omvårdnadsåtgärderna enligt Henderson i att 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, 

att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död, 

åtgärder individen själv inte skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller 
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kunskap. Denna arbetsuppgifts skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så 

snart som möjligt återvinna sitt oberoende”s26 (26). 

 

Problemformulering 

Hemsjukvården har genomgått en snabb utveckling och förändring de senaste åren som 

medför att allt fler äldre får vård i sina hem (11,28). Detta medför att arbetsbelastningen 

och stressen har ökat för sjuksköterskorna/distriktssköterskorna att hinna med att utför 

omvårdnadsarbeten och dokumentation inom hemsjukvården (11). Den 1 februari 2013 

togs hemsjukvården över till kommunerna från landstingen, som medför att det finns 

begränsad forskning på hur sjuksköterskor/ distriktssköterskor upplever att arbeta med 

Senior Alert i kommunal hemsjukvård. Författaren vill med denna studie undersöka hur 

sjuksköterskor/distriktssköterskor upplever att arbeta med Senior Alert . Det har en stor 

klinisk betydelse för hur Senior Alert hanteras av Sjuksköterskor/distriktssköterskor så 

att risker upptäcks och förebyggande åtgärder kan sättas in för patienten. Denna studie 

kan öka kunskapen inom området samt diskussioner om att rätt förutsättningar finns. 

Studien ger möjlighet att kunna ge förslag på vidare studier för att optimera 

användandet av Senior Alert.  

 

Syfte 

Syfte med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors/distriktssköterskors 

reflektioner i arbetet med Senior Alert i hemsjukvården. 

 

Metod 

Design 

Föreliggande studie har används sig av en beskrivande design med kvalitativ ansats 

(29). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

I föreliggande studie har författaren använd sig av ett bekvämlighetsurval för att finna 

sjuksköterskor och distriktssköterskor inom hemsjukvården som arbetade med Senior 

Alert (29). Sjuksköterskorna och distriktssköterskorna jobbade på två olika 

hemsjukvårdsdistrikt inom en kommun. Deltagarna hade en variation avseende ålder, 

antal år som sjuksköterska/ distriktssköterska och antal år inom hemsjukvården. 

Inklusionskriterier för deltagarna var att sjuksköterskorna/ distriktssköterskor hade 

jobbat minst sex månader och använde Senior Alert i sitt arbete. Författaren 



 

6 

 

exkluderade de sjuksköterskor och distriktssköterskor som jobbade natt eftersom de inte 

arbetade med Senior Alert. Undersökningsgruppen bestod av fyra sjuksköterskor och 

fyra distriktssköterskor. Deltagarnas ålder varierade mellan 37 till 63 år med en 

genomsnitts ålder på 50,6 år . Deltagarna hade varit yrkesverksamma mellan 2 och 40 år 

som sjuksköterska/distriktssköterska med en genomsnittlig yrkeserfarenhet på 16,3 år. 

År inom hemsjukvården varierade mellan 7 månader och 8 år med en genomsnittlig på 

2,3 år. Samtliga deltagare var kvinnor. Totalt tillfrågades nio 

sjuksköterskor/distriktssköterskor om deltagande i studien, varav åtta tackade ja till 

deltagande. Ingen av deltagarna avbröt sin medverkan i studien. 

 

Tabell 1. Beskrivning av studiens deltagare 

Yrkestitel Ålder Yrkesverksamma år År inom 

hemsjukvården 

Sjuksköterska 

 

53 16 1 

Sjuksköterska 

 

37 9 7månader 

Sjuksköterska  

 

45 14 2 

Sjuksköterska 

 

46 2 2 

Distriktssköterska 

 

55 13 2 

Distriktssköterska 

 

44 15 8 

Distriktssköterska 

 

63 40 1 

Distriktssköterska 

 

62 22 2 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket täckte in 

studiens syfte (30). Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide med ett utarbetat 

frågeområde för att säkerställa att samma information efterfrågades hos alla deltagarna. 

Det fanns också utrymme för avvikelse från guiden.  Intervjuguiden innehöll öppna 
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diskussionsfrågor där deltagarna fick möjligheten att diskutera fritt . Exempel på frågor 

i intervjuguiden var ”Vilka hinder kan du se eller uppleva med Senior Alert”, ”Vilka 

möjligheter kan du se eller uppleva med Senior Alert” och ”berätta om ett 

positivt/negativt fall eller upplevelse med Senior Alert. Följdfrågor har används i 

intervjuerna för att få en djupare beskrivning av reflektion och upplevelse. Det tilläts 

pauser eftersom tystad gav deltagaren tid att associera och reflektera (30).  Exempel på 

följdfrågor var ”hur upplevde du då” ”kan du ge något exempel” och ”som medför att” 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor som innehöll deltagarnas ålder, antal 

yrkesverksamma år, och om deltagarna var sjuksköterska eller distriktssköterska. För att 

testa tillförlitligheten på intervjuguiden genomfördes en provintervjuför för att se om 

frågorna svarade på studiens syfte. Efter samråd med handledaren bedömdes 

intervjuguidens relevants och inga förändringar genomfördes. Provintervjun 

inkluderades i studiens resultat efter diskussion med handledaren (29,30) Intervjuerna 

genomfördes på våren 2015.  

 

 Tillvägagångssätt   

Skriftlig information och förfrågan om tillstånd för att få genomföra studien skickades 

via e-post till berörande verksamhetschef inom hemsjukvården . Verksamhetschefen 

godkände skriftligen studiens genomförande. Verksamhetschefen hade då varit i kontakt 

med två enhetschefer inom de tilltänkta hemsjukvårdsområderna. En av enhetscheferna 

skickade ut en telefonlista på tre tänkbara deltagare utifrån inklusionskriterierna, från 

sitt område. Dessa tre deltagare togs kontakts av författaren via telefon där information 

om studiens syfte presenterades och de tre tackade ja till att vara med.  Samtidigt 

bestämdes plats och tid för intervjun med dessa tre. Inom det andra 

hemsjukvårdsområdet åkte författaren till hemsjukvårdens lokal och lämnade ut skriftlig 

information om studiens syfte till tio sjuksköterskor/distriktssköterskor . Efter någon 

vecka ringde författaren till hemsjukvårdens lokal och informerade de sjuksköterskor 

och distriktssköterskor som ingick i inklutionskriteriet som arbetade just då. Tre 

sjuksköterskor/distriktssköterskor tackade ja till att medverka av fyra tillfrågade. 

Författaren åkte efter någon dag till hemsjukvårdens lokal och ytterligare två 

sjuksköterskor/distriktssköterskor tackade ja till medverkan i studien. Totalt 

rekryterades åtta deltagare till studien. Tid.och plats för intervjun bestämdes 

tillsammans med deltagarna. Totalt deltog åtta sjuksköterskor/distriktssköterskor i 

studien. Intervjuerna genomfördes av författaren under våren 2015 och samtliga 
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intervjuer genomfördes i enskilda rum som deltagaren valde ut. Innan intervjun 

informerades studiens syfte en gång till utifrån det skrivna materialet där deltagarna än 

en gång hade möjlighet att läsa.  Deltagarna informerades om att deltagandet i studien 

var frivilligt och kunde när som helst avbrytas. Intervjuerna spelades in på en iPad och 

där efter fördes intervjuerna direkt över på ett USB-minne och raderades från iPaden. 

USB-minnet förvarades sedan inlåst.  Intervjuer varade mellan 14 minuter och 1 timme, 

genomsnittliga längden var 25 minuter.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys (31). Intervjuerna 

spelades in för att sedan transkriberas ordagrant i sin helhet med pauser och 

tveksamheter. Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger i sin helhet 

för att hitta meningar som innehöll information och svarade på studiens syfte och för att 

reflektera över det som berättades. Texten delades därefter in i meningsbärande enheter, 

meningar och uttalanden som svarade på studiens syfte.  De meningsbärande enheterna 

kondenserades vilket innebar att meningsenheterna kortades ner utan att innehållet 

förändrades. De kondenserade meningsbärande enheterna tilldelades en kod. Koden var 

en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskrev dess innehåll. De olika koderna 

som innehöll liknande innebörd grupperades i subkategorier. Subkategorierna sorterades 

utifrån likheter och olikheter baserat på dess innehåll.  Dessa subkategorier bildade 

sedan kategorier som innehöll det centrala budskapet i intervjuerna och svarade på 

frågan ”vad” som beskrivs. Teman formades utifrån kategorierna där temat länkar 

samman de underliggande betydelserna i kategorierna och svarar på frågan ”hur”. Tema 

är som en röd tråd, budskap, som löper igenom kategorierna se tabell 2. (31) 
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Tabell 2, exempel på analysprocessen 

Menings- 

enheter 
Konden- 

sering 
Kod Subkategori Kategori Tema 

Men riktigt så 

enkelt är det 

inte, ja visst kan 

jag ringa dom, 

inte blir det 

mindre risk för 

fall nästa gång 

jag kommer dit 

å gör en ny 

Senior Alert, 

risken finns ju 

kvar 

Så enkelt är 

det inte, inte 

blir det 

mindre risk 

för fall nästa 

gång Senior 

Alert görs, 

risken finns 

kvar 

Fortfarande 

risk trots 

åtgärder 

Att uppleva 

maktlöshet 

när resultatet 

fortfarande 

visar risker 

Att få arbeta med 

ett tvingande 

system som inte 

överensstämmer 

med verkligheten 

Att få ett 

uppdrag men 

inte 

förutsättningar 

Ja som det ser ut 

nu så har vi 

fördubblat 

nästan våra 

patienter så att 

vi har ju väldigt 

ont om tid till 

varje patient 

Fördubblat 

patienter, ont 

om tid till 

varje patient 

För många 

patienter - 

tidsbrist 

Tidsbrist Att mötas av 

hinder i arbetet 

med Senior Alert 

Dom tycker det 

är roligt att 

någon bryr sig 

om dom, å 

frågar å dom 

upplever det 

positivt 

Patienterna 

tycker det är 

roligt att 

någon bryr 

sig 

Positivt för 

patienten 

Att se hur 

patienten 

uppskattar 

arbetet med 

Senior Alert 

Att använda 

Senior Alert för 

att identifiera och 

möta patientens 

behov 

Ett användbart 

verktyg om 

förutsättningar 

ges 

På det sättet 

som jag, som vi 

i hemsjukvården 

jobbar så är jag 

övertygad om 

att det skulle va 

ett betydligt 

bättre verktyg 

om hemtjänsten 

också använde 

sig av det 

Skulle vara 

ett bättre 

verktyg om 

hemtjänsten 

använde sig 

av Senior 

Alert 

Bättre 

verktyg om 

hemtjänsten 

ingick i 

Senior Alert 

Skapa 

teamarbete 

Reflektioner över 

önskade 

förutsättningar 

för ett fungerande 

arbete med 

Senior Alert 

 

Forskningsetiska övervägande 

Författaren genomförde studien utifrån de etiska principerna att göra gott och inte skada 

som innefattar konfidentialitet, information om samtycke, frivilligt och anonymitet. 

Skriftlig och muntlig godkännande för att få genomföra intervjustudien inhämtades av 

verksamhetschefen efter att denne hade varit i kontakt med två enhetschefer. Deltagarna 

i intervjun fick en skriftlig samt muntlig information om studien syfte där skriftligt 

samtycke erhölls. Deltagarna fick information om att deltagandet i studien var frivilligt 

och de när som helst kunde avbryta sitt deltagande (29). Platsen för intervjun hölls på en 

ostörd plats och följde en i förväg utarbetad intervjuguide som svarade på studiens 

syfte. Tillräckligt med tid för intervjun avsattes efter att först ha gjort en provintervju 
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för att se hur lång tid som behövdes. Inga platser eller namn kunde identifieras eftersom 

intervjuerna kodades. De inspelade materialet lades över från iPaden till ett USB minne 

och där efter raderades intervjuerna från iPaden. USB-minnet förvarades inlåst. Allt 

insamlat material hanterades konfidentiellt vilket innebar att endast författaren och 

handledaren kom att ta del av den (32).  

 

Resultat 

Resultatet av studien presenteras i löpande text utifrån två teman, fyra kategorier och 

tretton subkategorier som framkom i analysen (Se tabell 3). Det första temat var att få 

ett uppdrag men inte förutsättningar som byggde på kategorierna; att arbeta med ett 

tvingande system som inte överensstämmer med verkligheten och att mötas av hinder i 

arbetet med Senior Alert. Det andra temat var ett användbart instrument om 

förutsättningar ges och byggde på kategorierna; att använda Senior Alert för att 

identifiera och möta patientens behov och reflektioner över önskade förutsättningar för 

ett fungerande arbete med Senior Alert. I presentationen kommer citat användas för att 

tydliggöra resultatet. I resultatet benämns sjuksköterskor och distriktssköterskor som 

deltagare. 

Tabell 3. Tema, kategorier och subkategorier  

Tema Kategori Subkategori 

 

 

 

 

 

 

 

Att få ett uppdrag 

men inte 

förutsättningar 

Att arbeta med ett tvingande system som inte 

överensstämmer med verkligheten 
 Att uppleva maktlöshet när 

Senior Alert fortfarande 

visar risker  

 Att arbeta med Senior Alert 

för att uppnå hög statistik 

 Senior Alert bedömningen 

upplevs inte alltid stämma 

med verkligheten 

 

Att mötas av hinder i arbetet med Senior Alert  Tidsbrist 

 Bristande förståelse från 

arbetsledningen 

 Att sakna praktisk hjälp 

 Att arbeta med bristande 

utbildning 

 

 

 

 

Ett användbart 

verktyg om 

förutsättningar ges 

Att använda Senior Alert för att identifiera och 

möta patientens behov 
 Senior Alert är ett stöd i 

mötet med patienten, bidrar 

tillstruktur 

 Att arbeta utifrån patientens 

integritet 

 Att se hur patienten 

uppskattar arbetet med 

Senior Alert 

Reflektioner över önskade förutsättningar för 

ett fungerande arbete med Senior Alert 
 Behov av utbildning av 

hemtjänstpersonalen 

 Skapa rutiner 

 Skapa teamarbete 
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Att få ett uppdrag men inte förutsättningar 

Temat att få ett uppdrag men inte förutsättningar byggde på de två kategorierna; Att 

arbeta med ett tvingande system som inte stämmer med verkligheten och att mötas av 

hinder i arbetet med Senior Alert. Detta tema beskrev hur svårt det var att arbeta med ett 

kvalitetsregister när det fanns många hinder i vägen som gjorde att förutsättningarna för 

ett lyckat arbete kändes otillfredsställande som bland annat beskrev hur deltagarna 

upplevde att de fått uppdraget att arbeta med Senior Alert men inte getts de strukturella 

förutsättningar som behövdes för denna arbetsuppgift  

 

Att arbeta med ett tvingande system som inte stämmer med verkligheten. 

Denna kategori utgjordes av de tre subkategorierna; att uppleva maktlöshet när Senior 

Alert fortfarande visar risker, att arbeta med Senior Alert för att uppnå hög statistik och 

Senior Alert bedömningen upplevs inte alltid stämma med verkligheten 

Under denna kategori beskrev respondenterna svårigheter av att använda sig av Senior 

Alert när kvalitetsregistret inte upplevdes motsvara deltagarnas förväntningar. 

 

Att uppleva maktlöshet när Senior Alert fortfarande visar risker  

Deltagarna beskrev upplevelsen av en känsla av maktlöshet när en risk upptäcktes gång 

på gång hos patienten, trots att deltagarna hade satt in åtgärder för att förebygga dessa 

risker. De åtgärder som satts in var tillexempel näringsdrycker vid risk för undernäring, 

dietist inkopplad för att se över måltiderna eller sjukgymnast var inkopplad eftersom det 

fanns risk för fall. Upplevelsen som deltagarna beskrev när åtgärderna inte gav någon 

förändring hos patienten var ”varför gör vi detta”? risken fanns fortfarande kvar när de 

kom tillbaka för att göra en ny bedömning. Detta medförde att deltagarna också ställde 

sig frågan vad Senior Alert hade för betydelse egentligen för patienten. Deltagarna 

beskrev vidare svårigheterna att använda Senior Alert när tillexempel patienten var 

förvirrad, dement eller hade risk för fall av andra olika orsaker. De beskrev att dessa 

tillstånd inte kundes åtgärdas med hjälp av Senior Alert på grund av att dessa tillstånd 

var permanenta hos patienten.   

”För nästa gång kommer det också finnas risk för fall det kommer inte 

förändras, det kommer inte bli bättre, jag kan inte göra mer, eller kan 

jag? Å vad skulle jag i så fall ha gjort” (3) 
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Att arbeta med Senior Alert för att uppnå hög statistik  

Senior Alert upplevdes av deltagarna att vara ett kvalitetsregister för att i första hand 

registrera patienterna i kvalitetsregistret för att visa höga procentsiffror. De upplevde att 

det var viktigare för chefen att uppnå högt procentantal i registreringen än att se till 

kvalitén på hur Senior Alert användes för patienten. De beskrev vidare att deras lön 

kunde påverkas negativt om de inte använde Senior Alert enligt verksamhetens direktiv. 

Deltagarna beskrev att registreringen kunde göras på olika vis för att nå höga procent 

siffror i kvalitetsregistret som tillexempel att välja ut de ”lätta patienterna”, de patienter 

som förväntades inte ha risker eller så kunde registret fyllas i utan att det hade gjorts en 

riktig bedömning hos patienten utifrån Senior Alert. Deltagarna beskrev att de upplevde 

att Senior Alert inte utfördes på rätt sätt alla gånger, att Senior Alert inte gjordes som 

det var tänkt med Senior Alert där patienten är i fokus, utan fokus låg på 

kvalitetsregistreringen . Det gjordes för görandets skull och inte för patienten. 

”Men man kan gör den på olika vis, det är lätt att man bara sitter på ett 

kontor och fyller i den, å sen är den klar” (3) 

 

Senior Alert bedömningen upplevs inte alltid stämma med verkligheten 

Några av deltagarna upplevde att det fanns brister i Senior Alert som visade risker trots 

att den kliniska bilden av patienten sa något annat. De beskrev att de gjordes 

bedömningar att ingen uppföljning behövdes göras, men att Senior Alert ändå visade på 

risk. Deltagarna beskrev att tillexempel bedömningen när det gällde undernäring kunde 

visa på risker fast personalen och patienterna upplevde att det inte var något problem 

eller någon risk eftersom alla mål intogs av patienten och att ingen viktnedgång kunde 

synas. Deltagarna beskrev att denna situation kunde uppstå till exempel då patienten 

haft en låg vikt från början och alltid haft en låg kroppsvikt.  Deltagarna upplevde även 

att dementa personer fick ett felvärde i registreringen. Detta gjorde att deltagarna 

upplevde frustation över Senior Alert som ledde till att viss skeptiska över verktyget då 

det inte stämde överrens med verkligheten. Deltagarna beskrev vidare att det kunde vara 

svårt att göra bedömningar på de patienter som de sällan vårdade och att den kliniska 

blicken var viktigare än att följa ett verktyg. 

”Å sen tycker jag att inte att det stämmer alltid med, med öhh 

undernäring. Att den kan visa att dom är undernärd, fast dom äter alla 

mål, dom har inte gått ner i vikt, jag tycker att det är lite missvisande 

så”(8) 
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Att mötas av hinder i arbetet med Senior Alert 

 Kategorin att mötas av hinder i arbetet med Senior Alert utgjordes av de fyra 

subkategorierna; Tidsbrist, bristande förståelse från arbetsledningen, att sakna praktisk 

hjälp, och att arbeta med bristande utbildning. Dessa subkategorier beskrevs av 

respondenterna som ett stort hinder i att utföra Senior Alert på ett tillfredställande sätt.   

 

 Tidsbrist 

Deltagarna beskrev svårigheter med att hinna med att utföra Senior Alert . Frustationen 

av att inte räcka till när det handlade om bedömningen hos patienten, registreringen i 

registret och uppföljningarna. Deltagarna beskrev att de försökte prioritera så att 

bedömningen hos patienten gjordes trots upplevelsen av tidsbrist, medans den andra 

delen som innebar att registrera prioriteras bort eller sköts på någon annan dag som då 

skapade ännu mer saknad av tid och stress. Upplevelsen var också hos deltagarna att det 

var svårt att dokumentera i registret som då medförde att det upplevdes tidskrävande att 

arbeta med Senior Alert. Deltagarna beskrev att utföra riskbedömningar enligt 

kvalitetsregistret Senior Alert i hemsjukvården på ett tillfredställande sätt upplevdes 

näst intill omöjligt, detta berodde på som deltagarna berättade att patientantalet i nuläget 

per ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska upplevdes vara alldeles för stort. Vidare 

beskrev deltagarna att det höga patientantalet medförde att uppföljningarna på 

patienterna inte blev gjorda eller prioriterades bort.  Deltagarna beskrev att andra 

arbetsuppgifter som deltagarna skulle göra konkurerade med tiden för att utföra Senior 

Alert. Dessa arbetsuppgifter kunde bestå av att ha många palliativa patienter som 

behövde till exempel smärtlindring eller extra omvårdnad/tillsyn, och att då ha kravet att 

utföra Senior Alert och försöka få in och prioritera rätt, upplevdes stressande eller 

saknad av tid.  

”… det är min tid som gör att jag inte hinner med och uppföljningarna ska 

ju va… ska jag ju göra efter tre månader och det är dom jag inte heller 

hinner, ibland inte göra en Senior Alert ens”(2) 

 

Bristande förståelse från arbetsledningen   

Deltagarna beskrev hur chefen krävde att Senior Alert skulle utföras och att det ålåg 

personalen att utföra denna arbetsuppgift. Deltagarna beskrev att förutsättningar för att 

få till arbetet med Senior Alert ute i hemsjukvården var svårt pågrund av många andra 
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arbetsuppgifter. Detta hade påtalas för chefen men deltagarna upplevde inte få något 

gehör på problemet.  Deltagarna upplevde att chefen inte hade någon förståelse för 

personalens faktiska arbetsuppgifter, att de upplevde att de hela tiden fick höra att 

Senior Alert skulle prioriteras för att arbetet ute i vården då skulle bli lättare enligt 

chefen. Den upplevelsen delades inte av studiens deltagare, att vården skulle bli lättare 

av att utföra Senior Alert. 

” Å då kan våran chef ha försvarat med att –ja men arbetet ute på kommer 

att bli betydligt mindre om du gör Senior Alert. Å det är inte sant.”(5) 

 

Att sakna praktisk hjälp 

Deltagarna beskrev att jobba som sjuksköterska/distriktssköterska med det stora 

uppdraget Senior Alert upplevdes ensamt och brist på praktisk hjälp. Deltagarna 

upplevde ett stort problem med att hemtjänstpersonalen inte var delaktiga i att utföra 

riskbedömningar och åtgärder i Senior Alert. De beskrev att de inte hade någon hjälp att 

utföra åtgärderna hos patienterna.  Det kunde tillexempel vara när patienterna skulle ha 

extra närings dryck eller extra måltider så fanns det ingen som hjälpte till att få dessa 

åtgärder gjorda, de kunde även vara till exempel att få hjälp med vägningen. Detta såg 

respondenterna som en nackdel eller svårighet i deras arbete med att utföra sitt uppdrag. 

Deltagarna beskrev även att de kände sig ensamma när det gällde att göra Senior Alert 

på alla sina patienter, endast patientansvariga sjuksköterska fick göra registreringarna, 

trots att det fanns sjuksköterskor som gick på samma schema rad men dessa tilläts inte 

göra Senior Alert från ledningen. 

”Det är ju ett glapp där emellan som inte fungerar, (beskriver 

hemtjänsten)så vist finns det begränsningar att jag inte kan ta hjälp hur 

som helst och så….få saker och ting att funka”(3) 

 

Att arbeta med bristande utbildning 

Några av deltagarna upplevde att utbildningen i Senior Alert var för kort för att de 

skulle hinna förstå hur statistiken skulle tolkas på rätt sätt och hur den skulle användas i 

det dagliga arbetet med patienterna .  Några av deltagarna beskrev vidare att de inte 

hade fått någon utbildning i Senior Alert utan det var kollegorna som hade undervisat 

dem. Deltagarna beskrev även att de upplevde brist på kunskap i att registrera 

patienterna som gjorde att deltagarna upplevde en osäkerhet om statistiken då visade 

rätt.  Flera av deltagarna beskrev svårigheter med att använda Senior Alerts del om 
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munvård på grund av bristande utbildning i just den delen. De upplevde att det var svårt 

att utföra munstatus på patienterna och därmed blev det svårt att fylla i registrets del om 

munhälsa som kunde leda till felaktig statistik.   

”För egen del saknas det kunskaper tycker jag hur jag riktigt ska använda 

det, (Senior Alert) å uppföljningen och i dokumentationen, jag känner mej 

lite osäker”(5) 

 

Ett användbart verktyg om förutsättningar ges 

Temat ett användbart verktyg om förutsättningar ges bygger på kategorierna; Att 

använda Senior Alert för att identifiera och möta patientens behov och Reflektioner 

över förutsättningar för ett fungerande arbete med Senior Alert. Detta tema visade hur 

Senior Alert upplevdes av personalen att vara ett bra verktyg i deras arbete med 

patienten om rätt förutsättningar och möjligheter gavs för att kunna utföra Senior Alert  

 

Att använda Senior Alert för att identifiera och möta patientens behov 

Denna kategori framkom från de tre subkategorier; Senior Alert ett stöd i mötet med 

patienten bidrar till struktur, att arbeta utifrån patientens integritet, och att se hur 

patienten uppskattar arbetet med Senior Alert. Deltagarna beskrev möjligheterna att 

använda verktyget för att identifiera risker hos patienten och att alla patienter fick 

samma bedömningar utifrån ett strukturerat arbetsätt   

 

 Senior Alert ett stöd i mötet med patienten bidrar till struktur  

Senior Alert beskrevs genomgående hos alla deltagare som ett bra verktyg när det gällde 

mötet med patienten. Deltagarna beskrev att det gavs tillfälle under mötet med patienten 

att få en helhetsbild och en insikt hur denne mådde utifrån frågeformuläret som alla 

följde.  De beskrev att det gavs en chans att sitta tillsammans och upptäcka risker och 

utifrån dessa risker gjordes en åtgärdsplan. Deltagarna beskrev hur de genom arbetet 

med Senior Alert gavs en anledning att diskutera frågor med patienten. Senior Alert 

upplevdes som ett verktyg att lyfta frågor som tillexempel kostvanor med patienten. Det 

fanns även några deltagare som beskrev att statistiken skapade struktur för att visa att 

Senior Alert utfördes och att ur statistiken framkom hur patienterna hade det när det 

gällde risker.  

”Det som är positivt med Senior Alert det är ju att man får en dialog och 

att man använder Senior Alert som en dialog att prata om det här med mat 
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och måltider och nattfasta, å man får en chans att nu SKA vi sitta ner och 

prata om just det här och nu.. man liksom lägger tiden till det som är bra 

att prata om” (3) 

 

Att arbeta utifrån patientens integritet  

Deltagarna beskrev att de ansåg att det var viktigt att arbeta utifrån patientens integritet 

när de arbetade med Senior Alert, eftersom sjuksköterskan kom hem till patientens eget 

boende. De beskrev att de var en gäst i patientens hem. Deltagarna beskrev att 

kvalitetsregistret var frivilligt för patienten att delta i och att tillstånd hos patienten 

krävdes för att få utföra arbetet med Senior Alert. De flesta patienterna ville gärna vara 

med i kvalitetsregistret beskrev deltagarna, men det fanns dock patienter som ibland 

ifrågasatte varför det skulle vara nödvändigt med denna registrering. Deltagarna beskrev 

att när risker upptäcktes och åtgärder skulle sättas in för att förebygga kunde det ibland 

bli problem för sjuksköterskorna efter som patienten hade egen vilja och ibland vägrade. 

Det kunde vara att patienterna inte uppskattade att bli fysiskt bedömda som tillexempel 

att ställa sig på vågen eller bli inspekterad i munnen. De kunde vägra att följa 

rekommendationen att ta bort mattor för att minimera fallrisken.  Eller vägra gå till 

tandläkaren när deltagarna upptäckte dålig munstatus.  Deltagarna beskrev att följa 

Senior Alert blev då svårt. Deltagarna beskrev att de fick ta hänsyn till patienten och 

respektera deras vilja som resulterade att åtgärder inte blev gjorda. 

”Det kan dom tycka är lite jobbigt att man ska titta i mun, så det får man 

respektera” (8) 

 

Att se hur patienten uppskattar arbetet med Senior Alert 

Deltagarna berättade att mötet mellan dem och patienten vid arbetet med Senior Alert 

uppskattades positivt. Vidare beskrev deltagarna att Senior Alert medförde att 

patienterna kände sig sedda och att någon brydde sig, att någon hade tid att sitta ner och 

samtala.  Eftersom det tog tid att gå igenom och få svar på alla frågor upplevdes det från 

patienterna att sjuksköterskan engagerar sig i just dem berättade deltagarna. Deltagarna 

beskrev att patienten var i centrum för en stund. Vidare berättar deltagarna att om 

åtgärder sattes in efter samtalet så medförde det att patienten upplevde en delaktighet i 

omvårdnaden, tillexempel när en vikt följdes upp på grund av risk för undernäring.   

”dom tycker det är väldigt roligt att man sitter ner och pratar med dom, 

dom uppskattar det väldigt” (6) 
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Reflektioner över önskade förutsättningar för ett fungerande arbete med Senor 

Alert 

Kategorin reflektioner över förutsättningar för ett fungerande arbete med Senior Alert 

utgörs av de tre subkategorierna; behov av utbildning av hemtjänstpersonal, skapa 

rutiner och skapa team arbete. Dessa subkategorier beskrev respondenternas önskan om 

resurser och rutiner för att få Senior Alert att fungera optimalt ute i hemsjukvården. 

 

Behov av utbildning av hemtjänstpersonal 

Deltagarna beskrev att hemtjänstpersonalen i nuläget inte visste vad Senior Alert var. 

Deltagarna uttryckte en önskan om att utbilda hemtjänstpersonalen i kvalitetsregistret så 

skulle det medföra ett bättre samarbete och en bättre förståelse för vad Senior Alert går 

ut på för att förebygga och upptäcka risker hos patienten. Deltagarna upplevde att 

hemtjänsten hade en bättre helhets bild av patienten och med utbildning skulle de kunna 

bättre förstå vikten av att rapportera förändringar som ibland uppkommer hos patienten.  

” när dom bara gapa när jag sa, när vi skulle ta upp Senior Alert. Jag 

provade ju, vi tog ju in en hel timme, liksom hade avsatt en hel timme, to 

gen hel timme för att gå igenom en person för att dom inte viste alls va jag 

pratade om”(1) 

 

Skapa rutiner  

En förutsättning för att hinna med att utföra Senior Alert var att skapa rutiner beskrev 

deltagarna.  Deltagarna beskrev hur de upplevde att de behövde rutiner så deras arbete 

med Senior Alert inkluderades i deras besök hos patienten. Några av deltagarna 

berättade att Senior Alert gjordes vid nya inskrivningar av en patient, och att man då tog 

sig tid att ställa alla frågor för att kunna fylla i formuläret och sedan var noga med att 

boka in uppföljning på en gång så att det inte missades. Deltagarna beskrev vidare att 

arbetet med kvalitetsregistret var motstridigt hos personalen i början eftersom rutiner 

inte hade arbetats fram då.  

”men sen nu har jag fått in en bra rutin att jag gör alltid Senior Alert när 

jag skriver in en patient. Så då tycker jag att det har gått bättre” (8) 
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Skapa teamarbete 

I subkategorin skapa teamarbete beskrev deltagarna värdet av att arbeta tillsammans 

med sjukgymnasten, arbetsterapeuten, dietisten och tandhygnisten.  Dessa samarbeten 

upplevdes skapa ett stort stöd för att kunna utföra Senior Alert . Deltagarna beskrev att 

det kändes som en ”hjälpande hand” som var lätt att nå för att förebygga/åtgärda risker 

eller t.ex. att de fick hjälp med att träna patienterna.  Deltagarna beskrev vidare en 

önskan om ett bättre teamarbete med hemtjänsten, som skulle medföra till bättre 

åtgärder och bättre uppföljningar genom att hemtjänsten och sjuksköterskor bättre 

kommunicerade med varandra utifrån Senior Alert. Deltagarna beskrev att detta skulle 

tillexempel handla om att få hjälp med att ge näringsdrycker, väga patienten, få 

information om hur patienten äter, tar sina mediciner, om de har fallit osv. En annan 

faktor där de beskrev en önskan om ett bättre samarbeta var med vårdavdelningarna på 

sjukhuset. Att Senior Alert kunde föras över från instans till instans, att man använde 

sig av samma formulär som följde patienten .  

”men arbetsterapeut och sjukgymnast det har vi ju som vi arbetar väldigt 

bra med. Så att dom gör ju väldigt mycke, för dom kan man ju alltid 

diskutera med då, vi hjälps åt”(6) 

 

Diskussion 

 
Huvudresultat 

Studiens resultat visade bristande förutsättningar utifrån olika hinder i sjuksköterskans/ 

distriktssköterskans arbete med Senior Alert i hemsjukvården. Faktorer som att ha för 

många patienter inskrivna i hemsjukvården i förhållande till personalresurser. På grund 

av för många patienter så upplevdes tiden inte räcka till, som gjorde att prioriteringar i 

deras arbete medförde att de inte upplevde hinna med Senior Alert i den utsträckningen 

de ville för att de skulle känna att de hade gjort ett bra arbete. Samtidigt beskrevs Senior 

Alert vara ett användbart verktyg där deltagarna såg att risker hos patienten upptäcktes 

och att åtgärder kunde sättas in, men det föresattes att tillräckligt med tid, 

personalresurser och team fungerade. Som arbetsförhållandet ser ut nu inom 

hemsjukvården upplevde deltagarna att arbetet med riskbedömningar i Senior Alert var 

svårt att utföra som det var tänkt enligt riktlinjer. 
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Resultatdiskussion  

I föreliggande studie beskrev deltagarna hur de upplevde att arbeta med ett tvingande 

arbetsuppgifter som inte överrensstämmer enligt deltagarna med verkligheten. 

Deltagarna beskrev att kvalitetsregistret Senior Alert upplevdes vara till för att i första 

hand uppvisa hög statistik i registret istället för att fysiskt vara hos patienten och utföra 

hälsofrämjande insatser. Eldh et al. har beskrivit att rapporteringen i kvalitetsregister 

inte är tillräckligt för att förbättringsarbeten genomförs (33). Varken registret i sig själv 

eller rapporteringen leder automatiskt till kvalitetsförbättring (34). Det krävs att förstå 

registerdata och att ha kunskap om resurser för att genomföra kvalitetsförbättringar 

(33,34). Walshe et al. beskriver att få effekt på kvalitetsförbättringar har med 

personalens och organisationens inställning att göra och att det måste finnas en 

förståelse hos personalen på hur och varför kvalitetsförbättringar görs (35)  I 

föreliggande studie beskrev deltagarna hur de fick återkoppling i procent och siffror från 

chefen efter registreringen i registret, men dessa siffror och procent förstod inte 

deltagarna hur det skulle användas sig av för att det skulle komma till gagn för 

patienten. Oavsett siffror och procent så såg de inte någon förändring hos patienten av 

sitt arbete med Senior Alert. De upplevde att återkopplingen från registret inte hade 

någon betydelse eftersom risker fortfarande visades hos patienten och ingen åtgärdsplan 

fanns att tillgå för att få till arbetet med Senior Alert. Iver et al. och Walshe et al. 

beskriver att återkoppling av kvalitetsförbättringsarbetet hade en viss effekt för att 

åstadkomma förändringar, men då ska det vara kopplat till en konkret handlingsplan 

(17,35) Larsson et al. beskriver att sjukdomsregisterregister kan fungera som en 

kraftfull plattform för att sänka sjukhuskostnader, öka hälso- sjukvårdsvärdet och 

förbättra hälsoresultaten (36) 

 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev hur de upplevde att de inte hade någon 

förståelse från chefen att arbetsbördan i nuläget var för stor för att utföra 

riskbedömningar. De beskrev att kommunikation emellan dem och chefen inte 

fungerade bra, eftersom deltagarna upplevde bristande resurser och dåligt engagemang 

från chefen. Bahtsevani et al. har beskrev att om personalen är enad, entusiastiska och 

samarbetar kan förändringar ske trots att chefen inte är stödjande och engagerad(37), 

medan Stenberg et al beskrev att ett tydligt ledarskap är viktigt och att ge personalen de 

bästa förutsättningarna eller resurserna och att uppmuntra individens kunskaper för att 

lyckas i sitt arbete (38). Deltagarna i föreliggande studie beskrev att de försökte ha en 
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kommunikation med chefen angående Senior Alert för att tillsammans hitta den bästa 

planen på att utföra riskbedömningarna, men deltagarna upplevde att chefen inte 

lyssnade. Samia et al. beskriver att det är viktigt att sjuksköterskorna får vara delaktiga i 

beslut och uppleva möjligheten att påverka förändringsbeslut som då kan leda till 

positiv arbetsmiljö (39). Resultatet av följande studie visade hur deltagarna upplevde att 

de inte kunde påverka beslutet av att arbeta med Senior Alert i hemsjukvården, 

upplevelsen av en tvingande arbetsuppgift som de inte kunde påverka. 

 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev att de upplevde en stress med att utföra Senior 

Alert pågrund av att tiden inte räckte till som kunde härledas till för många patienter och 

outsägbara arbetsuppgifter som deltagarna beskrev. Flera studier beskriver denna känsla 

hos sjuksköterskorna att arbetsbördan och tidsbristen att hinna med att utföra sina 

arbetsuppgifter har en stor betydelse för känslan av att inte räcka till som då skapar 

stress hos sjuksköterskan (7,11,39–40). För att underlätta den tunga arbetsbelastningen 

för distriktssköterskor behövs tillräckligt med bemanning och även administrativ 

personal för att minska dokumentationen hos sjuksköterskorna(11).  Deltagarna i 

föreliggande studie beskrev att den högsta prioritet för dem var att hinna med att fysiskt 

vara hos patienten och utföra Senior Alert. Eftersom tiden ibland inte räckte till för att 

dokumentera valdes dokumentationen bort. Stuart et al och Olsen et al beskrev att 

dokumentationen blir lidande pågrund av för hög arbetsbelastning och stress. Om 

sjuksköterskorna väljer eller måste prioritera arbetsuppgifter då väljs patienten före 

dokumentationen (11,40) 

 

Deltagarna i föreliggande studie ansåg att Senior Alert var ett bra kvalitetsregister att 

arbeta utifrån när det gällde att upptäcka, förebygga, åtgärda och utvärdera risker hos 

patienten. Deltagarna beskrev att för att kunna göra det krävs det att rätt förutsättningar 

ges. Flera studier beskriver vikten av att identifiera patienter med risker för att förhindra 

och förebygga onödigt lidande hos patienten och upprätthålla hälsa (20-22,41). 

Gunningbergs et al. beskrev i sin studie att trots att stora ansträngningar på att 

förebygga trycksår så var förekomsten ändå hög (19). När det gällde att förebygga fall 

hos patienten så var det svårt, men däremot gick det att upptäcka vem som har risk för 

att falla (22).  Gustavsson et al. beskrev att hälsofrämjande insatser vid flera hembesök 

kunde fördröja försämring i patienternas ADL som kunde medföra att patienten fick en 

bättre livskvalitet samt lägre sjukhuskostnader för samhället (42) Att arbeta med Senior 
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Alert i patienternas hem beskrev deltagarna som ett positivt möte, där de fick en chans 

att se till hela patienten och tilläts ha tiden att sitta ner tillsammans. Deltagarna beskrev 

att genom att de följde Senior Alert skapades det en struktur och möjlighet att upptäcka 

risker så att det bidrog till patientens hälsa och livskvalitet. Sjuksköterskan i 

hemsjukvården fick en speciell relation med patienten som medförde att sjuksköterskan 

kunde ge en holistisk vård för att främja patientens välbefinnande (27,43-44). Ibland 

kunde det vara svårt för sjuksköterskan/distriktssköterskan att dra gränser mellan 

vänskap till patienten och sin yrkesroll som medförde att patienter och sköterskan kunde 

blir för fästa vid varandra (43). Patienterna tyckte om att sjuksköterskan kom på besök 

till deras hem, i stället för att de själva måsta ta sig till sjukvården. I och med att 

sjuksköterskan kom hem till patienterna upplevde de att de kunde vara sig själv och 

slappna av på ett annat vis, och att hålla sig till sina rutiner. Trots att patienterna 

uppskattade hembesöket av sjuksköterskan så kände de att de var beroende och låsta 

eftersom de måsta anpassa sig efter sjuksköterskans tid att komma på besöket (16). 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev att det var viktigt att ta hänsyn till patientens 

integritet och bestämmande rätt, men att det också kunde vara svårt då deltagarna 

beskrev att när de ville tillexempel sätta in behandling för att förebygga risk så kunde 

patienten vägra. Laabs beskrev i sin studie att etiska problem uppkom hos 

distriktssköterskor inom primärvården då patienten vägrade behandlingar som då 

distriktssköterskan fick acceptera trots att hon viste att det kunde leda till skada för 

patienten (45).  

 

Deltagarna beskrev att arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska i hemsjukvården 

upplevdes ensamt och brist på teamarbete mellan hemtjänsten och dem.  Ett bättre 

samarbete med hemtjänsten skulle medföra att de kunde få hjälp med patienten i en 

mera patientcentrerad vård där de tillsammans kunde förebygga och upptäcka risker, 

åtgärda och utvärdera för patientens välbefinnande. Enligt Ke Le et al. och Nelson et al. 

var vikten av att ha ett teamarbete viktigt för att arbeta fram en planering för den äldre 

(3,46). Teamarbete kunde göra att arbetet blev effektivare, att utbildningsplaner för all 

vårdpersonal vore bra för att på så sätt göra det möjligt för vårdpersonalen 

uppmärksamma behoven hos den äldre (3). 

 

Omvårdnad handlar om de bärande begreppen människa, hälsa, miljö och vårdande. 

Hendersons beskrev sin teori utifrån människans grundläggande behov där sköterskan 
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ska var en hjälpande hand när patienten själv saknar resurser att tillgodo se sina basala 

behov. Senior Alert kan vara ett hjälpande verktyg för sjuksköterskan att upptäcka 

risker hos patienten och därigenom hjälpa patienten att tillgodose sina basala behov. 

Senior Alert kan bidra till bättre hälsa och välbefinnande och även minska lidandet för 

patienten.   

 

Metoddiskussion  

Föreliggande studie har används sig av en beskrivande design med en kvalitativ ansats 

som är en metod som lämpar sig när man ska beskriva fenomen i deras kontext, en 

tolkning som ger en ökad förståelse av fenomenet samt nyanserade beskrivningar av 

olika aspekter av intervju personens berättelse.  Författaren ansåg att denna metod 

lämpade sig i denna studie som på ett effektivt sätt samlade in information när det 

gällde att ta reda på deltagarnas reflektioner och upplevelser. (29,30). Intervjuerna 

varierade i längd från 14 till 60 minuter med en genomsnittlig intervjutid på 25 minuter. 

Enligt Kvale (30) bedöms intervjuns kvalitet bland annat utifrån omfattningen av 

spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade och författaren har 

under föreliggande studie försökt uppmuntra respondenten tala fritt under intervjun 

(30). För att styrka studiens trovärdighet har författaren utgått från begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. För att öka studiens giltighet och tillförlitligheten har 

författaren eftersökt en variation hos deltagarna avseende ålder, yrkesverksamma år, 

vidareutbildad och år inom hemtjänsten. Analysprocessen beskrivs väl med tabell där 

meningsenheter, kondensering, sub/koder och kategorier har beskrivits tydligt.  För att 

ytterligare stärka giltigheten har diskussion och reflektioner förts kontinuerligt mellan 

handledaren och annan student under hela analysprocessen . För att ytterligare stärka 

giltigheten i studien har citat ur intervjuerna presenterats. Intervjuguide har använts så 

att varje intervju skulle genomföras på liknande sätt vilket stärker tillförlitligheten men 

kan även bli en svaghet då författaren själv är sjuksköterska och har egna erfarenheter 

och viss förkunskap som kan leda till att följdfrågorna inte blir ställda och viktig 

information från deltagarna går förlorad. Det är upp till läsaren att bedöma studiens 

överförbarhet. För att öka möjligheten för läsaren att bedöma överförbarheten har 

författaren försökt göra en tydlig beskrivning av urvalsmetod, deltagare, data 

insamlingsmetod och dataanalys (31). 
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Kliniska implikationer för omvårdnad. 

Senior Alert används i hemsjukvården för att upptäcka risker hos patienten och möjlighet att 

sätta in åtgärder som bidrar till att patienten ska kunna känna sig trygg, få bättre hälsa och 

bättre livskvalitet. För att åstadkomma detta krävs ett bra samarbete med hemtjänsten så att 

arbetet för sjuksköterskor/distriktssköterskor med Senior Alert underlättas och att de 

tillsammans kan jobba patientcentrerat. Utbildning för hemtjänsten i Senior Alert skulle 

vara betydande för patienten. För att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor och 

distriktssköterskor bör diskussion tillsammans med chefen föras så att rätt förutsättningar 

ges för personalen att utföra Senior Alert. Förutsättningar som till exempel att diskutera 

arbetsbördan, medverkan i beslut 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån de förutsättningar sjuksköterskor/distriktssköterskor har av att arbeta med Senior 

Alert i hemsjukvården nu, så vore det intressant att göra ytterligare kvalitativa studier på hur 

patienter upplever att bli bedömda utifrån Senior Alert. Ytterligare förslag är även att se hur 

anhöriga upplever Senior Alert.  Eftersom chefen uppmanar sin personal att utföra Senior 

Alert i hemsjukvården utifrån de förutsättningar som finns i dag, skulle det var av intresse 

att göra en kvalitativ studie av chefernas upplevelse.  

 

Slutsats 

I föreliggande studie upplevde deltagarna att Senior Alert var ett stöd i processen för 

förebyggande omvårdnadsåtgärder för den äldre där risker upptäcks. Men då måste rätt 

förutsättningar ges så att personalen kan utföra riskbedömningar enligt det nationella 

kvalitetsregistret Senior Alert som de är ålagda att göra enligt direktiv.  
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