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En uppföljande granskning av
förebyggande arbetet av fallskador för äldre
På vårt uppdrag har Capire Consulting AB under ledning av Revisionskontoret genomfört en
granskning av det förebyggande arbetet för att
förhindra fallskador hos äldre.
Granskningen är samordnad med en granskning inom Östersunds kommun.
Det övergripande syftet har varit att svara på
om Regionstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden inom Östersunds kommun har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete
för att förebygga fallskador hos äldre.

Brister i det förebyggande
arbetet

Region Jämtland Härjedalen har, enligt vår bedömning, under de år som granskats inte bedrivit ett samlat systematiskt arbete för att förebygga fallskador hos äldre. Framförallt primärvården har saknat ett tydliggjort uppdrag i detta
avseende. Registrering av insatser liksom samlad uppföljning och analys har, många gånger
på grund av tekniska skäl, inte varit möjliga att
genomföra på ett systematiskt sätt. I många fall
tillämpas ett snävt perspektiv där verksamheten
ser till patienten i den aktuella vårdepisoden
och inte i det vidare samhällsperspektivet.

Gemensamma riktlinjer saknas

Vår bedömning är att det under den granskade
perioden inte har existerat några gemensamma
riktlinjer eller lokala rutiner inom Regionen gällande fallskador.

Fallriskbedömningar dokumenteras inte
Riskanalyser avseende fall genomförs för patienter som vårdas vid sjukhuset. Fallriskbedömningar görs inom ramen för det ordinarie arbetet inom primärvården, men dokumentation av
genomförda fallriskbedömningar görs ej.
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Vårdprogram för osteoporos

Ett lokalt vårdprogram för osteoporosvården
syftar till att stödja arbetet i både primärvården
och specialistvården. Vår bedömning är att omhändertagandet av osteoporospatienter och förebyggande av fallskador bland dessa i huvudsak är ändamålsenligt. Däremot saknas en tydlig
struktur och rutiner hur denna patientgrupp ska
tas om hand i samspel mellan sjukhus och primärvård.

Ett systematiskt arbetssätt
saknas

Det fallförebyggande arbetet i Region Jämtland
Härjedalen har under de senaste åren inte skett i
enlighet med ett kvalitativt- och systematiskt arbetssätt. Samlade riktlinjer och rutiner har saknats. Analyser har inte kunnat genomföras i
brist på data.
Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev/18/2018. Rapporten kan även hämtas på:
http://www.regionjh.se/Revisionsrapporter
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