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1. Ytterfallsanalys ska göras och återrapporteras till regionstyrelsen våren
2018.
2. Fördjupad analys av ortopedens kostnader ska göras med hjälp av kostnad
per patientdata och jämförelse med annat landsting.
3. Analys av fallolyckor i Jämtlands län som pågår på uppdrag av SVOM ska
redovisas till styrelsen efter hantering i SVOM.
Under våren har den enda ekonom som regionen har som kan göra analyser av KPP
(kostnad per patient) -materialet och ytterfalls-materialet varit fullt upptagen med
inrapporteringar till SKL, och SCB kring räkenskapsunderlag inkl. 2017 års KPPuppgifter. Om analyserna skulle ha skett under våren 2018 skulle de behövt göras
med externa resurser och på sifferunderlag från 2016. Därför har analyserna
senarelagts och kommer att göras under hösten 2018 med interna resurser och nu
kan analyserna göras med sifferunderlag från 2017.
Analysen av fallolyckor i Jämtlands län som gjorts på uppdrag av SVOM hanterades
av SVOM i februari och juni 2018. Analysen av Fallolyckor visar att Jämtland har
många fallolyckor och att det är stor variation på kommunnivå. Riket har i
genomsnitt 60 personer som vårdats i slutenvård pga fallskada per 1000 invånare
80 år och äldre.
Medelvärdet i Norrbotten är 40, i Västerbotten 67, i Västernorrland 67 och i
Jämtland 65. Lägsta antal har Ödeshög: 33 personer. Högsta antal i Ragunda och
Stockholm: 83 personer.
Under 2013–2015 hade Berg 54, Bräcke 66, Härjedalen 53, Krokom 60, Ragunda
83, Strömsund 60, Åre 55, och Östersund 72.
Analysen har inget svar på varför Jämtland har så många fallskador, men rapporten
diskuterar orsakssambanden nutrition, läkemedel, alkohol, osteoporos och
fallriskmedvetenhet.
Vid SVOMs möte i juni beslutades om följande aktiviteter på kort sikt:
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Modell Trygg och säker hemma bifogas
o För underlättande av implementering. Representant för Bergs kommun
föreslås informera om hur de arbetat vid sitt införande av Trygg och
säker hemma.
o Använda personella resurser som har kunskap inom området
o Implementering av modell Trygg och Säker hemma sker via de lokala
samverkansarenorna, som inkluderar riskidentifiering kring nutrition,
läkemedel och alkohol.
Informationsmaterial till personer med risk ses över, med syfte att alla
huvudmän använder samma informationsmaterial. För distribution av
informationsmaterial föreslås olika alternativa vägar, t.ex. via
pensionärsorganisationer, utskick tillsammans med fakturor från kommunerna
eller via monitorer på hälsocentraler.
Former för hur information ska kunna nå till ännu fler t ex via sociala medier.
Aktivering och säkerhetsbesök
Aktiviteter under Socialstyrelsens nationella kampanj ”Balansera mera”
genomförs vecka 40, den 1-7 oktober. Kampanjen har tre teman: mat, motion
och medicin. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt om
hur man själv kan minimera risken att falla.

SVOM beslutade också att de vill ha förslag på långsiktiga aktiviteter till sitt möte i
oktober 2018.
Slutligen fastställde SVOM mål för fallolyckor i Jämtland så här:
En minskning med 10 olycksfall under rikssnittet som just nu är 61. SVOM
rekommenderar respektive kommun att som riktmärke till 2022 minska antalet
fallskador bland 80 år och äldre till 51/1000 invånare.

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen godkänner att KPP-analysen och ytterfallsanalysen görs under
hösten 2018. Analyserna ska presenteras senast vid regionstyrelsens möte i
december.
2. Regionstyrelsen noterar informationen om SVOMs beslutade mål och aktiviteter
för att minska antalet fallskador och uppdrar till regiondirektören att aktivt
arbeta för att regionens verksamheter ska bidra till att målet med att sänka
antalet fallskador till 51/1000 invånare år 2022 kan uppnås.
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