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Kvalitetsregister 2022-02-01 Tills vidare 
 

Godkänd (underskrift beslutande) Rubrik till Intranät/Webb Ska publiceras på  Publicerad (underskrift och datum) 

  X Intranät X Webb  
 

Registrering av riskbedömningar som ej registreras i Senior alert 
Blankett för de personer som ej ger samtycke till att riskbedömas och registreras i Senior alert.  
Vårdpersonal rapporterar kontinuerligt alla riskbedömda som ej registreras i Senior Alert till 
enhetschef. Enhetschef ansvarar för att sammanställa registreringarna och redovisa till medicinskt 
ansvarig sjuksköterska årligen senast den 15 december på denna blankett.  
Sammanställda registreringar räknas in i antalet riskbedömningar i den årliga 
patientsäkerhetsberättelsen. 
 

Enhet Avdelning Födelsedata 
Åå-mm-dd 

Initialer Riskbedömning 
Datum 

Åtgärder 
Datum 

Uppföljning 
Datum 
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