
 

 

 

En uppföljande granskning av  
Det förebyggande arbetet av 
benskörhet och fallskador 

Revisionskontoret har på uppdrag av de för-
troendevalda revisorerna genomfört en upp-
följning av tidigare genomförd granskning av 
benskörhet och fallskador. 

Vår sammanfattande bedömning är att åtgär-
der har vidtagits och även gett viss effekt då 
antalet fallskador har minskat. Vi är med-
vetna om att många åtgärder har skjutits upp 
pga. pandemin men vill även betona vikten av 
att nämnden säkerställer att arbetet återupp-
tas allteftersom det är möjligt.  

Östersund har ett högre antal fall-
skador än andra kommuner 
Statistik i Kolada visar på att Östersunds 
kommun är en av de kommuner i Sverige 
som har högst andel fallskador både bland 
personer över 65 år och över 80 år. Antalet 
har dock minskat från 2017 till 2020. 

Arbetet är prioriterat men behöver 
utvecklas på enheterna 
Nämnden har haft uppdrag gällande fallpre-
ventiva åtgärder sedan ett antal år tillbaka, 
vilket framgår av olika strategier och Mål- och 
budget. Däremot är det olika hur enheterna 
inom verksamheten har lyckats organisera 
det fallpreventiva arbetet. 

Nämnden måste säkerställa att ett bre-
dare samhällsperspektiv tillämpas 
Nämnden har för 2022 i uppdrag från full-
mäktige att minska fallskador genom samver-
kan med andra berörda nämnder. Det på-
gående arbetet med Age Friendly Cities och 
Communities (AFCC) involverar övriga 
nämnder i kommunen men aktiviteter kopp-
lade till fullmäktiges uppdrag saknas. 

Analysarbetet behöver utvecklas 
Patientberättelsen upprättas endast på över-
gripande nivå. Statistik finns tillgänglig på 
enhetsnivå men vilket analysarbete som fak-
tiskt görs inom de olika verksamheterna va-
rierar.   
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Oklarheter kring Senior Alert 
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister 
och ett verktyg för att stödja vårdprevention, 
exempelvis fallskador. Otydligheter kring an-
vändandet av Senior Alert framkommer både 
i den här granskningenoch i tidigare gransk-
ningar. 

Gemensamma rutiner för det fallfö-
rebyggande arbetet 
Arbetet med att ta fram en gemensam rutin i 
länet för det fallförebyggande arbetet avstan-
nade under pandemin. Det finns ett stort be-
hov av en sådan rutin då personer med fall-
risk och som har lite stöd från hemtjänst 
och/eller inte uppfyller kriterier för kommu-
nal hemsjukvård inte får tillgång till kommu-
nens fallförebyggande arbete. 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienum-
mer Rev/00012-2022 
Rapporten kan även hämtas på: Kommunrevisionens hem-
sida 
 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor 
063-14 39 48 
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