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Riskbedömning fall, undernäring, trycksår och munhälsa
Riskbedömningar ska genomföras regelbundet vad gäller fall, undernäring, trycksår
och munhälsa inom Sundsvalls kommuns särskilda boenden.
Syfte
Syftet med rutinen är att förebygga och ordinera åtgärder där risk framkommer.
Målgrupp
Alla patienter som vistas på korttidsvård eller är permanent boende i särskilda
boenden.
Ansvar
Planeringsansvarig sjuksköterska (PAS) ansvarar för att riskbedömning utförs på alla
patienter. Där risk framkommer ansvarar sjuksköterska för att analysera, utreda och
planera åtgärder samt att göra regelbunden uppföljning av ordinerade åtgärder.
Inflyttning, permanent boende
Riskbedömning görs inom 3 veckor med bedömningsinstrumenten DFRI för fall,
Mod. Norton för trycksår, SF-MNA för undernäring och ROAG för munhälsa.
Uppföljning av planerade pågående åtgärder görs inom 1-2 veckor, efter detta görs
uppföljning av åtgärder kontinuerligt dock minst var 3:e månad.
Vistelse på korttids- växelvård, avlastning eller sviktplats
Riskbedömning görs inom 1 vecka med ovanstående bedömningsinstrument.
Uppföljning av planerade pågående åtgärder görs inom 1-2 veckor eller när patienten
lämnar enheten. Om patienten blir kvar lång tid på korttidsvård görs uppföljning enligt
rutin för permanent boende.
Dokumentation
I patientens HSL journal ska bedömning, analys, utredning, planerade åtgärder och
uppföljning dokumenteras.
Riskbedömning med bedömningsinstrumenten enligt ovan kan göras i HSL journalens
bedömningsmodul eller i kvalitetsregistret Senior alert.
Kvalitetsregistret Senior alert
Information om kvalitetsregistret ska överlämnas till patient, anhörig eller närstående
om vad kvalitetsregistret innebär.
I HSL journalen dokumenteras om inregistrering av uppgifter i kvalitetsregistret får
göras eller inte.
Om inregistrering inte medges görs riskbedömning enligt ovan endast i HSL
journalen.
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Vid flytt till permanent boende ska patientens uppgifter i Senior alert flyttas över till
det aktuella boendet av sjuksköterska på den enhet där patienten vistas, detta görs
under ”knappen” Avslut.
Går patienten hem till sitt ordinära boende görs ett avslut av Senior alert.
Vid osäkerhet kring hantering av kvalitetsregistret använd den information,
handledning och utbildning som finns på Senior alerts hemsida.

Tänk på att:
•

alltid använda bilden med portionsstorlekar vid frågan om födointag i
bedömningsinstrument för Mod. Norton

•

om patient, anhörig eller närstående inte kan redogöra för om mat intaget
minskat välj svars alternativet ”Ja, minskat något” i bedömningsinstrumentet
för SF-MNA

•

ett normalt BMI för personer 70 år eller äldre är 22 eller högre

•

viktkontroll ska göras minst en gång var 3:e månad
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